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สารบัญ
หมวด
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗
หมวดที่ ๘
ภาคผนวก
ภาคผนวก ๑

ข้อมูลทัวไป
่
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร
การประกันคุณภาพหลักสูตร
กระบวนการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร

คาอธิบายรายวิชา และตารางเปรียบเทียบรายวิชา
- คาอธิบายรายวิชา
- ตารางเปรียบเทียบรายวิชา
ตารางที่ ๑.๑ เปรีย บเที ย บรายวิ ช าระหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
(ชัน้ ปี ท่ี ๑-๒) กับ University of Sussex ตามแผนการ
ศึก ษา (ชัน้ ปี ท่ี ๑) เพื่อ แสดงการเทีย บเคีย งรายวิช า
พื้น ฐานที่จ าเป็ น ส าหรับ การศึก ษาต่ อ ที่ University of
Sussex ในแบบที่ ๒
ตารางที่ ๑.๒ เปรีย บเที ย บรายวิ ช าระหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
(ชัน้ ปี ท่ี ๓-๔) กับ University of Sussex ตามแผนการ
ศึกษา (ชัน้ ปี ท่ี ๒-๓) เพื่อแสดงรายวิชาของ University
of Sussex ที่ใ ช้เ ทียบเคียง กับรายวิช าของสาขาวิช า
ชีวนวัตกรรม ในแบบที่ ๑
ภาคผนวก ๒
แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU: Template for Degree Profile)
ภาคผนวก ๓
ตารางแสดงความสัมพันธ์
ภาคผนวก ๓.๑ ตารางแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรูท้ ค่ี าดหวังของหลักสูตร
(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕-๖ ทีต่ รงกับระดับคุณวุฒริ ะดับปริญญา
ตรี
ภาคผนวก ๓.๒ ตารางแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรูท้ ค่ี าดหวังของหลักสูตร
(PLOs) กับคุ ณ ลัก ษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ (MU Graduates Attributes)
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

หน้ า
๑
๑๑
๑๓
๔๒
๕๖
๖๐
๖๓
๗๒

๗๓
๗๔
๑๐๔
๑๐๕

๑๐๘

๑๑๙
๑๒๘
๑๒๙

๑๓๓

หมวด
ภาคผนวก ๔

ภาคผนวก ๕
ภาคผนวก ๖

ภาคผนวก ๗
ภาคผนวก ๘
ภาคผนวก ๙
ภาคผนวก ๑๐

หน้ า
ตารางแสดงการกระจายความรับ ผิด ชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จ าก ๑๓๕
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จาแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์
การเรียนรูท้ ค่ี าดหวังของหลักสูตร (PLOs)
รายละเอียดอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑๔๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศคณะวิทยาศาสตร์
๑๔๙
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญา และ
๑๕๐
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญา และ
๑๖๒
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญา และ
๑๖๔
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญา และ
๑๖๕
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญา และ
๑๖๗
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญา และ
๑๖๘
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
- ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง การศึกษาระดับ
๑๗๑
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๗๕
คาสังคณะกรรมการพั
่
ฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการกลันกรองหลั
่
กสูตร ๑๘๒
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เอกสารลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน
๑๘๕
แนวทางการเทียบจานวนหน่วยกิต ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙๔
กับ University of Sussex

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาชีวนวัตกรรม
(หลักสูตรนานาชาติ , หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต / คณะ / ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการจัดตัง้ สานักสาขาวิชาชีวนวัตกรรมทีย่ งยื
ั่ น
(School of Sustainable Bioinnovation)
งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัวไป
่
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม
(หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Bioinnovation
(International Program, Multidisciplinary Curriculum)

๒. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
แบบที่ ๑
ภาษาไทย

แบบที่ ๒

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวนวัตกรรม)
วท.บ. (ชีวนวัตกรรม)
Bachelor of Science (Bioinnovation)
B.Sc. (Bioinnovation)

ภาษาไทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวนวัตกรรม)
วท.บ. (ชีวนวัตกรรม)
Bachelor of Science (Bioinnovation)
B.Sc. (Bioinnovation)

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
และ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม

Bachelor of Science
(Ecology Conservation and Environment)
ชื่อย่อ B.Sc. (Ecology, Conservation and Environment)

๓. วิ ชาเอก

ไม่ม ี

๔. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต
แบบที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ หน่วยกิต โดย
- จานวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่น้อยกว่า ๘๘ หน่วยกิต
- จานวนหน่วยกิตของ University of Sussex ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ หน่วยกิต (เทียบได้
เท่ากับ ๖๐ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล)
๑

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
แบบที่ ๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล) ตามเกณฑ์ท่ี
สกอ. กาหนด
แบบที่ ๒ หลัก สู ต รระดับ ปริญ ญาตรี ๔ ปี ตามเกณฑ์ ท่ี สกอ. ก าหนด (เรีย นที่
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒ ปี เรียนที่ University of Sussex ๒ ปี )
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
๕.๓ ภาษาที่ใช้
ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
๕.๔ การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
แบบที่ ๑ เป็ นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
แบบที่ ๒ เป็ นความร่ ว มมือ ระหว่ า งคณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย มหิด ล และ
University of Sussex, สหราชอาณาจัก ร ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ข้อ ตกลง
ความร่วมมือในการส่งต่อนักศึกษา โดย
- ชัน้ ปี ท่ี ๑-๒
เรียนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ชัน้ ปี ท่ี ๓-๔
เรียนที่ University of Sussex
กรณี นั ก ศึก ษาไม่ ส ามารถส าเร็จ การศึก ษาตามเงื่อ นไขของ University of
Sussex นักศึกษาสามารถทาคาร้อง เพื่อขอกลับมาศึกษาต่อทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล ในสาขาวิชาชีวนวัตกรรม
(แบบที่ ๑) ได้ โดย
๑. ยื่นขอพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษา ณ University of Sussex และ
ได้รบั ผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ (ข้อมูลตามตารางเปรียบเทียบรายวิชา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ
University of Sussex) โดยจะคิดจานวนหน่ วยกิตตามรายวิชาที่ทา Equivalent ไว้ระหว่างหลักสูตรทัง้ สอง
แบบ ส่วนการคิดผลการศึกษาจะใช้การคานวณผลการศึกษาจากเปอร์เซ็นต์ (University of Sussex) เป็ นผล
การศึกษาแบบมหาวิทยาลัยมหิดล (ตามทีร่ ะบุไว้ในหมวดที่ ๕ ข้อ ๓ หน้า ๕๖)
๒. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิม่ เติม และมีหน่ วยกิตครบถ้วน
(๑๓๔ หน่วยกิต) ตามทีร่ ะบุไว้ในแผนการศึกษาแบบที่ ๑
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่ า ด้ ว ยการศึก ษาระดับ อนุ ป ริญ ญา และปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวิท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
๕.๖ การให้ ปริ ญญาแก่ผส้ ู าเร็จการศึกษา
แบบที่ ๑ ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
แบบที่ ๒ ให้ปริญญาสองปริญญา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Sussex

๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เป็ นหลักสูตรใหม่ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
๖.๒ เริม่ ใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป
๖.๓ คณะกรรมการพิจ ารณากลัน่ กรองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต คณะวิท ยาศาสตร์
ได้พจิ ารณาหลักสูตรนี้แล้ว ในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลันกรองหลั
่
กสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พจิ ารณา
รับรองหลักสูตรนี้แล้ว ในการประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๕ คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ ในการประชุม
ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้พจิ ารณาอนุมตั หิ ลักสูตรนี้ ในการประชุมครัง้ ที่ ๕๒๑ เมือ่ วันที่ ๒๑
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปี การศึกษา ๒๕๖๒ (หลังจากเปิ ดสอนเป็ นเวลา ๒ ปี )
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๘.๑ หน่ วยงานภาครัฐบาล หรือในกากับของรัฐบาล เช่น สานักงานนวัต กรรมแห่งชาติ
ศูนย์พ นั ธุ ว ิศ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมป่ าไม้ สถาบันการศึกษา
- นักวิจยั
- นักวิเคราะห์โครงการ หรือวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั งิ าน
- นักวิชาการในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านการป่ าไม้ปฏิบตั ิการ/ด้า นการ
พัฒนานวัตกรรมทีเ่ กีย่ วกับป่ าไม้ ด้านนวัตกรรมสิง่ แวดล้อม
- ภูมสิ ารสนเทศด้านป่ าไม้ (Geo-Informatics: GIS)
- ผูต้ รวจราชการกรมป่ าไม้
- อาจารย์
- นักวิทยาศาสตร์
- ทีป่ รึกษา
๘.๒ หน่ วยงานภาคเอกชน ที่ ด าเนิ นการด้ านระบบเศรษฐกิ ฐชี วภาพ นวัตกรรม และ
สังคม
- นักวิจยั ในศูนย์นวัตกรรม วิจยั และพัฒนา เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ยา ชีววัตถุ และ
การเกษตร
- ทีป่ รึกษาบริษทั เอกชน ทัง้ ในและต่างประเทศ
- อาจารย์ทพ่ี เิ ศษ
๓
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- ธุรกิจด้านการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) หรือการเกษตรแบบแม่นยา (Precision
Agriculture)
- ผูป้ ระกอบการธุรกิจตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ด้วยนวัตกรรม ในด้านการแพทย์ การเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร
๘.๓ หน่ วยงานที่ ไม่แสวงหาผลกาไร เช่น มูลนิธชิ ยั พัฒนา มูลนิธโิ ลกสีเขียว มูลนิธปิ ิ ดทอง
หลังพระ
- นักวิจยั และพัฒนาสังคม
- นักวิชาการประจาองค์กร
๙. ชื่อ ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ –นามสกุล
๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

นาย วรรณพงษ์
เตรียมโพธิ ์

นาย สุจนิ ดา
ธนะภูม ิ

นาย ณภัศศรณ์
ปั ญญาสุข

นาย ปฐมพล
วงศ์ตระกูลเกตุ
นาย ทัฏพงศ์
ตุลยานนท์

ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ (สาขา)
ทางวิ ชาการ
รอง
Ph.D. (Physics)
ศาสตราจารย์ M.Sc. (Physics)
M.Sc. (Applied
Mathematics)
B.Sc. (Physics)
ผูช้ ่วย
Ph.D. (Biomedical
ศาสตราจารย์ Science Genetics)
M.Sc. (Biomedical
Science Genetics)
B.Sc. (Biology)
อาจารย์
Ph.D. (Plant
Physiology)
M.Sc. (Botany)
B.S. (Biology)
อาจารย์
Ph.D. (Biomedical
Science)
B.Sc. (Biology)
อาจารย์
Ph.D. (Biological
Science)
B.Sc. (Plant
Science)

๔

ปี ที่สาเร็จ
สถาบัน/
การศึกษา ปี ที่สาเร็จการศึกษา
2001
Verginia Tech
1996
Verginia Tech
1995
มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขประจาตัว
บัตรประชาชน
3909700106xxx

1993
1995

มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Hawaii

1990

University of Hawaii

1985
2011

มหาวิทยาลัยมหิดล
Purdue University

2005
2001
2011

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Sheffield 1102000022xxx

2005
2016

มหาวิทยาลัยมหิดล

2004

มหาวิทยาลัยมหิดล

Virginia Tech

3100500172xxx

3540400002xxx

3100100673xxx

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐. สถานที่จดั การเรียนการสอน
แบบที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน ๓ คณะ ได้แก่
- คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
แบบที่ ๒ จานวน ๒ แห่ง คือ
๑. มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน ๓ คณะ ได้แก่
- คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
๒. School of Life Science, University of Sussex, Brighton, สหราชอาณาจักร
๑๑. สถานการณ์ ภายนอก หรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะเวลาทีผ่ ่านมา มีการเปลีย่ นแปลงจากการใช้เทคโนโลยีท่ี
ทัน สมัย เข้ า มาเพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตร จนมีแ นวโน้ ม ที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ ากฐานความรู้ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ ซึง่ แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ลัก ษณะเดียวกันนี้กาลังเป็ นทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นว่าหลาย
ประเทศมหาอานาจทัวโลกหั
่
นมาสนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิม่ มูลค่าสินค้าและเศรษฐกิจของประเทศ
เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ได้วางแนวนโยบายการรวมกลุ่มประเทศต่างๆ
ในภูมภิ าคเอเชีย ภายใต้ก รอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ป่ ุน และอินเดีย และการเป็ นประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๑๒ ได้มุ่งเน้นการดาเนินการทีต่ อบยุทธศาสตร์ชาติ “ประเทศไทย มันคง
่
มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น เป็ นประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ ในด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
และเชิงนวัต กรรม (Creative and Cultural Economy) ซึ่งมีค วามเกี่ยวข้อ งกันหลายฝ่ าย (Cross Cutting
Issues) เช่น การปฏิรูประบบทรัพย์สนิ ทางปั ญญา (Intellectual Property System) การสนับสนุ นการเงิน
แก่นักสร้างสรรค์ นักวิจยั เพื่อให้ผปู้ ระกอบการสามารถนาผลงานวิจยั และทรัพย์สนิ ทางปั ญญาไปพัฒนาต่อ
ยอดการผลิตเป็ นสินค้า/บริการสู่ตลาด การเตรียมบุคลากร/นวัตกรที่มคี วามคิดสร้างสรรค์ อาทิ การปฏิรูป
ระบบการศึก ษา ปลู ก ฝั ง ให้เ ยาวชนตระหนั ก ในความส าคัญ ของทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญา สร้า งบุ ค ลากร
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เป็ นต้น ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ส่งผล
กระทบในทางตรงและทางอ้อมต่อผูล้ งทุนภายในประเทศทัง้ ในภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการพัฒนาในด้าน
การค้นหา ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้อ ย่าง
ทันท่วงที ประกอบกับจากแนวความคิด “ประเทศไทย ๔.๐” ของรัฐบาลไทย ทีเ่ น้นให้เกิดความได้เปรียบใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติภายใต้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ หลักสูตรชีวนวัตกรรมจึง
ได้พฒ
ั นาขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของบัณฑิตในยุคปั จจุบนั เพื่อนาจุดแข็งทางทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ให้เกิดเป็ นนวัตกรรม ออกสู่ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของ
สิทธิบตั ร
๕
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๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยในปั จจุบนั ก้าวเข้าสู่ยุคที่มคี วามเป็ น
นานาชาติแ ละมีค วามเกี่ย วข้อ งกับ เทคโนโลยีต่ า งๆ มากขึ้น ทัง้ เทคโนโลยีท างการสื่ อสาร คมนาคม
วิศ วกรรม การแพทย์ การศึก ษาและเทคโนโลยีชีว ภาพ เนื่ อ งจากประเทศไทยเป็ น ประเทศที่เ ปิ ด รับ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศมาโดยตลอด และมีแนวโน้มมากขึน้ กว่าในอดีตมาก ทาให้ในช่วงเวลา ๑๕ ปี ท่ี
ผ่านมา เทคโนโลยีเหล่ านี้มบี ทบาทต่อ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุ ษ ย์ โครงสร้างทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศเป็ นอย่างมาก ทาให้คนไทยจาเป็ นต้องตระหนักถึงนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่
เพื่อให้ทศิ ทางการเปลีย่ นแปลงสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเป็ นไปได้อย่างยังยื
่ น
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของ
สถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึง่ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วของ
เทคโนโลยี ไปสู่การสร้างนวัตกรรม ทาให้ความรู้ทางนวัตกรรมกลายเป็ นสิง่ สาคัญที่จาเป็ นต้องสร้างให้
เกิดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความจาเป็ นเร่งด่วนที่จะต้องสร้าง
ความเข้มแข็งทางการศึกษา วิชาการ และงานวิจยั ของนักศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ และเป็ น
กาลังสาคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนัน้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเปิ ดหลักสูตร
วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถนาความรูใ้ นสาขา
วิทยาศาสตรชีวภาพและสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง มาประยุกต์และพัฒนาเป็ นนวัตกรรม ทีย่ งยื
ั ่ น พัฒนานักศึกษาให้
เป็ นผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ม ีความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม สิทธิบตั ร และพัฒนา
เทคโนโลยีได้ดว้ ยตนเอง
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
หลักสูตรชีวนวัตกรรม ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง คือการ “สร้าง
บุค ลากรที่มคี วามคิดสร้างสรรค์ เป็ นบัณ ฑิต ที่มคี วามรู้และทักษะในการหาความรู้ด้ว ยตนเอง สามารถ
มองเห็นโอกาส แก้ปัญหา กล้าทาในสิง่ ทีค่ ดิ ให้เป็ นไปได้เกิดขึน้ จริง มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศาสตร์ด้านสุขภาพ ศิลป์ และการจัดการ ในการสร้าง
งานวิจยั ทีน่ าไปสู่แนวคิดด้านนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ แก้ไขปั ญหา และต่อยอดทางธุรกิจได้
บนพืน้ ฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” ด้วยการส่งเสริมให้บณ
ั ฑิตของ
หลักสูตรสร้างสรรค์นวัตกรรมขึน้ บนพื้นฐานความรูท้ างชีวภาพอย่างยังยื
่ น ด้วยคุณลักษณะของบัณฑิตที่ม ี
ต่ อ ความเข้ม แข็ง ในองค์ค วามรู้ด้า นวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มี ค วามสามารถในการสื่อ สารเป็ น
ภาษาอัง กฤษ ได้ร บั การบ่ ม เพาะพื้น ฐานทางธุ ร กิจ และการจัด การที่ท ัน สมัย และวิส ัย ทัศ น์ เ ปิ ด กว้า ง
จะสามารถผลักดันให้บณ
ั ฑิตของหลักสูตรฯ มีศกั ยภาพในการก้าวขึน้ สู่การเป็ นผู้ท่มี บี ทบาทสาคัญ ทัง้ ใน
ประเทศ และระดับนานาชาติผ่านเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศ

๖

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ / ภาควิ ชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ รายวิ ชาในหลักสูตรที่สอนโดยคณะ / ภาควิ ชา / หลักสูตรอื่น มีดงั นี้
หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต เปิ ดสอนโดย
วศอก ๑๙๕ ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมพืน้ ฐาน
๓ (๒-๒-๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
EGIE 195 Basic Engineering Workshops
3 (2-2-5)
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑ ๒ (๒-๐-๔) คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
LAEN 180 English for Academic Purpose I
2 (2-0-4)
ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒ ๒ (๒-๐-๔) คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
LAEN 181 English for Academic Purpose II
2 (2-0-4)
ศศภอ ๓๘๐ การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔) คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
LAEN 380 Academic Presentations in English
2 (2-0-4)
วททช ๑๐๑ ชีววิทยาทัวไป
่ ๑
๓ (๓-๐-๖) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
(สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพฯ)
SCBE 101 General Biology I
3 (3-0-6)
วททช ๑๐๒ ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
่ 1
๑ (๐-๓-๑)
SCBE 102 General Biology Laboratory I
1 (0-3-1)
วททช ๓๐๔ ชีวจริยธรรม
๒ (๒-๐-๔)
SCBE 304 Bioethics
2 (2-0-4)
วทคม ๑๖๑ เคมีทวไป
ั่
๓ (๓-๐-๖) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
(สาขาวิชาเคมี)
SCCH 161 General Chemistry
3 (3-0-6)
วทคม ๑๘๙ ปฏิบตั กิ ารเคมี
๑ (๐-๓-๑)
SCCH 189 Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
วทคร ๑๘๒ ธรรมชาติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์
๓ (๓-๐-๖) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
SCID 182 Nature and Philosophy of Science
3 (3-0-6) (สหสาขาวิชา)
วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน
๓ (๓-๐-๖) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
SCMA 161 Technology in Daily Life
3 (3-0-6) (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
วทฟส ๑๖๐ ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวไป
ั่
๑ (๐-๓-๑)
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
(สาขาวิชาฟิสกิ ส์)
SCPY 160 General Physic Laboratory
1 (0-3-1)
วทฟส ๑๗๗ ฟิ สกิ ส์พน้ื ฐาน
๒ (๒-๐-๔)
SCPY 177 Basic Physics
2 (2-0-4)

๗

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วททช ๑๐๓ ชีววิทยาทัวไป
่ ๒
SCBE 103 General Biology II
วททช ๑๐๔ ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
่ ๒
SCBE 104 General Biology Laboratory II
วททช ๑๐๕ สิง่ แวดล้อมโลก
SCBE 105 Global Environment
วททช ๒๐๓ พันธุศาสตร์ทวไป
ั่
SCBE 203 General Genetics
วททช ๒๐๔ ปฏิบตั กิ ารพันธุศาสตร์ทวไป
ั่
SCBE 204 General Genetics Laboratory
วททช ๒๐๗ เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
SCBE 207 Basic Cell and Molecular Biology
วททช ๒๐๘ นิเวศวิทยาทัวไป
่
SCBE 208 General Ecology
วททช ๒๕๓ พืน้ ฐานสู่ความอภิเชษฐ์ในรายละเอียด:
จุลนิ ทรียเ์ พื่อชีวติ ทีม่ คี ุณภาพ
SCBE 253 Fundamental to Fitness: Microbes for
Quality Life
วททช ๓๐๒ ชีวสถิติ
SCBE 302 Biostatistics
วทวน ๒๖๒ วัสดุนาโน
SCME 262 Nanomaterials
วทวน ๒๔๑ นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ
SCME 241 Nanobiotechnology
วทชพ ๒๘๑ ชีวเคมี
SCBM 281 Biochemistry
วทชพ ๒๘๒ ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
SCBM 282 Laboratory in Biochemistry
วทคม ๑๗๒ เคมีอนิ ทรีย์
SCCH 172 Organic Chemistry
วทคร ๒๐๓ ห้องปฏิบตั กิ ารศึกษา
SCID 203 Laboratory Exploration

๘

หน่วยกิต เปิ ดสอนโดย
๓ (๓-๐-๖) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
(สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพฯ)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
(สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
(สาขาวิชาชีวการแพทย์)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
(สาขาวิชาเคมี)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
(สหสาขาวิชา)

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

รหัสวิชา
วทคณ ๑๙๒
SCMA 192
วทวน ๓๗๑
SCME 371
วทวน ๓๗๒
SCME 372

ชื่อวิชา
สถิตศิ าสตร์
Statistics
การตลาดและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
Marketing and Entrepreneurship
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
Scientific Creativity and Innovation

หน่วยกิต เปิ ดสอนโดย
๓ (๓-๐-๖) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
3 (3-0-6) (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
๓ (๒-๓-๕) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
(สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

หมวดวิ ชาเลือกเฉพาะด้าน เป็ นรายวิชาทีน่ กั ศึกษาในหลักสูตรเลือกเรียนในปี ท่ี ๓ และ ๔
มีความจาเพาะต่อสาขาวิชาชีววิทยานวัตกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต เปิ ดสอนโดย
วทชพ ๔๕๑ หลักการออกฤทธิ ์ของยา
๒ (๒-๐-๔) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
SCBM 451 Principal Actions of Therapeutic Agent
2 (2-0-4) (สาขาวิชาชีวการแพทย์)
วทคร ๓๐๑ นิเวศวิทยาเชิงระบบและอุบตั กิ ารณ์โรค
๓ (๓-๐-๖) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
(สหสาขาวิชา)
SCID 301 Systems Ecology and Disease Emergence 3 (3-0-6)
วทคร ๓๐๒ เทคโนโลยีดา้ นยีน
๒ (๒-๐-๔)
SCID 302 Gene Technology
2 (2-0-4)
วทคร ๓๐๓ ชีวสารสนเทศ
๒ (๑-๓-๓)
SCID 303 Bioinformatics
2 (1-3-3)
วทคร ๓๐๔ การทดลองทีใ่ ช้สตั ว์
๑ (๐-๒-๑)
SCID 304 Animal Experimentation
1 (๐-๒-๑)
วทคร ๓๐๕ ทักษะทัวไปในการวิ
่
จยั ทางวิทยาศาสตร์
๑ (๑-๐-๒)
SCID 305 Generic Skills in Science Research
1 (1-0-2)
วทคร ๓๐๖ เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์สตั ว์
๒ (๐-๔-๒)
SCID 306 Cell Culture Techniques
2 (0-4-2)
วทคร ๓๐๘ การประยุกต์ใช้จลุ ทรรศนศาสตร์
๒ (๑-๒-๓)
SCID 308 Application of Microscopy
2 (1-2-3)
วทคร ๕๒๐ ศาสตร์ทางการสอนและนวัตกรรมทาง
๒ (๒-๐-๔)
วิทยาศาสตร์ศกึ ษา
SCID 520 Pedagogy and Innovation in Science
2 (2-0-4)
Education
หมวดวิ ชาเลือกเสรี เป็ นรายวิชาทีเ่ ปิ ดโอกาสให้นักศึกษาเลือกตามทีต่ นเองถนัดหรือสนใจ
ให้นกั ศึกษาเลือกเรียนได้จากรายวิชาของทุกคณะทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย

๙

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓.๒ กลุ่มวิ ชา / รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ ภาควิ ชา / หลักสูตรอื่น
-ไม่ม-ี
๑๓.๓ การบริ หารจัดการ
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรเป็ นผู้ดูแล ติดตาม และประสานงานการเรียนการสอน และ
การวัดประเมินผลให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในทุกรายวิชามีอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบเพื่อจัดทา
รายวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้การเรียนและการสอบเป็ นไปตามข้อกาหนด
ของรายวิชาและมหาวิทยาลัยฯ

๑๐

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
มุง่ เน้นการพัฒนาบัณฑิตทีม่ คี วามเป็ นผูน้ า มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีคุณสมบัตขิ องนักวิจยั
และนักเทคโนโลยี มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของทัง้ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าของธุรกิจ
บัณ ฑิต ที่สาเร็จการศึก ษาจากหลักสูตรนี้จะได้รบั ความรู้แบบพหุวทิ ยาการ ทัง้ ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ชวี การแพทย์ วัสดุศาสตร์ สุขภาพ ศิลปะ และการจัดการ
ใฝ่ เรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีแนวคิดด้านนวัตกรรม สร้างงานวิจยั และ
บูรณาการองค์ความรูไ้ ปสู่การพัฒนานวัตกรรม เพื่อแก้ไขปั ญหา พัฒนาคุณภาพชีวติ และต่อยอดทางธุรกิจ
ได้ บนพืน้ ฐานของคุณธรรมและความยังยื
่ นของสังคม และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
๑.๒ ความสาคัญ
สืบเนื่องจากแนวความคิด “ประเทศไทย ๔.๐” ของรัฐบาลไทย ที่เน้นให้เกิดความได้เปรียบ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติภายใต้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ หลักสูตรชีวนวัตกรรม
จึงได้พฒ
ั นาขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของบัณฑิตในยุคปั จจุบนั เพื่อนาจุดแข็งทางทรัพยากรชีวภาพ
ของประเทศเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ให้เกิดเป็ นนวัตกรรม ออกสู่ภาคธุรกิจ ผูป้ ระกอบการ หรือเจ้าของ
สิทธิบตั ร
๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลัก สู ต รชีว นวัต กรรมมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ สร้ า งบัณ ฑิต ที่ส ามารถน าความรู้ ใ นสาขา
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์และพัฒนาเป็ นนวัตกรรม ที่ยงยื
ั ่ น พัฒนานักศึกษา
ให้เป็ นผูป้ ระกอบการและเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ หรือเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม สิทธิบตั ร
และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีได้ โดยผลิตบัณฑิตตาม “คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของ
หลักสูตร” ดังนี้
๑) ประยุกต์ใช้ความรูด้ า้ นชีวนวัตกรรมในการประกอบอาชีพทัง้ ภาครัฐและเอกชน อย่างเป็ น
ทีย่ อมรับในฐานะทรัพยากรบุคคลของประเทศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือผูป้ ระกอบการที่มคี ุณภาพ
๒) สร้างระบบ กระบวนการ และวิธกี ารด้านวิจยั และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
โดยเฉพาะทีเ่ กี่ยวกับทรัพยากรทางชีวภาพและสิง่ แวดล้อม โดยใช้เครื่อ งมือและเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้ าประสงค์ มีมติ คิ วามคิดในการต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และโอกาสทางธุรกิจ
๓) แสดงออกถึง เจตคติเ ชิง วิท ยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมการเรีย นรู้แ ละการท างานเชิง
สร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เพื่อนาไปสู่แนวคิดและสิง่ ใหม่ๆ
๔) ประยุกต์ใช้และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสารต่างๆได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ ์ โดยตระหนักถึงผลดีผลเสีย จริยธรรม กติกา และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
๕) แสดงออกซึง่ พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างกันใน
มิตติ ่าง ในการมีส่วนร่วมทางานกับผู้อ่นื ทัง้ ในฐานะผู้ร่วมงานและผู้นาได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถร่วมกัน
แก้ปัญหาให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖) มีค วามสามารถเรื่อ งถ่ า ยทอดความรู้เ กี่ยวกับธุ รกิจ ทรัพย์ส ินทางปั ญ ญา กฎหมาย
สิง่ แวดล้อม และข้อกาหนดความปลอดภัยทางชีวภาพและสิง่ แวดล้อม
๑๑
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรชีวนวัตกรรมมีการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรูท้ ค่ี าดหวังของหลักสูตรอยู่เสมอเพื่อให้บณ
ั ฑิตของหลักสูตรฯ มีคุณลักษณะพืน้ ฐานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แผนการพัฒนา /
เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรชีวนวัตกรรม
ทุ ก ๕ ปี หรือ เมื่อ มีห ลัก เกณฑ์
ใหม่ เ พื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รมี ค วาม
ทันสมัยอยู่เสมอ

กลยุทธ์

น าหลัก เกณฑ์ใหม่หรือ ผลการประเมินผลมา
ประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนรายวิชาให้
ทัน สมัย อยู่ เ สมอ มีก ารรับ ฟั ง ความเห็น ของ
กรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการพัฒนา
หลัก สู ต ร ซึ่ง ประกอบด้ว ยผู้ใ ช้บ ัณ ฑิต และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีม่ บี ทบาทในหน่ วยงานด้านการ
พัฒนาแผนนวัตกรรมของประเทศ
น า เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ จัดเจ้าหน้ าที่ เพื่อดูแลระบบสารสนเทศ และ
มาประยุ ก ต์ ก ับ ระบบการสอน ท ารายวิช าให้อ ยู่ในรูปเว็บไซต์ ติด ตามดัชนี
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง การใช้งานของนักศึกษา
ข้อมูลได้จากทุกที่
พิ จ า รณา เพิ่ ม รา ย วิ ช า ใ ห ม่ ติดตามทิศทางการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
ที่ ส อดคล้ อ งกับ หลัก สู ต ร และ และนวัตกรรม เพื่อเตรียมรายวิชาทีส่ อดคล้อง
มี ค วามส าคั ญ กั บ ความเป็ น กับนวัตกรรมใหม่
นวัตกรรม
ประเมิน ผลความพึง พอใจของ มีการจัดการประชุมประเมินผลความพึงพอใจ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ห ลั ก สู ต ร ของนั ก ศึก ษาต่ อ หลัก สูต ร การจัด การ และ
ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ คุ ณ ภ า พ คุณภาพการสอนของอาจารย์
การสอนของอาจารย์

๑๒

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
รายวิ ช าและหลัก สู ต รได้ ร ับ การ
ปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาให้ เ ข้ า กับ
หลักเกณฑ์ใหม่

มีระบบการเรียนแบบออนไลน์และ
รายวิ ช าอยู่ ใ นรู ป ของเว็ บ ไซต์
วิ เ คราะห์ ด ั ช นี ก ารใช้ ง านของ
นักศึกษา
เ พิ่ ม ร า ย วิ ช า ใ ห้ เ ข้ า กั บ
ความก้า วหน้ าทางวิทยาการและ
นวัตกรรมทีท่ นั สมัย
สรุ ป และแจ้ง ผลประเมิน ผลความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
การจัดการ และคุณภาพการสอน
ของอาจารย์เป็ นรายบุคคล
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการและโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการในภาคฤดูรอ้ น
๑.๓ การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
-ไม่ม-ี
๒. การดาเนิ นการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ
๒.๒ คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
๒.๒.๑ เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่าระดับชัน้
ปี ท่ี ๑๒ (Grade 12) ในระบบ K-12 ทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ของประเทศทีส่ าเร็จการศึกษา หรือสอบผ่านเกณฑ์
การสอบเข้าโดยมีคุณสมบัตติ ามระเบียบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๒.๒ ไม่มคี วามบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
๒.๒.๓ มีผลสอบภาษาอังกฤษ ขัน้ ต่าข้อใดข้อหนึ่ง
• TOEFL ไม่น้อยกว่า
Paper-based ๕๐๐
Internet-based ๖๑
Computer-based ๑๗๓
• IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ ๖.๐
• MU-TEST มากกว่าหรือเท่ากับ ๔๕*
• SAT I (Critical Reading and Writing) มากกว่าหรือเท่ากับ ๑,๑๐๐
และมีผ ลการสอบเข้าในรายวิช าวิทยาศาสตร์ (๔ วิชา) ของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด**
*ตามเกณฑ์ (เท่ากับหรือมากกว่า) ทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
**หรือมีผลผ่านตามเกณฑ์ทก่ี รรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาไว้

๑๓
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๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
๒.๓.๑ นั ก ศึก ษาที่ส มัค รเข้า เรีย นในหลัก สู ต ร มีค วามหลากหลายตามสาขาวิช าที่จ บ
การศึกษา อาจมีความรูพ้ น้ื ฐานไม่เท่ากันทีเ่ ข้าศึกษาในหลักสูตร
๒.๓.๒ การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่อ งจากการสอน ต าราและเอกสารการสอน
ข้อสอบ และการนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ หมด
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนิ นการเพื่อแก้ปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
๑. นักศึกษาทีส่ มัครเข้าเรียนในหลักสูตร
มีความหลากหลายตามสาขาวิชาทีจ่ บ
การศึกษา อาจมีความรูพ้ น้ื ฐานทีไ่ ม่เท่ากัน
เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
๒. การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจาก
การสอน ตารา และเอกสารการสอน ข้อสอบ
และการนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ
ทัง้ หมด

กลยุทธ์ในการดาเนิ นการแก้ไขปัญหา
๑. นักศึกษาได้รบั การปรับพืน้ ฐานความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเข้าศึกษา

๒. นักศึกษาสามารถลงรายวิชาพืน้ ฐาน
ภาษาอังกฤษเพิม่ เติมตามคาแนะนาของ
กรรมการบริหารหลักสูตร

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ปี การศึกษา

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

จานวนทีค่ าดว่าจะรับ
๓๐
๓๐
๓๐
จานวนสะสม
๖๐
๙๐
จานวนทีค่ าดว่าจะจบ
หมายเหตุ : จานวนนักศึกษาในแต่ละปี การศึกษาอาจเปลีย่ นแปลงได้

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓๐
๑๒๐
๓๐

๓๐
๑๒๐
๓๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ ความคุ้มทุน / ความคุ้มค่า
รายรับต่อคน / ตลอดหลักสูตร
จานวน
๕๙๕,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายต่อคน / ตลอดหลักสูตรทีจ่ ดุ คุม้ ทุน จานวน ๓๔๙,๗๓๔ บาท
จานวนนักศึกษาน้อยสุดทีค่ ุม้ ทุน
จานวน
๑๕ คน
จานวนนักศึกษาทีค่ าดว่าจะรับ
จานวน
๓๐ คน
๒.๖.๒ การคิ ดงบประมาณค่าใช้ จ่ายในการผลิ ตบัณฑิ ต (บาทต่อปี การศึกษา)
รายรับ (ค่าธรรมเนี ยมและค่าบารุงการศึกษา)
=
=
=

(จานวนนักศึกษาทีค่ าดว่าจะรับ x ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)
(๓๐ x ๘๕,๐๐๐ x ๗)
๑๗,๘๕๐,๐๐๐ บาท

๑๔
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รายจ่ายคงที่ (FC)
๑. ค่าตอบแทนผูส้ อน
- ค่าตอบแทนผูส้ อน

=

- ค่าตอบแทนอาจารย์

=

=

- ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ าน
สายสนับสนุน
- รวมค่าตอบแทนผูส้ อน

=
=
=
=
=
=
=

ค่าตอบแทนอาจารย์ + ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านสาย
สนับสนุน
(จานวนหน่วยกิตวิชาบรรยาย x ๑,๒๐๐ บาท
ถัวเฉลีย่ x ๑๕ สัปดาห์) +
(จานวนหน่วยกิตวิชาปฏิบตั กิ าร x ๖๐๐ บาท x
๑๕ สัปดาห์ x ๓)
(๑๐๕ x ๑,๒๐๐ บาท x ๑๕ สัปดาห์) +
(๒๘ x ๖๐๐ บาท x ๑๕สั ปดาห์ x ๓)
๑,๘๙๐,๐๐๐ + ๗๕๖,๐๐๐
๒,๖๔๖,๐๐๐ บาท
(จานวนหน่วยกิตวิชาปฏิบตั กิ าร x ๖๐๐ บาท x
๑๕ สัปดาห์)
(๒๘ x ๖๐๐ บาท x ๑๕ สัปดาห์)
๒๕๒,๐๐๐ บาท
๒,๖๔๖,๐๐๐ + ๒๕๒,๐๐๐ บาท
๒,๘๙๘,๐๐๐ บาท
(๑)

๒. ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ =
ธุรการ
=
๓. ค่าสาธารณูปโภค
=
=
๔. ค่าสถานที่ ทีด่ นิ และ
=
สิง่ ก่อสร้าง
=
๕. ค่าครุภณ
ั ฑ์
=

๒๐,๐๐๐ ต่อเดือน x ๔๒ เดือน

รวม FC

(๑) + (๒) + (๓) + (๔) + (๕)
๒,๘๙๘,๐๐๐ + ๘๔๐,๐๐๐ + ๕๐๔,๐๐๐ +
๑,๔๗๐,๐๐๐ + ๑,๐๐๐,๐๐๐
๖,๗๑๒,๐๐๐ บาท

=
=
=

๘๔๐,๐๐๐ บาท
(๒)
(๓,๐๐๐ + ๙,๐๐๐) บาทต่อเดือน x ๔๒ เดือน
๕๐๔,๐๐๐ บาท
(๓)
๕๐ ตร.ม. x ๗๐๐ บาท x ๔๒ เดือน
(ประกาศคณะวิทยาศาสตร์)
๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท
(๔)
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๕)

๑๕

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายจ่ายผันแปร (VC)
๑. ค่าวัสดุ

๒. ค่าใช้สอย

๓. ค่าดาเนินการ

=
=
=
=
=
=
=
=
=

จานวนนักศึกษา x ค่าวัสดุเฉลีย่ ต่อหัวตลอดหลักสูตร
๓๐ x ๓,๕๐๐
๑๐๕,๐๐๐ บาท
(๑)
จานวนนักศึกษา x ค่าใช้สอยเฉลีย่ ต่อหัวตลอดหลักสูตร
๓๐ x ๓,๕๐๐
๑๐๕,๐๐๐ บาท
(๒)
ร้อยละ ๒๐ ของรายรับทีเ่ ก็บจากนักศึกษา
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
หมายเหตุ : ค่าใช้สอยและค่าดาเนินการ ได้รวมค่า Extra Curriculum Activities,
Guests / Visitor, Staff Developments

รายจ่ายรวม
รวม FC + รวม VC

=
=

๖,๗๑๒,๐๐๐ + ๓,๗๘๐,๐๐๐
๑๐,๔๙๒,๐๐๐ บาท

ประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิ ตบัณฑิ ต
=
=
=

รายจ่ายทัง้ หมด / (จานวนนักศึกษา x ๔)
๑๐,๔๙๒,๐๐๐ / (๓๐ x ๔)
๘๗,๔๓๓ บาท / คน / ปี

จุดคุ้มทุน
= FC / (ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร – VC)
= ๖,๗๑๒,๐๐๐ / (๕๙๕,๐๐๐ – ๑๒๖,๐๐๐)
= ๖,๗๑๒,๐๐๐ / ๔๖๙,๐๐๐
= ๑๔ หรือประมาณ ๓.๑๕
หมายเหตุ : ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร และ VC คิดถัวเฉลีย่ ต่อคน

๑๖

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบที่ ๑
 แบบชัน้ เรียน หลักสูตร ๔ ปี ตามระบบหน่ วยกิตทวิภาคของมหาวิทยาลัย ๑ ปี
การศึกษา แบ่งออกเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ (ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์)
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ)
แบบที่ ๒
 แบบชัน้ เรียน หลักสูตร ๔ ปี ได้รบั ปริญญาจากสองมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาชัน้ ปี ท่ี ๒ ในหลักสูตรชีวนวัตกรรมทีม่ คี ุณสมบัตเิ พียงพอ สามารถเข้าศึกษาต่อที่ University
of Sussex ในชัน้ ปี ที่ ๓ และ ๔ ได้ ต ามโครงสร้ า งหลัก สู ต ร ตามเกณฑ์ ข้ อ ตกลง Memorandum of
Agreement Between Faculty of Science, Mahidol University and University of Sussex (ภาคผนวก ๙)
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิ ทยาลัย
๒.๘.๑ เป็ น ไปตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย มหิด ลว่ า ด้ว ยการศึก ษาระดับ อนุ ป ริญ ญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๘.๒ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ข้ อ ต ก ล ง ใ น ก า ร ส่ ง ต่ อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ห ว่ า ง ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Sussex (โปรดดูตารางเปรียบเทียบรายวิชา ในภาคผนวก ๑)
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร
แบบที่ ๑ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต
แบบที่ ๒ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ หน่วยกิต โดย
- จานวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่น้อยกว่า ๘๘ หน่วยกิต
- จานวนหน่วยกิตของ University of Sussex ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ หน่วยกิต
(เทียบได้เท่ากับ ๖๐ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล)

๑๗

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
แบบที่ ๑ รวม ๑๓๔ หน่ วยกิ ต
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฎดังนี้
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
๓๑ หน่ วยกิ ต
๑. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๑๐ หน่วยกิต
๒. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์
๑๔ หน่วยกิต
๓. กลุ่มวิชาภาษา
๗ หน่วยกิต
ข. หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
๙๗ หน่ วยกิ ต
๑. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๕๓ หน่วยกิต
๒. กลุ่มวิชาธุรกิจและนวัตกรรม
๒๓ หน่วยกิต
๓. กลุ่มวิชาฝึกงานและโครงงานวิจยั
๑๒ หน่วยกิต
๔. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
๙ หน่วยกิต
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี
๖ หน่ วยกิ ต
แบบที่ ๒ รวม ๑๔๘ หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที ่ ๑-๒ เรียนที ม่ หาวิ ทยาลัยมหิ ดล ๘๘ หน่ วยกิ ต
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
๒๙ หน่ วยกิ ต
๑. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๑๐ หน่วยกิต
๒. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์
๑๒ หน่วยกิต
๓. กลุ่มวิชาภาษา
๗ หน่วยกิต
ข. หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
๕๖ หน่ วยกิ ต
๑. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๔๕ หน่วยกิต
๒. กลุ่มวิชาธุรกิจและนวัตกรรม
๑๑ หน่วยกิต
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี
๓ หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที ่ ๓-๔ เรียนที ่ University of Sussex ๒๔๐ หน่ วยกิ ต
(เที ยบได้เท่ากับ ๖๐ หน่ วยกิ ตของมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล)

ก. หมวดวิ ชาหลัก (Core Course)
๑๐๕ หน่ วยกิ ต
(เทียบเคียงกับหมวดวิชาศึกษาทัวไป)
่
ข. หมวดวิ ชาเลือกในสาขา (Elective Course) ๑๐๕ หน่ วยกิ ต
(เทียบเคียงกับหมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน)
ค. หมวดวิ ชาเลือกอื่นๆ (Elective Course)
๓๐ หน่ วยกิ ต
หมายเหตุ : การเทียบโอนหน่ วยกิตใช้เกณฑ์ European Credit Transfer System
(ECTS) ๑๕ หน่วยกิตเทียบได้ ๔ หน่วยกิตของไทย (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ๑๐)

๑๘

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๑.๓ รหัสรายวิ ชาในหลักสูตร
ความหมายของรหัสรายวิชาในหลักสูตรรหัสวิชา (Course Code)
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล กาหนดไว้ ๗ หลัก ประกอบด้วย ตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลข ๓
หลัก ดังนี้
ก. ตัวอักษร ๔ ตัว
ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็ นอักษรย่อชื่อคณะ / สถาบันที่รบั ผิดชอบจัดการเรียน
การสอน ได้แก่
อักษรย่อ
ชื่อเต็ม
• ศศ–LA
คณะศิลปศาสตร์
• วศ–EG
คณะวิศวกรรมศาสตร์
• วท–SC
คณะวิทยาศาสตร์
ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็ นอั ก ษรย่ อ ชื่ อ สาขาวิ ช า ภาควิ ช า หรือ โครงการ
ทีร่ บั ผิดชอบจัดการเรียนการสอนซึง่ มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
คณะ / สถาบัน
อักษรย่อ ชื่อเต็ม
คณะศิลปศาสตร์
ภอ-EN
ภาษาอังกฤษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อก-IE
อุตสาหการ
วิทยาศาสตร์
คณ-MA คณิตศาสตร์
คม-CH
เคมี
ชว-BI
ชีววิทยา
ฟส-PY
ฟิ สกิ ส์
ชพ-BM ชีววิทยาการแพทย์
ทช-BE
ทรัพยากรชีวภาพ
นว-IN
ชีวนวัตกรรม
คร-ID
สหสาขาวิชา
ข. ตัวเลข ๓ หลัก
ตัวเลขหลักร้อย

หมายถึง ปี ทน่ี กั ศึกษาจะต้องเรียน ยกเว้น 3 รายวิชา
ได้แก่
- ศศภอ ๓๘๐ การนาเสนอผลงาน
เป็ นภาษาอังกฤษ
- วศอก ๑๙๕ ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมพืน้ ฐาน
- วทวน ๓๗๒ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เนื่องจากเป็ นรายวิชาของหลักสูตรอื่น ซึ่ง
มีการกาหนดภาคการศึกษาที่จดั การเรียน
๑๙

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตัวเลขหลักสิบ
และหลักหน่วย

การสอนแน่ น อน และได้พิจ ารณาเนื้ อ หา
แล้ว พบว่าไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเรียนของ
นักศึกษาในสาขาวิชาชีวนวัตกรรม ในชัน้ ปี
ทีต่ อ้ งลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา
หมายถึง ลาดับทีก่ ารเรียงรายวิชาในแต่ละหมวดหมู่
ของรายวิชา เพื่อไม่ให้ตวั เลขซ้าซ้อนกัน

หมายเหตุ : การก าหนดรหัส รายวิช าในรายวิช านอกเหนื อ จากของหลัก สู ต ร หรือ คณะ
วิทยาศาสตร์ และรายวิชาศึกษาทัวไป
่ ให้ดูรายละเอียดจากแต่ละคณะ หน่ วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุเป็ น
“หน่ วยกิตรวม (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)” กล่าวคือ ระบุตวั เลขหน่ วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ แสดง
จานวนชัวโมงของการจั
่
ดการเรียนกสนอาภาคบรรยาย ภาคปฏิบตั ิ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อ
สัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
๓ (๒-๓-๕) = ๓ หน่วยกิต (บรรยาย ๒ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์ ปฏิบตั ิ ๓ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์ และศึกษาด้วย
ตนเอง ๕ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์) หรือแสดงจานวนสัปดาห์ทใ่ี ช้ในการสอนวิชานัน้ ตลอดภาคการศึกษา โดยระบุ
ด้วยเครือ่ งหมาย *ไว้หลังตัวเลขกลางในวงเล็บ ๑ สัปดาห์จะคิดเป็ น ๑ หน่วยกิต ดังตัวอย่างต่อไปนี้
๔ (๐-๔*-๒๐) = ๔ หน่วยกิต (ฝึกปฏิบตั ิ ๔ สัปดาห์ และศึกษาด้วยตนเอง ๒๐ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)
University of Sussex กาหนดไว้ ๕ หลัก ประกอบด้วย ตัวอักษร ๑ ตัว และตัวเลข
๔ หลัก ดังนี้
ก. ตัวอักษร ๑ ตัว
เป็ นอักษรย่อชื่อสาขาวิชา / ภาควิชา ทีร่ บั ผิดชอบจัดการเรียนการสอน ได้แก่
อักษรย่อ
ชื่อเต็ม
• C, F
หมายถึง รายวิชาของ School of Life Science
•L
หมายถึง รายวิชาของ Department of Economics
•N
หมายถึง รายวิชาของ Department of Business and
Management
ข. ตัวเลข ๔ หลัก
หมายถึง ลาดับทีก่ ารเรียงรายวิชาในแต่ละหมวดหมูข่ องรายวิชา เพื่อไม่ให้ตวั เลข
ซ้าซ้อนกัน

๒๐

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๑.๔ รายวิ ชาในหลักสูตร
รายวิ ชาของมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ ๓๑ หน่ วยกิ ต
๑. รายวิ ชาในกลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์ (๑๐ หน่ วยกิ ต)
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วทคร ๑๘๒ ธรรมชาติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
SCID 182 Nature and Philosophy of Science
3 (3-0-6)
วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน
๓ (๓-๐-๖)
SCMA 161 Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
วทคร ๒๐๓ ห้องปฏิบตั กิ ารศึกษา
๑ (๑-๐-๒)
SCID 203 Laboratory Exploration
1 (1-0-2)
วศอก ๑๙๕ ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมพืน้ ฐาน
๓ (๒-๒-๕)
EGIE 195 Basic Engineering Workshops
3 (2-2-5)
๒. รายวิ ชาในกลุ่มวิ ชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ (๑๔ หน่ วยกิ ต)
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วททช ๑๐๕ สิง่ แวดล้อมโลก
๓ (๓-๐-๖)
SCBE 105 Global Environment
3 (3-0-6)
วทนว ๑๐๑ การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
๒ (๒-๐-๔)
SCIN 101 Creative Thinking and Innovation
2 (2-0-4)
วทนว ๑๐๒ การคิดเชิงวิจารณญาณและการตัดสินใจ
๓ (๓-๐-๖)
SCIN 102 Critical Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
วทนว ๑๐๓ ชีวนวัตกรรมและสังคมยังยื
่ น
๓ (๓-๐-๖)
SCIN 103 Bioinnovation and Sustainable Society
3 (3-0-6)
วทนว ๒๐๑ การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม
๑ (๑-๐-๒)
SCIN 201 Creating an Innovation Culture
1 (1-0-2)
วททช ๓๐๔ ชีวจริยธรรม
๒ (๒-๐-๔)
SCBE 304 Bioethics
2 (2-0-4)

๒๑

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. รายวิ ชาในกลุ่มวิ ชาภาษา (๗ หน่ วยกิ ต)
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 180 English for Academic Purpose I
2 (2-0-4)
ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 181 English for Academic Purpose II
2 (2-0-4)
วทนว ๒๐๒ การสื่อสารและการนาเสนอทางวิทยาศาสตร์
๑ (๑-๐-๒)
SCIN 202 Scientific Communication and Presentation
1 (1-0-2)
ศศภอ ๓๘๐ การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 380 Academic Presentations in English
2 (2-0-4)
ข. หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน ๙๗ หน่ วยกิ ต
๑. รายวิ ชาในกลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์ (๕๓ หน่ วยกิ ต)
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วททช ๑๐๑ ชีววิทยาทัวไป
่ ๑
๓ (๓-๐-๖)
SCBE 101 General Biology I
3 (3-0-6)
วททช ๑๐๒ ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
่ ๑
๑ (๐-๓-๑)
SCBE 102 General Biology Laboratory I
1 (0-3-1)
วททช ๑๐๓ ชีววิทยาทัวไป
่ ๒
๓ (๓-๐-๖)
SCBE 103 General Biology II
3 (3-0-6)
วททช ๑๐๔ ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
่ ๒
๑ (๐-๓-๑)
SCBE 104 General Biology Laboratory II
1 (0-3-1)
วทคม ๑๖๑ เคมีทวไป
ั่
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 161 General Chemistry
3 (3-0-6)
วทคม ๑๘๙ ปฏิบตั กิ ารเคมี
๑ (๐-๓-๑)
SCCH 189 Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
วทนว ๑๗๑ การสร้างแบบจาลองและการจาลองสถานการณ์
๒ (๒-๐-๔)
SCIN 171 Modelling and Simulation
2 (2-0-4)
วทคม ๑๗๒ เคมีอนิ ทรีย์
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 172 Organic Chemistry
3 (3-0-6)
วทฟส ๑๖๐ ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวไป
ั่
๑ (๐-๓-๑)
SCPY 160 General Physic Laboratory
1 (0-3-1)
วทฟส ๑๗๗ ฟิ สกิ ส์พน้ื ฐาน
๒ (๒-๐-๔)
SCPY 177 Basic Physics
2 (2-0-4)
๒๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

วทคณ ๑๙๒
SCMA 192
วทวน ๒๖๒
SCME 262
วททช ๒๐๓
SCBE 203
วททช ๒๐๔
SCBE 204
วทชพ ๒๘๑
SCBM 281
วทชพ ๒๘๒
SCBM 282
วทนว ๒๖๑
SCIN 261
วททช ๒๐๗
SCBE 207
วททช ๒๐๘
SCBE 208
วททช ๒๕๓
SCBE 253
วททช ๓๐๒
SCBE 302
วทนว ๓๙๑
SCIN 391
วทนว ๓๙๒
SCIN 392

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
สถิตศิ าสตร์
๓ (๓-๐-๖)
Statistics
3 (3-0-6)
วัสดุนาโน
๓ (๒-๓-๕)
Nanomaterials
3 (2-3-5)
พันธุศาสตร์ทวไป
ั่
๓ (๓-๐-๖)
General Genetics
3 (3-0-6)
ปฏิบตั กิ ารพันธุศาสตร์ทวไป
ั่
๑ (๐-๓-๑)
General Genetics Laboratory
1 (0-3-1)
ชีวเคมี
๓ (๓-๐-๖)
Biochemistry
3 (3-0-6)
ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
๑ (๐-๓-๑)
Laboratory in Biochemistry
1 (0-3-1)
ชีวฟิ สกิ ส์พน้ื ฐาน
๒ (๒-๐-๔)
Fundamental Biophysics
2 (2-0-4)
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
๓ (๓-๐-๖)
Basic Cell and Molecular Biology
3 (3-0-6)
นิเวศวิทยาทัวไป
่
๓ (๓-๐-๖)
General Ecology
3 (3-0-6)
พืน้ ฐานสู่ความอภิเชษฐ์ในรายละเอียด:
๓ (๒-๓-๕)
จุลนิ ทรียเ์ พื่อชีวติ ทีม่ คี ุณภาพ
Fundamental to Fitness: Microbes for Quality Life
3 (2-3-5)
ชีวสถิติ
๓ (๓-๐-๖)
Biostatistics
3 (3-0-6)
ไม้และวัสดุจากพืช
๒ (๒-๐-๔)
Wood and Phytomaterials
2 (2-0-4)
ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์
๓ (๓-๐-๖)
Synthetic Biology
3 (3-0-6)

๒. รายวิ ชาในกลุ่มวิ ชาธุรกิ จและนวัตกรรม (๒๓ หน่ วยกิ ต)
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วทวน ๒๔๑ นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ
๓ (๓-๐-๖)
SCME 241 Nanobiotechnology
3 (3-0-6)
วทนว ๒๙๑ เทคโนโลยีการอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็ นเมือง
๓ (๓-๐-๖)
SCIN 291 Food and Agri-technology for Urbanization
3 (3-0-6)
๒๓

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วทนว ๒๙๒ ชีวนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร
๒ (๒-๐-๔)
SCIN 292 Bioinnovation in Food Industry
2 (2-0-4)
วทนว ๓๐๑ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิง่ และนวัตกรรม
๓ (๒-๓-๕)
SCIN 301 IoT and Innovation
3 (2-3-5)
วทวน ๓๗๑ การตลาดและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
๓ (๒-๓-๕)
SCME 371 Marketing and Entrepreneurship
3 (2-3-5)
วทวน ๓๗๒ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
๓ (๓-๐-๖)
SCME 372 Scientific Creativity and Innovation
3 (3-0-6)
วทนว ๓๐๔ การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์
๒ (๒-๐-๔)
SCIN 304 Strategic Management of Innovation
2 (2-0-4)
วทนว ๓๙๓ วิทยาการแมลงสู่นวัตกรรมและชีวธุรกิจ
๓ (๒-๓-๕)
SCIN 393 Insect Scientific Innovation and Bio-business
3 (2-3-5)
วทนว ๔๐๓ สัมมนาทางชี วนวัตกรรม
๑ (๐-๓-๑)
SCIN 403 Seminar in Bioinnovation
1 (0-3-1)
๓. รายวิ ชาในกลุ่มวิ ชาฝึ กงานและโครงงานวิ จยั (๑๒ หน่ วยกิ ต)
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วทนว ๒๐๓ การฝึกปฏิบตั งิ านและการศึกษาดูงานเสริมสร้าง
๓ (๐-๙-๓)
ประสบการณ์ทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ ๑
SCIN 203 Internship for Innovation and Entrepreneurship I
3 (0-9-3)
วทนว ๓๐๓ การฝึกปฏิบตั งิ านและการศึกษาดูงานเสริมสร้าง
๓ (๐-๙-๓)
ประสบการณ์ทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ ๒
SCIN 303 Internship for Innovation and Entrepreneurship II
3 (0-9-3)
วทนว ๓๙๔ โครงการศึกษากรณีพเิ ศษ ๑
๓ (๐-๙-๓)
SCIN 394 Senior Project in Bioinnovation I
3 (0-9-3)
วทนว ๔๙๔ โครงการศึกษากรณีพเิ ศษ ๒
๓ (๐-๙-๓)
SCIN 494 Senior Project in Bioinnovation II
3 (0-9-3)
๔. รายวิ ชาในกลุ่มวิ ชาเลือกเฉพาะ (เลือก ๙ หน่ วยกิ ต)
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วทคร ๓๐๑ นิเวศวิทยาเชิงระบบและอุบตั กิ ารณ์โรค
๓ (๓-๐-๖)
SCID 301 Systems Ecology and Disease Emergence
3 (3-0-6)
วทคร ๓๐๒ เทคโนโลยีดา้ นยีน
๒ (๒-๐-๑)
SCID 302 Gene Technology
2 (2-0-1)
๒๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วทคร ๓๐๓ ชีวสารสนเทศ
๒ (๑-๓-๓)
SCID 303 Bioinformatics
2 (1-3-3)
วทคร ๓๐๔ การทดลองทีใ่ ช้สตั ว์
๑ (๐-๒-๑)
SCID 304 Animal Experimentation
1 (0-2-1)
วทคร ๓๐๕ ทักษะทัวไปในการวิ
่
จยั ทางวิทยาศาสตร์
๑ (๑-๐-๒)
SCID 305 Generic Skills in Science Research
1 (1-0-2)
วทคร ๓๐๖ เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์สตั ว์
๒ (๐-๔-๒)
SCID 306 Cell Culture Techniques
2 (0-4-2)
วทคร ๓๐๘ การประยุกต์ใช้จลุ ทรรศนศาสตร์
๒ (๑-๒-๓)
SCID 308 Application of Microscopy
2 (1-2-3)
วทชพ ๔๕๑ หลักการออกฤทธิ ์ของยา
๒ (๒-๐-๔)
SCBM 451 Principal Actions of Therapeutic Agent
2 (2-0-4)
วทนว ๔๙๑ วิศกรรมเนื้อเยือ่
๓ (๓-๐-๖)
SCIN 491 Tissue Engineering
3 (3-0-6)
วทนว ๕๐๑ การทูตวิทยาศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
SCIN 501 Science Diplomacy
3 (3-0-6)
วทคร ๕๒๐ ศาสตร์ทางการสอนและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศกึ ษา
๒ (๒-๐-๔)
SCID 520 Pedagogy and Innovation in Science Education
2 (2-0-4)
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี (๖ หน่ วยกิ ต)
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาใดก็ได้ท่เี ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนโดยหลักสูตรชีวนวัตกรรม ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร

๒๕

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายวิ ชาของ University of Sussex
นักศึกษาทีเ่ ลือกแผนการเรียนแบบที่ ๒ ทีเ่ รียนรายวิชาครบตามจานวนหน่วยกิตทีห่ ลักสูตรกาหนด
ในชัน้ ปี ท่ี ๒ และได้รบั การตอบรับเข้าศึกษา ณ University of Sussex ในชัน้ ปี ท่ี ๓ -๔ นัน้ มีรายวิชาดังนี้
ก. กลุ่มวิ ชาหลัก (Core Course) (จานวน ๑๐๕ หน่ วยกิ ต)
(เทียบเคียงกับหมวดวิชาศึกษาทัวไป)
่
Course Code Course Name
C1079
Upland Ecology Field Course
C1113
Conservation in Practice
C1148
Conservation Biology I
C1150
Environmental Research Skills (E&C)
C1151
Conservation Biology II
C7148
Conservation Ecology Field Course

Credit
15
30
15
15
15
15

ข. กลุ่มวิ ชาเลือกในสาขา (Elective Course) (จานวน ๑๐๕ หน่ วยกิ ต)
(เทียบเคียงกับหมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน)
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. กลุ่มวิ ชาเลือกอื่นๆ (Elective Course)
(จานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่ วยกิ ต)
Course Code Course Name
N1049
Management of Innovation
N1535
Leadership Foundations (LEAD)
๒๖

Credit
15
15

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๑.๕ แผนการศึกษา (จัดเรียงรายวิชาตามแผนการศึกษา และ IRPM)
แบบที่ ๑
ชัน้ ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 180 English for Academic Purpose I
2 (2-0-4)
วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน
๓ (๓-๐-๖)
SCMA 161 Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
วททช ๑๐๑ ชีววิทยาทัวไป
่ ๑
๓ (๓-๐-๖)
SCBE 101 General Biology I
3 (3-0-6)
วทคม ๑๖๑ เคมีทวไป
ั่
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 161 General Chemistry
3 (3-0-6)
วทฟส ๑๗๗ ฟิ สกิ ส์พน้ื ฐาน
๒ (๒-๐-๔)
SCPY 177 Basic Physics
2 (2-0-4)
วทนว ๑๐๑ การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
๒ (๒-๐-๔)
SCIN 101 Creative Thinking and Innovation
2 (2-0-4)
วทนว ๑๗๑ การสร้างแบบจาลองและการจาลองสถานการณ์
๒ (๒-๐-๔)
SCIN 171 Modelling and Simulation
2 (2-0-4)
วททช ๑๐๒ ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
่ ๑
๑ (๐-๓-๑)
SCBE 102 General Biology Laboratory I
1 (0-3-1)
วทคม ๑๘๙ ปฏิบตั กิ ารเคมี
๑ (๐-๓-๑)
SCCH 189 Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
วทฟส ๑๖๐ ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวไป
ั่
๑ (๐-๓-๑)
SCPY 160 General Physic Laboratory
1 (0-3-1)
วิชาเลือกเสรี
๒
Free Elective Course
2
รวม
๒๒ หน่ วยกิ ต

๒๗

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชัน้ ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วทนว ๑๐๒ การคิดเชิงวิจารณญาณและการตัดสินใจ
๓ (๓-๐-๖)
SCIN 102 Critical Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
วทคณ ๑๙๒ สถิตศิ าสตร์
๓ (๓-๐-๖)
SCMA 192 Statistics
3 (3-0-6)
วทนว ๑๐๓ ชีวนวัตกรรมและสังคมยังยื
่ น
๓ (๓-๐-๖)
SCIN 103 Bioinnovation and Sustainable Society
3 (3-0-6)
ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 181 English for Academic Purpose II
2 (2-0-4)
วทคม ๑๗๒ เคมีอนิ ทรีย์
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 172 Organic Chemistry
3 (3-0-6)
วททช ๑๐๓ ชีววิทยาทัวไป
่ ๒
๓ (๓-๐-๖)
SCBE 103 General Biology II
3 (3-0-6)
วททช ๑๐๔ ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
่ ๒
๑ (๐-๓-๑)
SCBE 104 General Biology Laboratory II
1 (0-3-1)
วททช ๑๐๕ สิง่ แวดล้อมโลก
๓ (๓-๐-๖)
SCBE 105 Global Environment
3 (3-0-6)
วิชาเลือกเสรี
๑
Free Elective Course
1
รวม
๒๒ หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วทคร ๑๘๒ ธรรมชาติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
SCID 182 Nature and Philosophy of Science
3 (3-0-6)
วทนว ๒๙๑ เทคโนโลยีการอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็ นเมือง
๓ (๓-๐-๖)
SCIN 291 Food and Agri-technology for Urbanization
3 (3-0-6)
วททช ๒๐๓ พันธุศาสตร์ทวไป
ั่
๓ (๓-๐-๖)
SCBE 203 General Genetics
3 (3-0-6)
วทชพ ๒๘๑ ชีวเคมี
๓ (๓-๐-๖)
SCBM 281 Biochemistry
3 (3-0-6)
วทคร ๒๐๓ ห้องปฏิบตั กิ ารศึกษา
๑ (๑-๐-๒)
SCID 203 Laboratory Exploration
1 (1-0-2)
๒๘

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

รหัสวิ ชา
วทนว ๒๖๑
SCIN 261
ศศภอ ๓๘๐
LAEN 380
วทวน ๒๖๒
SCME 262
วททช ๒๐๔
SCBE 204
วทชพ ๒๘๒
SCBM 282

รหัสวิ ชา
วททช ๒๐๘
SCBE 208
วศอก ๑๙๕
EGIE 195
วทวน ๒๔๑
SCME 241
วทวน ๓๗๒
SCME 372
วททช ๒๐๗
SCBE 207
วทนว ๒๙๒
SCIN 292
วททช ๒๕๓
SCBE 253
วทนว ๒๐๒
SCIN 202
วทนว ๒๐๑
SCIN 201

ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
ชีวฟิ สกิ ส์พน้ื ฐาน
๒ (๒-๐-๔)
Fundamental Biophysics
2 (2-0-4)
การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
Academic Presentations in English
2 (2-0-4)
วัสดุนาโน
๓ (๒-๓-๕)
Nanomaterials
3 (2-3-5)
ปฏิบตั กิ ารพันธุศาสตร์ทวไป
ั่
๑ (๐-๓-๑)
General Genetics Laboratory
1 (0-3-1)
ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
๑ (๐-๓-๑)
Laboratory in Biochemistry
1 (0-3-1)
รวม
๒๒ หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
นิเวศวิทยาทัวไป
่
๓ (๓-๐-๖)
General Ecology
3 (3-0-6)
ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมพืน้ ฐาน
๓ (๒-๒-๕)
Basic Engineering Workshops
3 (2-2-5)
นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
Nanobiotechnology
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
๓ (๓-๐-๖)
Scientific Creativity and Innovation
3 (3-0-6)
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
๓ (๓-๐-๖)
Basic Cell and Molecular Biology
3 (3-0-6)
ชีวนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร
๒ (๒-๐-๔)
Bioinnovation in Food Industry
2 (2-0-4)
๓ (๒-๓-๕)
พืน้ ฐานสู่ความอภิเชษฐ์ในรายละเอียด: จุลนิ ทรียเ์ พื่อ
ชีวติ ทีม่ คี ุณภาพ
Fundamental to Fitness: Microbes for Quality Life
3 (2-3-5)
การสื่อสารและการนาเสนอทางวิทยาศาสตร์
๑ (๑-๐-๒)
Scientific Communication and Presentation
1 (1-0-2)
การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม
๑ (๑-๐-๒)
Creating an Innovation Culture
1 (1-0-2)
รวม
๒๒ หน่ วยกิ ต
๒๙

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

รหัสวิ ชา
วทนว ๒๐๓
SCIN 203

ชัน้ ปี ที่ ๒ ภาคฤดูร้อน
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
การฝึกปฏิบตั งิ านและการศึกษาดูงานเสริมสร้าง
๓ (๐-๙-๓)
ประสบการณ์ทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ ๑
Internship for Innovation and Entrepreneurship I
3 (0-9-3)
รวม
๓ หน่ วยกิ ต

ชัน้ ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วทนว ๓๙๒ ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์
๓ (๓-๐-๖)
SCIN 392 Synthetic Biology
3 (3-0-6)
วททช ๓๐๒ ชีวสถิติ
๓ (๓-๐-๖)
SCBE 302 Biostatistics
3 (3-0-6)
วทนว ๓๐๑ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิง่ และนวัตกรรม
๓ (๒-๓-๕)
SCIN 301 IoT and Innovation
3 (2-3-5)
วทนว ๓๐๔ การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์
๒ (๒-๐-๔)
SCIN 304 Strategic Management of Innovation
2 (2-0-4)
วิชาเลือกเฉพาะ
๓
Major Elective Course
3
วิชาเลือกเสรี
๓
Free Elective Course
3
รวม ๑๗ หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วทนว ๓๙๑ ไม้และวัสดุจากพืช
๒ (๒-๐-๔)
SCIN 391 Wood and Phytomaterials
2 (2-0-4)
วทนว ๓๙๓ วิทยาการแมลงสู่นวัตกรรมและชีวธุรกิจ
๓ (๒-๓-๕)
SCIN 393 Insect Scientific Innovation and Bio-business
3 (2-3-5)
วททช ๓๐๔ ชีวจริยธรรม
๒ (๒-๐-๔)
SCBE 304 Bioethics
2 (2-0-4)
วทวน ๓๗๑ การตลาดและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
๓ (๓-๐-๖)
SCME 371 Marketing and Entrepreneurship
3 (3-0-6)

๓๐

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วทนว ๓๙๔ โครงการศึกษากรณีพเิ ศษ ๑
๓ (๐-๙-๓)
SCIN 394 Senior Project in Bioinnovation I
3 (0-9-3)
วิชาเลือกเฉพาะ
๓
Major Elective Courses
3
รวม
๑๖ หน่ วยกิ ต

รหัสวิ ชา
วทนว ๓๐๓
SCIN 303

ชัน้ ปี ที่ ๓ ภาคฤดูร้อน
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
การฝึกปฏิบตั งิ านและการศึกษาดูงานเสริมสร้าง
๓ (๐-๙-๓)
ประสบการณ์ทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ ๒
Internship for Innovation and Entrepreneurship II
3 (0-9-3)
รวม
๓ หน่ วยกิ ต

ชัน้ ปี ที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วทนว ๔๐๓ สัมมนาทางชีวนวัตกรรม
๑ (๐-๓-๑)
SCIN 403 Seminar in Bioinnovation
1 (0-3-1)
วทนว ๔๙๔ โครงการศึกษากรณีพเิ ศษ ๒
๓ (๐-๙-๓)
SCIN 494 Senior Project in Bioinnovation II
3 (0-9-3)
รวม
๔ หน่ วยกิ ต

รหัสวิ ชา

ชัน้ ปี ที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือกเฉพาะ
๓
Major Elective Courses
3
รวม
๓ หน่ วยกิ ต
รวมหน่ วยกิ ตสุทธิ แบบที่ ๑ ๑๓๔ หน่ วยกิ ต

๓๑

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบที่ ๒
เรียนที ม่ หาวิ ทยาลัยมหิ ดล
ชัน้ ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 180 English for Academic Purpose I
2 (2-0-4)
วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน
๓ (๓-๐-๖)
SCMA 161 Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
วททช ๑๐๑ ชีววิทยาทัวไป
่ ๑
๓ (๓-๐-๖)
SCBE 101 General Biology I
3 (3-0-6)
วทคม ๑๖๑ เคมีทวไป
ั่
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 161 General Chemistry
3 (3-0-6)
วทฟส ๑๗๗ ฟิ สกิ ส์พน้ื ฐาน
๒ (๒-๐-๔)
SCPY 177 Basic Physics
2 (2-0-4)
วทนว ๑๐๑ การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
๒ (๒-๐-๔)
SCIN 101 Creative Thinking and Innovation
2 (2-0-4)
วทนว ๑๗๑ การสร้างแบบจาลองและการจาลองสถานการณ์
๒ (๒-๐-๔)
SCIN 171 Modelling and Simulation
2 (2-0-4)
วททช ๑๐๒ ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
่ ๑
๑ (๐-๓-๑)
SCBE 102 General Biology Laboratory I
1 (0-3-1)
วทคม ๑๘๙ ปฏิบตั กิ ารเคมี
๑ (๐-๓-๑)
SCCH 189 Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
วทฟส ๑๖๐ ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวไป
ั่
๑ (๐-๓-๑)
SCPY 160 General Physic Laboratory
1 (0-3-1)
วิชาเลือกเสรี
๒
Free Elective Course
2
รวม ๒๒ หน่ วยกิ ต

๓๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชัน้ ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วทนว ๑๐๒ การคิดเชิงวิจารณญาณและการตัดสินใจ
๓ (๓-๐-๖)
SCIN 102 Critical Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
วทคณ ๑๙๒ สถิตศิ าสตร์
๓ (๓-๐-๖)
SCMA 192 Statistics
3 (3-0-6)
วทนว ๑๐๓ ชีวนวัตกรรมและสังคมยังยื
่ น
๓ (๓-๐-๖)
SCIN 103 Bioinnovation and Sustainable Society
3 (3-0-6)
ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 181 English for Academic Purpose II
2 (2-0-4)
วทคม ๑๗๒ เคมีอนิ ทรีย์
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 172 Organic Chemistry
3 (3-0-6)
วททช ๑๐๓ ชีววิทยาทัวไป
่ ๒
๓ (๓-๐-๖)
SCBE 103 General Biology II
3 (3-0-6)
วททช ๑๐๔ ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
่ ๒
๑ (๐-๓-๑)
SCBE 104 General Biology Laboratory II
1 (0-3-1)
วททช ๑๐๕ สิง่ แวดล้อมโลก
๓ (๓-๐-๖)
SCBE 105 Global Environment
3 (3-0-6)
วิชาเลือกเสรี
๑
Free Elective Course
1
รวม ๒๒ หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วทคร ๑๘๒ ธรรมชาติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
SCID 182 Nature and Philosophy of Science
3 (3-0-6)
วทนว ๒๙๑ เทคโนโลยีการอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็ นเมือง
๓ (๓-๐-๖)
SCIN 291 Food and Agri-technology for Urbanization
3 (3-0-6)
วททช ๒๐๓ พันธุศาสตร์ทวไป
ั่
๓ (๓-๐-๖)
SCBE 203 General Genetics
3 (3-0-6)
วทชพ ๒๘๑ ชีวเคมี
๓ (๓-๐-๖)
SCBM 281 Biochemistry
3 (3-0-6)
วทคร ๒๐๓ ห้องปฏิบตั กิ ารศึกษา
๑ (๑-๐-๒)
SCID 203 Laboratory Exploration
1 (1-0-2)

๓๓
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รหัสวิ ชา
วทนว ๒๖๑
SCIN 261
ศศภอ ๓๘๐
LAEN 380
วทวน ๒๖๒
SCME 262
วททช ๒๐๔
SCBE 204
วทชพ ๒๘๒
SCBM 282

รหัสวิ ชา
วททช ๒๐๘
SCBE 208
วศอก ๑๙๕
EGIE 195
วทวน ๒๔๑
SCME 241
วทวน ๓๗๒
SCME 372
วททช ๒๐๗
SCBE 207
วทนว ๒๙๒
SCIN 292
วททช ๒๕๓
SCBE 253
วทนว ๒๐๒
SCIN 202
วทนว ๒๐๑
SCIN 201

ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
ชีวฟิ สกิ ส์พน้ื ฐาน
๒ (๒-๐-๔)
Fundamental Biophysics
2 (2-0-4)
การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
Academic Presentations in English
2 (2-0-4)
วัสดุนาโน
๓ (๒-๓-๕)
Nanomaterials
3 (2-3-5)
ปฏิบตั กิ ารพันธุศาสตร์ทวไป
ั่
๑ (๐-๓-๑)
General Genetics Laboratory
1 (0-3-1)
ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
๑ (๐-๓-๑)
Laboratory in Biochemistry
1 (0-3-1)
รวม ๒๒ หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
นิเวศวิทยาทัวไป
่
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
General Ecology
ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมพืน้ ฐาน
๓ (๒-๒-๕)
Basic Engineering Workshops
3 (2-2-5)
นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ
๓ (๓-๐-๖)
Nanobiotechnology
3 (3-0-6)
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
Scientific Creativity and Innovation
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
๓ (๓-๐-๖)
Basic Cell and Molecular Biology
3 (3-0-6)
ชีวนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร
๒ (๒-๐-๔)
Bioinnovation in Food Industry
2 (2-0-4)
พืน้ ฐานสู่ความอภิเชษฐ์ในรายละเอียด: จุลนิ ทรียเ์ พื่อ
๓ (๒-๓-๕)
ชีวติ ทีม่ คี ุณภาพ
Fundamental to Fitness: Microbes for Quality Life
3 (2-3-5)
การสื่อสารและการนาเสนอทางวิทยาศาสตร์
๑ (๑-๐-๒)
Scientific Communication and Presentation
1 (1-0-2)
การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม
๑ (๑-๐-๒)
Creating an Innovation Culture
1 (1-0-2)
รวม ๒๒ หน่ วยกิ ต
๓๔
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Course Code
C1079
C1148
C1149
C1150*

เรียนที ่ University of Sussex
ชัน้ ปี ที่ ๓ Autumn Term
Course Name
Upland Ecology Field Course
Conservation Biology I
Introduction to Sustainable Development
Environmental Research Skills (E&C)

Course Code
C1151
C1152*
C7117*
C7148

ชัน้ ปี ที่ ๓ Spring Term
Course Name
Conservation Biology II
Resource Management
Innovation in Bioscience and Medicine
Conservation Ecology Field Course

Credit
15
15
15
15
Total
60 Credit
เทียบได้เท่ากับจานวนหน่ วยกิ ตของมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ๑๕ หน่ วยกิ ต

Credit
15
15
15
15
Total
60 Credit
เทียบได้เท่ากับจานวนหน่ วยกิ ตของมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ๑๕ หน่ วยกิ ต

ชัน้ ปี ที่ 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
เทียบได้เท่ากับจานวนหน่ วยกิ ตของมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ๑๕ หน่ วยกิ ต

Course Code
C1113
L7032DECO*
N1049*

ชัน้ ปี ที่ ๔ Spring Term
Course Name
Conservation Practice
Geographical Information Systems
Management of Innovation

Credit
30
15
15
Total
60 Credit
เทียบได้เท่ากับจานวนหน่ วยกิ ตของมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ๑๕ หน่ วยกิ ต

240 Credit
Grand Total Type 2
รวมหน่ วยกิ ตสุทธิ แบบที่ ๒ ๑๔๘ หน่ วยกิ ต
* โปรดดูตารางเปรียบเทียบรายวิชาในภาคผนวก ๑ ตารางที่ ๑.๒
๓๕
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หลักสูตรแบบที่ ๒ แบ่งเป็ น
- ศึกษาชัน้ ปี ท่ี ๑-๒ ทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล
จานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๘๘ หน่วยกิต
- ศึกษาชัน้ ปี ท่ี ๓-๔ ที่ University of Sussex
จานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ หน่วยกิต
(เทียบได้เท่ากับ ๖๐ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล: การเทียบหน่วยกิตทีอ่ งั กฤษ ๑๕ หน่วยกิต
เทียบได้ ๔ หน่วยกิตของไทย) (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ๑๐)
๓.๑.๖ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า แ ล ะ ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ วิ ช า ร หั ส วิ ช า ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล และ University of Sussex ของหลักสูตรแบบที่ ๒
โปรดดูตารางเปรียบเทียบรายวิชาในภาคผนวก ๑ ตารางที่ ๑.๑ และ ๑.๒
๓.๒ ชื่อ ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ๕)
ลาดับ ชื่อ –นามสกุล
๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

นาย วรรณพงษ์
เตรียมโพธิ ์

นาย สุจนิ ดา
ธนะภูม ิ

นาย ณภัศศรณ์
ปั ญญาสุข

นาย ปฐมพล
วงศ์ตระกูลเกตุ
นาย ทัฏพงศ์
ตุลยานนท์

ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ (สาขา)
ทางวิ ชาการ
รอง
Ph.D. (Physics)
ศาสตราจารย์ M.Sc. (Physics)
M.Sc. (Applied
Mathematics)
B.Sc. (Physics)
ผูช้ ่วย
Ph.D. (Biomedical
ศาสตราจารย์ Science Genetics)
M.Sc. (Biomedical
Science Genetics)
B.Sc. (Biology)
อาจารย์
Ph.D. (Plant
Physiology)
M.Sc. (Botany)
B.S. (Biology)
อาจารย์
Ph.D. (Biomedical
Science)
B.Sc. (Biology)
อาจารย์
Ph.D. (Biological
Science)
B.Sc. (Plant
Science)

๓๖

ปี ที่สาเร็จ
สถาบัน/
การศึกษา ปี ที่สาเร็จการศึกษา
2001
Verginia Tech
1996
Verginia Tech
1995
มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขประจาตัว
บัตรประชาชน
3909700106xxx

1993
1995

มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Hawii

1990

University of Hawii

1985
2011

มหาวิทยาลัยมหิดล
Purdue University

2005
2001
2011

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Sheffield 1102000022xxx

2005
2016

มหาวิทยาลัยมหิดล

2004

มหาวิทยาลัยมหิดล

Virginia Tech

3100500172xxx

3540400002xxx

3100100673xxx
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๓.๒.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ –นามสกุล

๑.

น.ส. ปทุมรัตน์ ตูจ้ นิ ดา

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์

๒.

นาย สิทธิวฒ
ั น์ เลิศศิริ

รองศาสตราจารย์

๓.

น.ส. กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วฒ
ั น รองศาสตราจารย์

๔.
๕.

นาย วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ ์
นาย สุจนิ ดา ธนะภูมิ

รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

๖.

นาย ธีรเกียรติ ์ เกิดเจริญ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

๗.

นาย ณภัศศรณ์ ปั ญญาสุข

อาจารย์

๘.

นาย ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ

อาจารย์

๙.

นาย ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์

อาจารย์

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปี ที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Organic Chemisty)
The University of Nottingham (1980)
Ph.D. (Agricultural Science)
Tohoku University (1997)
Ph.D. (Plant Biotechnology)
Chiba University (1997)
Ph.D. (Physics) Virginia Tech (2001)
Ph.D. (Biological Science -Genetics)
University of Hawaii (1995)
Dr.rer.nat (Physical Chemistry)
University of Innsbruck (1995)
Ph.D. (Plant Physiology)
Purdue University (2011)
Ph.D. (Biomedical Science)
University of Sheffield (2011)
Ph.D. (Biological Science)
Virginia Tech (2016)

๓.๒.๓ อาจารย์ประจาจากคณะต่ าง ๆ
-ไม่ม-ี
๓.๒.๔ อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรจะพิจารณาเรียนเชิญอาจารย์พเิ ศษ ทัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูช้ านาญการพิเศษจาก
หน่ วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ตามความเหมาะสม
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน)
๔.๑ มาตรฐานประสบการณ์เรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
นักศึกษาได้เรียนรู้การทางานแบบลงมือปฏิบตั ิ ฝึ กการทางานร่ว มกับผู้อ่ืน ได้วธิ คี ดิ และ
วางแผนในลักษณะเดียวกับผูป้ ระกอบการ หรือนักวิจยั ฝึกความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลาเช่นเดียวกับ
การทางานจริง สร้างเครือข่ายสาหรับธุรกิจหรืองานวิจยั
๔.๒ ช่วงเวลา
ไม่น้อยกว่า ๔๐ วันทาการ หรือประมาณ ๓๒๐ ชัวโมง
่
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
แบบที่ ๑ ภาคฤดูรอ้ นของปี ท่ี ๒ และ ๓
แบบที่ ๒ ให้นัก ศึก ษาเข้าร่ว มกิจกรรมฝึ กภาคสนาม และ/หรือ เข้าร่ว มกิจกรรมดูง าน
ฝึกงาน ในภาคฤดูรอ้ น ที่ University of Sussex หรือตามทีห่ ลักสูตรฯ กาหนดในเงือ่ นไขร่วมกัน
๓๗
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๔.๔ กระบวนการประเมิ นผลการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
๔.๔.๑ การประเมิ นผล จะประเมินจากคะแนนร้อยละทีม่ าจากการประเมิน ๔ ส่วน คือ
(๑) การประเมินจากผู้ประกอบการ หรือเจ้าหน้าที่พ่เี ลี้ยงระหว่างฝึ กงาน คิดเป็ น
ร้อยละ ๕๐
(๒) อาจารย์ทป่ี รึกษาการฝึกงาน คิดเป็ นร้อยละ ๒๐
(๓) รายงานการฝึกประสบการณ์ จัดทาโดยนักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ ๑๕
(๔) การนาเสนอผลการฝึกงานแบบปากเปล่า คิดเป็ นร้อยละ ๑๕
อาจารย์ท่ปี รึกษาการฝี ก งานภาคสนาม (หรือ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิช า)
รวบรวมสรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อหลักสูตรฯ
๔.๔.๒ หลักเกณฑ์การประเมิ น
การประเมินการบรรลุผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาโดยผูป้ ระกอบการ หรือเจ้าหน้าที่
พี่เ ลี้ย งระหว่ า งฝึ ก งาน และอาจารย์ท่ีป รึก ษาการฝึ ก งาน จะมีก ารประเมิน ตาม Program Learning
Outcomes (PLOs) ทัง้ ๖ ด้านของหลักสูตร โดยใช้ Rubrics ตามเกณฑ์ประเมินของหลักสูตรฯ
๔.๔.๓ ความรับผิดชอบของผูป้ ระเมิ นต่อนักศึกษา
- ผูป้ ระกอบการ หรือเจ้าหน้ าที่พ่เี ลี้ยงระหว่างฝึ กงาน ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของนักศึกษา ทัง้ ระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเมื่อเสร็จสิน้ การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตรฯ
- อาจารย์ท่ีป รึก ษาการฝึ กงาน ประเมินผลนักศึกษาหลัง จากเสร็จสิ้นการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมินฟอร์มการประเมินของหลักสูตรฯ โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ประเมินของผู้ประกอบการ หรือ เจ้าหน้ าที่พ่เี ลี้ยง รายงานการฝึ กประสบการณ์ ของนักศึกษา และ การ
นาเสนอผลการฝึกงานแบบปากเปล่าของนักศึกษา
ทัง้ นี้ การประเมินการนาเสนอผลการฝึกงานแบบปากเปล่าของนักศึกษา จะมีการ
ให้คะแนนจากผูเ้ ข้าฟั งการนาเสนอ (อาจารย์ และนักศึกษาผูเ้ ข้าร่วมฟั งทุกคน) และนามาคิดคะแนน ในการ
ประเมินผลส่วนนี้ดว้ ย
กรณี ผลการประเมินที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ เช่น ระหว่างผู้ประกอบการ
หรือเจ้าหน้าทีพ่ เ่ี ลีย้ งฯ และอาจารย์ทป่ี รึกษาการฝึกงาน จะมีการประชุมระหว่ างผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหา
ข้อสรุปร่วมกัน
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๔.๔.๔ การให้ผลการศึกษา
ผลการศึกษา แสดงด้วยสัญลักษณ์ A ถึง F ให้คะแนนในระบบร้อยละ (%) โดย
กาหนดช่วงคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
ความหมาย
ช่วงคะแนนเป็ นร้อยละ
A
ดีเยีย่ ม
๘๐-๑๐๐
B+
ดีมาก
๗๕-๗๙
B
ดี
๗๐-๗๔
C+
ค่อนข้างดี
๖๕-๖๙
C
ปานกลาง
๖๐-๖๔
D+
พอใช้
๕๕-๕๙
D
ผ่านเกณฑ์ขนั ้ ต่า
๕๐-๕๔
F
ต่ากว่าเกณฑ์
๐-๔๙
กรณีนกั ศึกษาได้รบั ผลการศึกษา เป็ น F ให้ดาเนินการดังนี้
๑. นาผลการประเมินทัง้ ๔ ส่วน มาวิเคราะห์ เพื่อดูระดับคะแนนในหัวข้อทีไ่ ม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน และการประชุมระหว่างผู้ท่เี กี่ยวข้อง และกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาหา
ข้อสรุปร่วมกัน
๒. แจ้งผลการประเมินให้นักศึกษารับทราบ และแก้ไขในหัวข้อทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน โดยการมอบหมายงานในส่วนทีไ่ ม่ผ่านการประเมิน
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิ จยั *
๕.๑ คาอธิ บายโดยย่อ
เป็ น โครงการที่เ สริม สร้า งความสามารถของนัก ศึก ษาให้ม ีก ระบวนการเรีย นรู้ใ นการน า
ความคิดสร้างสรร และรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ไี ด้รบั
จากการศึกษา มาบูรณาการกับศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องด้านต่างๆ มาพัฒนาเป็ นโครงงาน ซึ่งไม่จาเป็ นต้องอยู่
ในรูป แบบของงานวิจ ยั และการสร้า งนวัต กรรมเพีย งอย่า งเดีย ว แต่ มุ่ ง ผลให้นัก ศึก ษามีค วามเท่ าทัน
ต่อเหตุการณ์ มีความคิด และทักษะในการวางแผนและการจัดการ ได้ตามข้อกาหนดและปั จจัยที่มอี ย่าง
เหมาะสม ทัง้ ด้านทรัพยากร เทคโนโลยี เวลา และการลงทุน นักศึกษาสามารถเลือกโครงงานในรูปแบบของ
งานวิจยั การพัฒนาชิ้นงาน โปรแกรม ผลิตภัณฑ์ สิทธิบตั ร หรืออื่นๆ บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ภายใต้การดูแลและให้คาปรึกษาของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มีการเขียนรายงานเป็ นรูปเล่ม และ
นาเสนอผลงานแบบปากเปล่าทัง้ ในขัน้ ตอนการนาเสนอแผนงานและผลสัมฤทธิ ์จากการทาโครงการวิจยั
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๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
๑. นักศึกษาสามารถตัง้ คาถาม ตัง้ สมมติฐาน ออกแบบและทาการทดลองได้ หรือสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิบตั ร ด้วยพืน้ ฐานความรูท้ างชีววิทยาได้
๒. มีความรับผิดชอบในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มีการติดต่ออาจารย์ท่ปี รึกษาอย่างต่อเนื่อง
และรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาทีก่ าหนด
๓. สามารถนาเสนอผลงาน เขียนรูปเล่ม ร่างสิทธิบตั ร หรือผลิตสื่อได้อย่างเหมาะสม เคารพ
ในลิขสิทธิ ์ ไม่ขโมยความคิดของผูอ้ ่นื หรือการลอกเลียนวรรณกรรม
๕.๓ ช่วงเวลา
แบบที่ ๑ ระหว่างชัน้ ปี ท่ี ๓ ถึงชัน้ ปี ท่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
ชัน้ ปี ที่ ๓
- ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาเริม่ ปรึกษากับอาจารย์ทป่ี รึกษา เกีย่ วกับแนวทางการทา
โครงงาน แนวคิด การท าโครงงานของนั ก ศึก ษาอาจเกิด จาก
ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดของนักศึกษา ทีไ่ ด้จากการทีน่ กั ศึกษา
ไปศึกษาดูงาน หรือไปฝึ กปฏิบตั งิ านระยะสัน้ ในภาคฤดูรอ้ นหลัง
จบภาคการศึก ษาของชัน้ ปี ท่ี ๒ แล้ ว น ามาเสนอต่ อ อาจารย์
ทีป่ รึกษา เพื่อหารือและขอรับการแนะนาเรือ่ งโจทย์วจิ ยั
- ภาคการศึกษาที่ ๒ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบีย นวิช าโครงงานวิจ ัย มีก ารค้ น คว้ า ข้ อ มู ล
ที่เกี่ยวข้อง และเริม่ ปฏิบตั ิงานโดยที่อาจารย์ท่ปี รึกษามีบทบาท
ได้ ท ัง้ การแนะแนวทาง การดู แ ลงานวิ จ ัย ด้ ว ยตั ว เอง หรือ
ส่งนักศึกษาให้กบั อาจารย์ ในสถาบันวิจยั หรือบริษทั อื่น ทีม่ คี วาม
สนใจสอดคล้องกันหรือมีความร่วมมือด้านงานวิจยั ร่วมกันได้
นักศึกษาลงทะเบียนวิชาฝึ กงาน โดยสามารถเลือ กการฝึ กงาน
- ภาคฤดูร้อน
เต็มตัว หรือเลือกเริม่ การปฏิบตั โิ ครงงานโดยถือว่าเทียบเท่าวิชา
ฝึกงาน
ชัน้ ปี ที่ ๔
- ภาคการศึกษาที่ ๑ นัก ศึก ษาด าเนิ น โครงงานจนส าเร็จ เขีย นรูป เล่ ม และน าเสนอ
ปากเปล่า
- ภาคการศึกษาที่ ๒ นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเลือกที่สนใจ และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ชีวนวัตกรรม จัดทาโครงงานการศึกษากรณีพเิ ศษ จัดทารายงาน
สรุปส่ง ตามเงือ่ นไขของรายวิชา
แบบที่ ๒ ให้เป็ นไปตามระเบียบของ University of Sussex
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๕.๔ จานวนหน่ วยกิ ต
แบบที่ ๑
ชัน้ ปี ท่ี ๓ จานวน ๓ หน่วยกิต
ชัน้ ปี ท่ี ๔ จานวน ๓ หน่วยกิต
แบบที่ ๒
ให้เป็ นไปตามระเบียบของ University of Sussex
๕.๕ การเตรียมการ
๑. อาจารย์ท่ีป รึก ษาให้ค าแนะน าเรื่อ งโครงงาน มีก ารหารือ แลกเปลี่ย นความคิด เห็น
กาหนดวัตถุประสงค์ และวางเป้ าหมายของสิง่ ทีค่ าดว่าจะได้รบั
๒. อาจารย์ท่ีป รึก ษาติดต่ อ หาที่ป รึกษาโครงงานที่เ หมาะสมให้ ซึ่งไม่จากัดว่ าต้อ งเป็ น
อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจเป็ นโจทย์วจิ ยั ตามความต้องการของภาคเอกชน
๓. นัก ศึก ษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อ ง และวางแผนปฏิบตั ิงานร่ว มกับที่ปรึกษา
โครงงาน เริม่ การปฏิบตั ิ และบันทึกผล
๔. มีการรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องกับอาจารย์ทป่ี รึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมิ นผล
๑. ทีป่ รึกษาโครงงานประเมินผลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาด้วยแบบประเมินผล โดยการ
ประเมินผลจะมีการประเมินตาม Program Learning Outcomes (PLOs) ทัง้ ๖ ด้านของหลักสูตร โดยใช้
Rubrics ตามเกณฑ์ประเมินของหลักสูตร
๒. จัดตัง้ กรรมการประเมินผลการนาเสนอผลงานแบบปากเปล่า โดยเปิ ดให้บุคคลภายนอก
เข้าร่วมรับฟั งได้
๓. ใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงาน
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมิ นผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนักศึกษา (Development of Student Characteristics)
เมื่อพิจารณาจาก PLO ทัง้ ๖ ประการซึ่งทางหลักสูต รได้ยดึ หลัก ปรัชญาการศึกษาที่มุ่งเน้ นการ
พัฒนาบัณ ฑิต ที่มคี วามเป็ นผู้นา มีค วามคิดริเ ริม่ สร้างสรรค์ มีคุ ณสมบัติของนักวิจยั และนักเทคโนโลยี
มีความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของทัง้ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าของธุรกิจ บัณฑิตที่สาเร็จ
การศึก ษาจากหลัก สู ต รนี้ จ ะได้ ร ับ ความรู้แ บบพหุ ว ิท ยาการ ทัง้ ศาสตร์ด้ า นวิท ยาศาสตร์ธ รรมชาติ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ชวี การแพทย์ วัสดุศาสตร์ สุขภาพ ศิลปะ และการจัดการ ใฝ่ เรียนรู้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีแนวคิดด้านนวัตกรรม สร้างงานวิจยั และบูรณาการองค์
ความรูไ้ ปสู่การพัฒนานวัตกรรม เพื่อแก้ไขปั ญหา พัฒนาคุณภาพชีวติ และต่อยอดทางธุรกิจได้ บนพืน้ ฐาน
ของคุณธรรมและความยังยื
่ นของสังคม และประโยชน์สุขแก่มวลมนุ ษยชาติ นัน่ คือหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรมนี้ จะสามารถผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้อ งกับ
ศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้ บ ริบ ทความเป็ นมือ อาชีพ ที่เ ป็ น Master Learner ที่บู ร ณาการของความเป็ น
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ Entrepreneurial Mind & Competencies ซึ่ง ถือ เป็ น ความแตกต่ า งและ
อัตลกษณ์ของหลักสูตรนี้ ทีย่ งั ไม่มหี ลักสูตรไหนในประเทศไทยมี และน่าจะเป็ นเพียงไม่กห่ี ลักสูตรในโลกนี้
โดยภาพรวมของหลักสูตรจะจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ เน้นกลยุทธ์การสอน
แบบเชิงรุก (Active Learning) การมีส่วนร่วม (Class Engagement) และความหลากลาย โดยจะสร้างโอกาส
ให้ เ กิด การเรีย นรู้ แ บบร่ ว มมือ ร่ ว มใจ (Collaborative and Cooperative Learning) โดยเฉพาะเพื่อ การ
แก้ปัญหา และการสร้างสรรค์ชน้ิ งาน
คุณลักษณะพิ เศษ
(Characteristics)
๑. มีวฒ
ั นธรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้น
กระบวนการคิดสร้างสรรค์
ทีส่ ามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ชวี ภาพมาสร้าง
เป็ นนวัตกรรมได้ (Bioinnovation
Culture and Creative Mind)
(PLO 1 & 3)
๒. มุ่งเน้นการสร้างงานวิจยั ทีเ่ ป็ น
Demand Driven ก่อให้เกิด
ชีวนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการ แก้ไขปั ญหาต่อยอด
ทางธุรกิจได้ (Entrepreneurship
Culture)
(PLO 2 & 5)

กลยุทธ์การสอนและกิ จกรรมนักศึกษา
(Teaching Strategies and Student Activities)
การจัดการเรียนรู้ทเ่ี น้นสร้างแรงบันดาลใจและเห็นความสาคัญของนวัตกรรม
จนผู้เ รีย นสามารถพัฒนาทัก ษะการคิด เชิงสร้า งสรรค์ท่จี ะน าไปสู่การลงมือ
ปฏิบตั ใิ นการสร้างสรรค์ชน้ิ งาน ตัวอย่างแนวทาง ได้แก่
- การระดมความคิด (Brainstorming)
- การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
- การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กรณีศกึ ษา (Case-based Learning)
- การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-based Learning)
การจัด การเรีย นรู้โ ดยให้ผู้เ รีย นได้พ ัฒ นาทัก ษะด้า นการสร้า งชิ้น งานหรือ
ผลงานวิจยั ตัวอย่างแนวทาง ได้แก่
- การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-based Learning)
- การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based Learning)
- การจัดการเรียนรูโ้ ดยการฝึกงานกับผูป้ ระกอบการ (สาหรับแบบที่ ๒
ให้พจิ ารณาตามทีห่ ลักสูตรฯ กาหนดในเงื่อนไขร่วมกัน)
- การเรียนรูโ้ ดยออกแบบสาหรับตนเอง (Self-directed Learning)
- การจัดสัมมนา (สาหรับแบบที่ ๒ ให้พจิ ารณาจากข้อมูลของการเทียบเคียง
รายวิชา)
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๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

คุณลักษณะพิ เศษ
(Characteristics)
เรียนรูต้ ลอดชีวติ เปิ ดรับความรูแ้ ละ
วิทยาการใหม่ๆ มีความสนใจในการ
เสาะแสวงหา ค้นคว้าและติดตาม
ความก้าวหน้า โดยเฉพาะสาระ
ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และชีวนวัตกรรม
อยู่เสมอ (Lifelong Learning with
Inquiry Mind and Science,
Technology, and Bioinnovation
Engagement)
(PLO 2, 3, 4)
แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม โดยฉพาะด้าน
ความมันคงยึ
่ ดมันในคุ
่ ณธรรม
ความซื่อสัตย์ เสียสละ (Personal
Accountability & Social
Awareness)
(PLO 5)
สามารถตอบสนองและปรับตัวเข้า
กับการเปลีย่ นแปลงของโลกได้
อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ และ
สามารถเป็ นผูน้ าเพื่อสร้างการ
เปลีย่ นแปลงได้ โดยเฉพาะโดยการ
ประยุกต์ใช้ความรูค้ วามสามารถ
ด้านชีวนวัตกรรม (Effective
Response to Change & Good
Change Agent Leader)
(PLO 3)
เข้าใจกฎหมายและจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้าระหว่าง
ประเทศ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ชีวนวัตกรรม (Strong Work Ethic
and Bioresource & Bioinnovation
Related Law)
(PLO 6)
นาเสนอผลงานและสือ่ สารได้
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective
Communication &
Internationalization)
(PLO 4 & 6)

กลยุทธ์การสอนและกิ จกรรมนักศึกษา
(Teaching Strategies and Student Activities)
การจัดการเรียนรูท้ ม่ี งุ่ เน้นการสร้างทักษะการเรียนรูเ้ พื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
- การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะ (Inquiry-based Learning)
- การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
คิดเดีย่ ว : คิดคู่ : แลกเปลีย่ นความคิด (Think Pair Share)

การจัดการเรียนรู้ท่เี น้ นการลงมือปฏิบตั ิเพื่อ สร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผู้เกี่ย วข้อ ง
ชุมชน และสังคม ในการสร้างลักษณะพิเศษ
- การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
- การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กรณีศกึ ษา (Case–based Learning)
- การให้บริการต่อชุมชนหรือสังคม เช่น กิจกรรมจิตอาสา
การจัดการเรียนรู้โดยเน้นการสร้างความเป็ นพลเมืองโลกและสร้างความเป็ น
ผูน้ า (Leadership)
- การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
- การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กรณีศกึ ษา (Case–based Learning)
- การให้บริการต่อชุมชนหรือสังคม เช่น กิจกรรมจิตอาสา
- การดูงานและฝึกงาน (Internship)

- การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
- การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กรณีศกึ ษา (Case–based Learning)
- การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based Learning)
- การสัมมนา และเสวนา

- การสัมมนา และเสวนา
- การทา Focus Group
- โต้วาที (Debate)
- การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-based Learning)
- การฝึกงาน (Internship)
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (Learning Outcome Development)
เมื่อ พิจารณาจากผลลัพ ธ์ก ารเรียนรู้ท่คี าดหวังของหลักสูต ร (PLOs) กลยุทธ์การจัดการเรีย นรู้
(Teaching Strategies, TSs) และกลยุ ท ธ์ก ารประเมิน ผลการเรีย น (Evaluating Strategies, ESs) โดย
มุ่งที่การทาให้ทงั ้ สามปั จจัยมีความสอดคล้องและสอดรับกัน (Alignment) นัน้ สามารถสรุปได้ดงั ต่ อ ไปนี้
โดยจะได้แสดงเป็ นตารางสรุปประกอบเพื่อความชัดเจน
เมื่อพิจารณาจากรายวิชาตัง้ แต่ระดับชัน้ ปี ท่ี ๑ จนถึงชัน้ ปี ท่ี ๔ จะพบว่า ความลึกซึ้งของรายวิชา
จะเริม่ จากระดับพืน้ ฐาน (Basic) ซึง่ จะพบเป็ นส่วนใหญ่ในวิชาระดับปี ๑ แล้วจึงเพิม่ ความซับซ้อนและความ
ลึกซึง้ ทัง้ เนื้อหาวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั เิ ป็ นระดับ ปานกลาง (Intermediate) ในชัน้ ปี ท่ี ๒-๓ และระดับ
ก้าวหน้า (Advance) ในชัน้ ปี ท่ี ๓-๔ ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาจาก PLOs, ESs และ TSs จะพบว่า
PLO 5 ซึง่ เกี่ยวข้องกับ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (TQF 1: Moral) การมีลกั ษณะอันพึงประสงค์
ที่อยู่รอดในสังคมนี้ไ ด้ ซึ่งเป็ นทักษะในหมวด Generic Skills การจัดการของหลักสูตรจะมีครบทุกชัน้ ปี
ซึง่ จะมีปรากฎทัง้ ในวิชาศึกษาทัวไปซึ
่ ง่ เน้นให้พฒ
ั นาและส่งให้ผเู้ รียนมีความเป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ และอยู่ได้
ในสังคมแห่งความแตกต่างและพลวัตสูง ชุดรายวิชาเกือบทุ กรายวิชาได้สอดแทรกสิง่ เหล่านี้เข้าไปไม่มาก
ก็น้อ ย และขึ้นอยู่ก ับกระบวนการสอน ซึ่ง TSs ที่ใ ช้จะแตกต่ างกันไปอย่างหลากหลาย ตัง้ แต่ Active
Lecture ไปจนถึง Active Learning ในรูปแบบต่ างๆ เช่น การอภิปรายกลุ่ ม (Group Discussion) จนถึง
PBL และ Internship ตัว อย่างเช่น ส าหรับรายวิช า เช่น SCID 182 Nature and Philosophy of Science
และ SCIN 101Creative Thinking and Innovation ที่ ส ามารถสอนได้ ต ั ้ง แต่ ก ารเริ่ ม ปู พ้ื น ด้ ว ยการ
Brainstorming, Think-Pair-Share ผสมผสานกับ Active Lecture เป็ นต้น ซึ่งอาจจะพิจารณาว่าเป็ นระดับ
Introduce (I) ซึ่งในรายวิชาที่ระดับสูงขึน้ นัน่ คือ ระดับที่ขน้ึ ต้นด้วย ๒, ๓ หรือ ๔ การจัดการเรียนการสอน
ก็จะเน้นวิธที อ่ี าศัยกระบวนการ Collaborative และ Cooperative มากขึน้ เช่น Case-based หรือ Problembased หรือ การทา Senior Project และ Internship นัน่ คือ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน (Evaluating
Strategies, ESs) ก็จาเป็ นต้อ งมี Structure ที่ซบั ซ้อ นและละเอียดขึ้น ต้อ งประกอบด้ว ยทัง้ Direct และ
Indirect Measures โดยเฉพาะแบบ Direct Measure สาหรับโครงงานฝึ กงาน หรือกรณีศกึ ษา ต่างๆ ต้อง
อาศัย Rubrics ที่มคี วามชัดเจน และวัดได้อย่างแม่นยา ทัง้ Product และ Process อีกทัง้ สามารถทาการ
Self, Peer, และ Instructor Assessments (ดูตารางแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานผล
การเรียนรู้จ ากหลัก สูต รสู่รายวิช า (Curriculum Mapping) จาแนกตามรายวิช า กับผลลัพธ์การเรีย นรู้ท่ี
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และ ตารางแสดงวิธกี ารสอน และวิธกี ารประเมินผล เพื่อประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรูท้ ค่ี าดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO 6 ซึ่ง เป็ น ลัก ษณะที่ส ะท้อ นถึง Specific Competences ที่ส ะท้อ นลัก ษณะด้า น Knowledge
(TQF 2) และด้านการสื่อสาร Communication (TQF 4) ด้วยหลักสูตรมีแนวทางในการสร้างบัณฑิตทีม่ คี วาม
รอบรู้ รู้จริงและสามารถสื่อสารได้โดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม อนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้เรียนได้เรียนรูเ้ ต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้สอนจึงควรต้องคานึงถึง องค์ประกอบและปั จจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสอน กล่าวคือ การครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงเนื้อหาหรือไม่ แบ่งเนื้อหา
สาหรับสอนใน แต่คาบเรียนอย่างไร การจัดลาดับเนื้อหา วิธกี ารจัดการเรียนการสอน ผู้เรียน: จานวน
ประสบการณ์ พื้นความรู้ ความสนใจ ความคาดหวัง สื่อการสอน หนังสือ ตารา และสารสนเทศ การ
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ประเมินผล: มีความสอดรับกับวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งสิง่ เหล่านี้ลว้ นเป็ นปั จจัยที่จะบรรลุ CLO และ PLO
ทัง้ สิน้ รูปแบบการวัดประเมินผลด้านความรูม้ หี ลากหลาย ตัวอย่างดังตารางข้างล่างเป็ นการวัดประเมินโดย
ใช้การนาเสนอปากเปล่า
ตัวอย่าง Rubrics การให้ คะแนนนาเสนอปากเปล่า
การวัดผลการเรียนรู้
- ตัวชีว้ ดั และเกณฑ์ ใช้คะแนนด้านการนาเสนอ และ คะแนนสอบย่อยเป็ นตัวชีว้ ดั หลัก ด้วย
อัตราส่วน (๗๐:๓๐) แสดงระดับผลการเรียนรูเ้ ป็ น ๘ ระดับ ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ขนั ้ ต่า
ต่ากว่าเกณฑ์

๔๕

ช่วงคะแนนเป็ นร้อยละ
๘๐-๑๐๐
๗๕-๗๙
๗๐-๗๔
๖๕-๖๙
๖๐-๖๔
๕๕-๕๙
๕๐-๕๔
๐-๔๙
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- วิธกี ารใช้แบบทดสอบสาหรับการสอบย่อย และการนาเสนอโดยใช้ Rubrics การให้คะแนนตาม
ตารางข้างล่าง
เกณฑ์การประเมิน Rubrics การนาเสนอโครงงาน
เกณฑ์
การประเมิ น
มัลติมเี ดีย
หรือสือ่
(๑๐ คะแนน)

ระดับดี





ระดับปานกลาง

การนาเสนอ มีการ
เรียงลาดับดี สร้างสรรค์
มีสว่ นประกอบ ความ
เป็ นมา วัตถุประสงค์
วิธกี ารศึกษา ผลารศึกษา
สรุปผลการศึกษา
แนวทางแก้ไขปั ญหา
และข้อเสนอแนะ
มีแหล่งอ้างอิงข้อมูลครบ
หรือเกือบครบ







(๗-๑๐ คะแนน)
เนื้อหา
(๒๐ คะแนน)

แสดงถึงความเข้าใจได้
ชัดเจนถูกต้อง ทุกส่วน
หรือเกือบทุกส่วน
 มีการวิเคราะห์ และ
แสดงการใช้ความรู้
มาวิเคราะห์ได้ และ
นาเสนอความคิด
อย่างสร้างสรรค์


(๑๕-๒๐ คะแนน)
ทักษะ
การนาเสนอ
(๑๐ คะแนน)

ใช้น้าเสียงชัดเจน
เป็ นขัน้ ตอน ง่ายต่อการ
เข้าใจ ภาษาสละสลวย
น่าฟั ง
(๘-๑๐ คะแนน)

คะแนนเต็ม ๔๐

การนาเสนอ มีการ
เรียงลาดับเป็ นบางส่วน
และแสดงความคิด
สร้างสรรค์น้อย
ส่วนประกอบของภาพ
สไลด์ไม่ครบ และ
ทีส่ าคัญส่วนประกอบ
ทีส่ าคัญขาดไปบางส่วน
มีแหล่งอ้างอิงข้อมูลน้อย

ควรปรับปรุง






(๕-๗ คะแนน)
แสดงถึงความเข้าใจ
ได้ชดั เจน ถูกต้อง
บางส่วนซึง่ เป็ นส่วนใหญ่
 มีการวิเคราะห์ และ
แสดงการใช้ความรู้
มาวิเคราะห์ บ้างแต่
ไม่ชดั เจน


(๑๐-๑๔ คะแนน)
นาเสนอได้ แต่ไม่ชดั เจน
ทัง้ หมด ไม่เป็ นขัน้ ตอน
สมบูรณ์

(๖-๗ คะแนน)

การนาเสนอไม่เรียงลาดับ
และแสดงความคิด
สร้างสรรค์น้อย
ส่วนประกอบของภาพ
สไลด์ไม่ครบ และ
ส่วนประกอบสาคัญ
หายไปส่วนใหญ่
ไม่มแี หล่งอ้างอิงข้อมูล

(๑-๔ คะแนน)
แสดงถึงความเข้าใจได้
แต่ไม่ถูกต้อง
 ไม่มก
ี ารวิเคราะห์ และ
แสดงการใช้ความรูม้ า
วิเคราะห์


(๑-๙ คะแนน)
นาเสนอไม่เป็ นขัน้ ตอน
ภาษาทีใ่ ช้ไม่สละสลวย

(๑-๕ คะแนน)

คะแนนที่ได้......................................... คะแนน

๔๖

คะแนน
จากผูส้ อน

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

PLO 2 ซึง่ เป็ นลักษณะทีส่ ะท้อนถึง Specific Competences ทีส่ ะท้อนลักษณะด้าน Cognitive (TQF
3) นัน่ คือ เป็ น การมุ่ง สร้า งทัก ษะให้ผู้เ รีย นสามารถ สร้า งระบบ กระบวนการ และวิธ ีก ารด้า นวิจ ยั และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรูโ้ ดยเฉพาะทีเ่ กี่ยวกับทรัพยากรทางชีวภาพและสิง่ แวดล้อม โดยใช้
เครือ่ งมือและเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้ าประสงค์ PLO ข้อนี้สามารถช่วยส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตัวเองเกีย่ วกับ Systematic Thinking และ Scientific Thinking โดยใช้เครือ่ งมือหรือ
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม เพื่อนาไปสู่การสร้างเทคโนโลยีใหม่หรือนวัตกรรม ซึง่ หากพิจารณาจากตารางข้างต้น
TSs จะพบว่าทางหลักสูตรได้พจิ ารณาถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่เี หมาะสมและให้เหมาะสมกับบริบท
ของแต่ ล ะวิช า อาทิ วิช า SCIN 171 Modelling and Simulation ส าหรับ ปี ที่ ๑ SCID 203 Laboratory
Exploration สาหรับปี ท่ี ๒ SCIN 301 IoT and Innovation สาหรับปี ๓ และวิชา Project หรือ Internship
ต่างๆ ในปี ท่ี ๓ และ ๔ เป็ นต้น
การจัดการเรียนรูจ้ งึ ได้มกี ารปูพ้นื ตัง้ แต่ระดับเบือ้ งต้นไปจนถึงระดับ Advance จาก I -> R -> P/R
-> M ตาม Learning Path ทีท่ างหลักสูตรได้วางไว้ สาหรับการวัดประเมิน ESs ก็เช่นกัน มีทงั ้ การประเมิน
เพื่ อ การเรีย นรู้ ห รือ ระหว่ า งทาง Formative Assessments การวัด ประเมิ น ปลายทาง Summative
Assessments เพื่อ ดู ผ ลลัพ ธ์ท่ีส าคัญ ได้ม ีก ารจัด ให้ม ีก ารวัด และประเมิน ผลการเรีย น รู้ต ามสภาพจริง
(Authentic Assessment) ซึง่ จะต้องทาให้ ครบทัง้ ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านพุทธิพสิ ยั ๒) จิตพิสยั และ ๓) ทักษะ
พิสยั การประเมินผลที่ใช้ในการนี้ทางหลักสูตรจะมีการประยุกต์ใช้วธิ กี ารและเกณฑ์ทห่ี ลากหลายในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะต่างๆ ของผู้เรียนอย่างเต็มเวลาของกิจกรรม
โดยให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมหรือสร้างผลงานออกมา เพื่อแสดงตัวอย่างของความรู้ และทักษะ ซึ่งกิจกรรม
ที่นามาใช้ในการประเมินนัน้ จะมีลกั ษณะเหมือนและเป็ นกิจกรรมการเรีย นรูม้ ากกว่าเป็ นการทดสอบ และ
ข้อ มูล ของการประเมิน ผลได้ มาจากทัง้ การเก็บ รวบรวมผลงานที่ ผู้เ รีย นได้ป ฏิบ ัติอ ย่า งสอดคล้อ งกับ
ชีวติ ประจาวัน การสังเกตพฤติกรรม ควบคู่ไปกับการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ โดยมีการพัฒนา Rubrics
ขึน้ มาใช้ควบคู่กบั เกณฑ์ต่างๆ อย่างชัดเจน โดยจะมีการแจ้งข้อตกลงต่างๆ ให้ผเู้ รียนได้รบั ทราบตัวอย่างใน
ตารางข้างล่างเป็ นตัวอย่างการสรุป ถึง TSs และ ESs
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ตารางแสดงวิธกี ารและเครือ่ งมือทีส่ ามารถนามาใช้ประเมินผูเ้ รียนตามสภาพจริง
รูปแบบ วิ ธีการ เครื่องมือ
ตัวอย่างกิ จกรรมที่วดั
การสังเกต
การท างานร่ ว มกัน อย่ า งมีข นั ้ ตอน การเข้า ร่ ว มการปฏิบ ัติห รือ
- แบบสารวจรายการ (ข) กิจกรรมทีก่ าหนด
- ระเบียบพฤติกรรม (ง)
การสอบถาม
ใช้วดั ความต้องการ ความสนใจ ทีแ่ สดงความรูส้ กึ ได้
- แบบสอบถาม
(ข)
การทดสอบ
ทดสอบทักษะ ความรู้ ความสามารถต่างๆ
- แบบเขียนตอบ
(ก)
แฟ้ มสะสมงาน (Portfolio) (ค) กิจ กรรมที่ผู้เ รีย นท าเป็ น ชิ้น งานออกมา อาจเป็ น รายงาน แบบ
บันทึก เทปบันทึกเสียง ฯลฯ และทาการประเมินโดยตัว ผู้ เรียนเอง
ผู้สอน และเพื่อนร่วมชัน้ โดยมีลกั ษณะที่เ น้นให้ผู้เรียนคิดทบทวน
และประเมินตนเอง
PLO 4 ซึง่ เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมและจริยธรรม (TQF 5: ICT) ด้วยยุคปั จจุบนั เป็ น Digital Age
ดังนัน้ ผู้เรียนจึงต้อ งเรียนรู้ท่จี ะใช้อุปกรณ์ ICT ในการส่งเสริมการเรียนรู้ และการใช้ชวี ติ ประจาวัน โดย
หลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนได้พฒ
ั นาทักษะด้าน ICT จึงมีรายวิชาจานวนมากที่ส่งเสริมการพัฒนาใช้ ICT เช่น
SCMA 161 Technology in Daily Life ส าหรับ ผู้เ รีย นชัน้ ปี ๑ SCIN 202 Scientific Communication and
Presentation สาหรับ ปี ๒ วิชา SCIN 301 IoT and Innovation สาหรับชัน้ ปี ๓ นันคื
่ อ TEs จึงเน้นทีก่ าร
เรียนรู้แบบปฏิบ ตั ิและมีการวัดประเมินผลการปฏิบตั เิ ช่นกัน กลยุทธ์การสอนที่ช่วยส่งเสริมทักษะการใช้
ไ ด้ แ ก่ Self-directed Learning, Inquiry-based Learning, Project-based Learning เ ป็ น ต้ น ก า ร วั ด
ประเมินผลสามารถทาได้ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น
จากทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น เมื่อพิจารณาถึง วิสยั ทัศน์มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมันที
่ ่ จะเป็ นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก และพันธกิจสร้างความเป็ นเลิศ ทางด้านสุ ขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของ
คุณธรรมเพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุ ษยชาติ ประกอบการประกาศถึงแนวนโยบายของการ
เป็ น Entrepreneurship University ซึ่งเมื่อนาเอาคุณสมบัติของผู้เรียนอันพึงประสงค์ต ามที่มหาวิท ยาลัย
กาหนดคือ Entrepreneurship Culture ของ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวคือ
๑) สร้างงานวิจยั ที่เป็ น Demand-Driven ก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ แก้ไข
ปั ญหา ต่อยอดทางธุรกิจได้
๒) บัณฑิตมีความรู้ มีทกั ษะในการหาความรูด้ ว้ ยตนเอง สามารถมองเห็นโอกาส แก้ปัญหา กล้าทา
ในสิง่ ทีค่ ดิ ให้เป็ นไปได้ เกิดขึน้ จริง
ประกอบกับผูเ้ รียน มีวฒ
ั นธรรมการเรียนรูท้ ช่ี อบสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ดังนัน้ TSs ทีไ่ ด้ปรับนามาใช้คอื
เน้ น ให้ผู้เ รีย นแสวงหาความรู้ด้ว ยตนเอง Self-directed Learning, Inquiry-based Learning, ResearchBased Learning เป็ นต้น นอกจากนี้เป็ นการส่งเสริมการทางานเป็ นทีม การ Mapping ตามตาราง แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ
๔๘
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เมื่อ พิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการศึกษาเพื่อผลิต
บันฑิตกับแนวทางการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร กล่าวคือ จาก ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ Excellence in OutcomeBased Education for Globally-Competent Graduates โดยมี เป้ าประสงค์
๑. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร ชัน้ แนวหน้า ทีไ่ ด้รบั การรับรองตามมาตรฐานสากล และมุง่ เน้น
ผลสัมฤทธิ ์ การเรียนรูข้ องนักศึกษา (Outcome-based Education)
๒. เพื่อ สร้า งบัณ ฑิต ให้ส ามารถพัฒ นาศัก ยภาพของตนเอง ทัง้ ด้า นความรู้ ทัก ษะ คุ ณ ธรรม
จริย ธรรมและคุ ณ ลัก ษณะเพื่อ เป็ นผู้ น าการเปลี่ย นแปลงที่ก่ อ ให้ เ กิด ประโยชน์ ต่ อ สัง คมในวงกว้ า ง
(Transformative Leader)
ซึง่ จะพบว่า PLOs ของหลักสูตรทีต่ งั ้ ไว้ทงั ้ ๖ ข้อสอดคล้องกับเป้ าประสงค์ของมหาวิทยาลัยประกอบ
กับ วัฒนธรรมองค์กร ทัง้ ๗ ข้อ
M
Mastery รูแ้ จ้ง รูจ้ ริง สมเหตุ สมผล
A
Altruism มุง่ ผลเพื่อผูอ้ ่นื
H
Harmony กลมกลืนกับสรรพสิง่
I
Integrity มันคงยิ
่ ง่ ในคุณธรรม
D
Determination แน่วแน่ ทา กล้าตัดสินใจ
O
Originality สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่
L
Leadership ใฝ่ ใจเป็ นผูน้ า
โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับ Originality ซึง่ สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตร

๔๙
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ตารางแสดงวิธกี ารสอน และวิธกี ารประเมินผล เพื่อประเมินผลลัพธ์การเรียนรูท้ ค่ี าดหวังของหลักสูตร (PLOs)
Program PLOs

Teaching
Strategies/Methods

PLO 1
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีวนวัตกรรมในการประกอบ
อาชีพ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน อย่า งเป็ น ที่ย อมรับ ใน
ฐานะทรัพยากรบุคคลของประเทศด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมหรือผูป้ ระกอบการทีม่ คี ุณภาพและมืออาชีพ
PLO 2
สร้า งระบบ กระบวนการ และวิธ ีก ารด้า นวิจ ัย และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ โดยเฉพาะ
ที่เ กี่ย วกับ ทรัพ ยากรทางชีว ภาพและสิ่ง แวดล้ อ ม
โดยใช้ เ ครื่อ งมือ และเทคโนโลยีต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้ าประสงค์
PLO 3
แสดงออกถึงเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
การเรี ย นรู้ แ ละการท างานเชิ ง สร้ า งสรรค์ คิ ด
นอกกรอบ เพื่อนาไปสู่แนวคิดและสิง่ ใหม่ๆ
PLO 4
ประยุก ต์ใ ช้แ ละเลือ กใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ และ
เครื่อ งมือ สื่อ สารต่ า งๆได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม
เกิดผลสัมฤทธิ ์ โดยตระหนักถึงผลดีผลเสีย จริยธรรม
กติกา และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
PLO 5
แสดงออกซึ่ง พฤติก รรมด้ า นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม
การยอมรับ ความแตกต่ า งระหว่ า งกัน ในมิติต่ า งๆ
ในการมีส่วนร่วมทางานกับผูอ้ ่นื ทัง้ ในฐานะผู้ร่วมงาน
และผูน้ าได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถร่วมกันแก้ปัญหา
ให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 6
อธิบ ายถ่ า ยทอดความรู้ ห รือ สาระส าคัญ เกี่ย วกั บ
การประกอบธุ รกิจ ทรัพ ย์ส ินทางปั ญญา กฎหมาย
สาคัญโดยเฉพาะทีเ่ กี่ยวข้องทรัพยากรและข้อกาหนด
ทางความปลอดภัยทางชีวภาพและสิง่ แวดล้อม

๕๐

Evaluating
Strategies

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

ปี ท่ี 1: ก ข ง
ปี ท่ี 2: ก ข ง
ปี ท่ี 3: ก ข ง
ปี ท่ี 4: ก ข ง

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

ปี ท่ี 1: ก ข ง
ปี ท่ี 2: ก ข ง
ปี ท่ี 3: ก ข ง
ปี ท่ี 4: ก ข ง

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

ปี ท่ี 1: ก ข ง
ปี ท่ี 2: ก ข ง
ปี ท่ี 3: ก ข ง
ปี ท่ี 4: ก ข ง

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

ปี ท่ี 1: ก
ปี ท่ี 2: ก ข ง
ปี ท่ี 3: ก ข ง
ปี ท่ี 4: ก ข

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

ปี ท่ี 1: ก ข ง
ปี ท่ี 2: ก ข ง
ปี ท่ี 3: ก ข ง
ปี ท่ี 4: ก ค

ปี ท่ี 1: a,b
ปี ท่ี 2: a,b,e,h
ปี ท่ี 3: a,b,e,g,h
ปี ท่ี 4: b,e,g,h

ปี ท่ี 1: ก
ปี ท่ี 2: ก ง
ปี ท่ี 3: ก ง
ปี ท่ี 4: ก ง

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

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
เนื่องจากหลักสูตรมุ่งเน้ นให้ผู้เ รียนได้พฒ
ั นาทักษะการเรียนรู้ขนั ้ สูง Higher Order Learning นัน่ คือ
สามารถตกผลึกด้านความรูแ้ ละสามารถนาไปสร้างสรรค์ผลงานได้ ดังนัน้ หลักสูตรจึงมีแนวนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนให้แต่ละรายวิชาได้เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เรียนรูผ้ ่าน Project-based Learning ตาม Context และ
Magnitude ของแต่ละรายวิชา เพื่อนาไปสู่ PLOs ที่ตงั ้ ไว้ ซึ่งเป็ นการมุ่งเน้ นทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างแท้จริง

๕๑

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. แผนที่ แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้จ ากหลัก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา
(Curriculum Mapping) จาแนกตามรายวิ ชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
(เรียงตามแผนการศึกษา และ IRPM)
ลาดับ
(No.)

จานวน Program Learning Outcomes (PLOs)
หน่ วยกิ ต PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6
(Credits)

ชัน้ ปี / รหัสวิ ชา / ชื่อรายวิ ชา
(Year / Course ID / Course Title)

ชัน้ ปี ที่ ๑ (Year 1)
รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา (Course ID / Course Title)
๑. ศศภอ ๑๘๐
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑
LAEN 180
English for Academic Purpose I
๒. วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน
SCMA 161
Technology in Daily Life
๓. วททช ๑๐๑
ชีววิทยาทั ่วไป ๑
SCBE 101
General Biology I
๔. วทคม ๑๖๑
เคมีท ั ่วไป
SCCH 161
General Chemistry
๕. วทฟส ๑๗๗ ฟิ สกิ ส์พน้ื ฐาน
SCPY 177
Basic Physics
๖. วทนว ๑๐๑
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
SCIN 101
Creative Thinking and Innovation
๗. วทนว ๑๗๑
การสร้างแบบจาลองและการจาลอง
สถานการณ์
SCIN 171
Modelling and Simulation
๘. วททช ๑๐๒ ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทั ่วไป ๑
SCBE 102
General Biology Laboratory I
๙. วทคม ๑๘๙
ปฏิบตั กิ ารเคมี
SCCH 189
Chemistry Laboratory
๑๐. วทฟส ๑๖๐
ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ท ั ่วไป
SCPY 160
General Physic Laboratory
๑๑. วทนว ๑๐๒
การคิดเชิงวิจารณญาณและการตัดสินใจ
SCIN 102
Critical Thinking and Decision Making
๑๒. วทคณ ๑๙๒ สถิตศิ าสตร์
SCMA 192
Statistics
๑๓. วทนว ๑๐๓
ชีวนวัตกรรมและสังคมยั ่งยืน
SCIN 103
Bioinnovation and Sustainable Society

๕๒

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I/P

I

I

I

I/P

I

I

I

I/P

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I
I

I

I

I
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลาดับ
(No.)

จานวน
หน่ วยกิ ต
(Credits)

ชัน้ ปี / รหัสวิ ชา / ชื่อรายวิ ชา
(Year / Course ID / Course Title)

ชัน้ ปี ที ่ ๑ -ต่อ- (Year 1 -Continued-)
รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา (Course ID / Course Title)
๑๔. ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒
LAEN 181
English for Academic Purpose II
๑๕. วทคม ๑๗๒ เคมีอนิ ทรีย์
SCCH 172
Organic Chemistry
๑๖. วททช ๑๐๓ ชีววิทยาทั ่วไป ๒
SCBE 103
General Biology II
๑๗. วททช ๑๐๔ ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทั ่วไป ๒
SCBE 104
General Biology Laboratory II
๑๘. วททช ๑๐๕ สิง่ แวดล้อมโลก
SCBE 105
Global Environment
ชัน้ ปี ที่ ๒ (Year 2)
รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา (Course ID / Course Title)
๑. วทคร ๑๘๒
ธรรมชาติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์
SCID 182
Nature and Philosophy of Science
๒. วทนว ๒๙๑ เทคโนโลยีการอาหารและการเกษตร
เพื่อความเป็ นเมือง
SCIN 291
Food and Agri-technology for Urbanization
๓. วททช ๒๐๓ พันธุศาสตร์ท ั ่วไป
SCBE 203
General Genetics
๔. วทชพ ๒๘๑ ชีวเคมี
SCBM 281
Biochemistry
๕. วทคร ๒๐๓
ห้องปฏิบตั กิ ารศึกษา
SCID 203
Laboratory Exploration
๖. วทนว ๒๖๑
ชีวฟิ สกิ ส์พน้ื ฐาน
SCIN 261
Fundamental Biophysics
๗. ศศภอ ๓๘๐ การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ
LAEN 380
Academic Presentations in English
๘. วทวน ๒๖๒ วัสดุนาโน
SCME 262
Nanomaterials
๙. วททช ๒๐๔ ปฏิบตั กิ ารพันธุศาสตร์ท ั ่วไป
SCBE 204
General Genetics Laboratory
๑๐. วทชพ ๒๘๒ ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
SCBM 282
Laboratory in Biochemistry
๑๑. วททช ๒๐๘ นิเวศวิทยาทั ่วไป
SCBE 208
General Ecology

๕๓

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๒-๓-๔
3 (2-3-4)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

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

R

R

I

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R
R

I

I

I

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R
R

R

R

R/P

R

R

R/P

R

R

R/P

R

R/P

R

R

R/P

R

R

R
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ลาดับ
(No.)

จานวน
หน่ วยกิ ต
(Credits)

ชัน้ ปี / รหัสวิ ชา / ชื่อรายวิ ชา
(Year / Course ID / Course Title)

ชัน้ ปี ที ่ ๒ -ต่อ- (Year 2 -Continued-)
รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา (Course ID / Course Title)
๑๒. วศอก ๑๙๕ ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมพืน้ ฐาน
EGIE 195
Basic Engineering Workshops
๑๓. วทวน ๒๔๑ นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ
SCME 241 Nanobiotechnology
๑๔. วทวน ๓๗๒ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
SCME 372 Scientific Creativity and Innovation
๑๕. วททช ๒๐๗ เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
SCBE 207 Basic Cell and Molecular Biology
๑๖. วทนว ๒๙๒ ชีวนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร
SCIN 292
Bioinnovation in Food Industry
๑๗. วททช ๒๕๓ พืน้ ฐานสูค่ วามอภิเชษฐ์ในรายละเอียด:
จุลนิ ทรียเ์ พื่อชีวติ ทีม่ คี ุณภาพ
SCBE 253 Fundamental to Fitness: Microbes for
Quality Life
๑๘. วทนว ๒๐๒ การสื่อสารแลการนาเสนอทางวิทยาศาสตร์
SCIN 202
Scientific Communication and
Presentation
๑๙. วทนว ๒๐๑ การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม
SCIN 201
Creating an Innovation Culture
๒๐. วทนว ๒๐๓ การฝึ กปฏิบตั งิ านและการศึกษาดูงาน
เสริมสร้างประสบการณ์ทางนวัตกรรมและ
วิสาหกิจ ๑
SCIN 203
Internship for Innovation and
Entrepreneurship I
ชัน้ ปี ที่ ๓ (Year 3)
รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา (Course ID / Course Title)
๑. วทนว ๓๙๒ ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์
SCIN 392
Synthetic Biology
๒. วททช ๓๐๒ ชีวสถิติ
SCBE 302 Biostatistics
๓. วทนว ๓๐๑ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิง่ และนวัตกรรม
SCIN 301
IoT and Innovation
๔. วทนว ๓๐๔ การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์
SCIN 304
Strategic Management of Innovation
๕. วทนว ๓๙๑ ไม้และวัสดุจากพืช
SCIN 391
Wood and Phytomaterials

๕๔

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๒-๓-๕)

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

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R
R

R/P R/P

R

R

R

R/P

3 (2-3-5)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๓ (๐-๙-๓)

R

R

R

R

R

R

R

R

R

P

P

P

P

P

P

R

R

3 (0-9-3)

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

R/P

R
R

P

P

P

P

P

P

R

R

R

R

R

R

R

R

R
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ลาดับ
(No.)

จานวน
หน่ วยกิ ต
(Credits)

ชัน้ ปี / รหัสวิ ชา / ชื่อรายวิ ชา
(Year / Course ID / Course Title)

ชัน้ ปี ที ่ ๓ -ต่อ- (Year 3 -Continued-)
รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา (Course ID / Course Title)
๖. วทนว ๓๙๓ วิทยาการแมลงสูน่ วัตกรรมและชีวธุรกิจ
SCIN 393
Insect Scientific Innovation and Biobusiness
๗. วททช ๓๐๔ ชีวจริยธรรม
SCBE 304 Bioethics
๘. วทวน ๓๗๑ การตลาดและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
SCME 371 Marketing and Entrepreneurship
๙. วทนว ๓๙๔ โครงการศึกษากรณีพเิ ศษ ๑
SCIN 394
Senior Project in Bioinnovation I
๑๐. วทนว ๓๐๓ การฝึ กปฏิบตั งิ านและการศึกษาดูงาน
เสริมสร้างประสบการณ์ทางนวัตกรรมและ
วิสาหกิจ ๑
SCIN 303
Internship for Innovation and
Entrepreneurship II
ชัน้ ปี ที่ ๔ (Year 4)
รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา (Course ID / Course Title)
๑. วทนว ๔๐๓ สัมมนาทางชีวนวัตกรรม
SCIN 403
Seminar in Bioinnovation
๒. วทนว ๔๙๔ โครงการศึกษากรณีพเิ ศษ ๒
SCIN 494
Senior Project in Bioinnovation II

I = PLO is Introduced & Assessed
R = PLO is Reinforced & Assessed

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

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)

R

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

M

M

M

M

M

P

P/M

M

M

M

M

P

P

P

P

P

P/M

M

M

M

M

M

3 (0-9-3)

๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

M

P = PLO is Practices & Assessed
M = Level of Mastery is Assessed

๕๕

R

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒ และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓
๑.๑ การกาหนดสัญลักษณ์ แสดงผลการศึกษา
สัญลักษณ์ซ่งึ มีแต้มประจา ผลการศึกษาของรายวิชาสามารถแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ
ซึง่ มีแต้มประจาดังนี้
แบบที่ ๑
สัญลักษณ์
แต้มประจา
A
๔.๐๐
B+
๓.๕๐
B
๓.๐๐
C+
๒.๕๐
C
๒.๐๐
D+
๑.๕๐
D
๑.๐๐
F
๐.๐๐
สัญลักษณ์ซง่ึ ไม่มแี ต้มประจา ผลการศึกษาของรายวิชาอาจแสดงได้ดว้ ยสัญลักษณ์ ต่างๆ ซึง่
ความหมายดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
AU
การศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
I
รอการประเมิน (Incomplete)
P
การศึกษายังไม่สน้ิ สุด (In Progress)
S
พอใจ (Satisfactory)
T
การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
X
ยังไม่ได้รบั การประเมิน (No Report)

๕๖

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบที่ ๒
- เรียนทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล ชัน้ ปี ท่ี ๑ และปี ท่ี ๒ ให้ใช้เกณฑ์ของแบบที่ ๑
- เรียนที่ University of Sussex ชัน้ ปี ท่ี ๓ และ ๔ ให้ใ ช้หลักเกณฑ์การให้ค ะแนนในแต่ละ
รายวิช าคิด ตามระบบของ University of Sussex ในระบบร้อ ยละ (Coursework Components (if listed)
Total 100% of the Overall Coursework Weighting Value)
สัญลักษณ์
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
แบบที่ ๑
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาใดๆ ทัง้ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ของเวลาทัง้ หมดจึงมีส ิทธิเ ข้าสอบในรายวิชานัน้ ๆ และมีการฝึ กงาน และ/หรือ การฝึ กภาคสนามตามที่
หลักสูตรกาหนด
แบบที่ ๒
เรีย นที่ม หาวิท ยาลัย มหิด ล นั ก ศึก ษาต้ อ งมีเ วลาเรีย นในรายวิช าใดๆ ทัง้ ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบตั ิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทัง้ หมดจึงมีสทิ ธิเข้าสอบในรายวิชานัน้ ๆ และมีการฝึกงาน และ/
หรือการฝึกภาคสนามตามทีห่ ลักสูตรกาหนด หรือเทียบเท่า เรียนที่ University of Sussex เวลาเรียนให้ใช้
หลักเกณฑ์ของ University of Sussex
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
๒.๑ มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่กี าหนดในแต่ละรายวิชา โดยจัดให้มกี ารประเมินทัง้ จากนักศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเมือ่ สิน้ สุดรายวิชาทุกภาคการศึกษา
๒.๒ มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษา ในระดับหลักสูตร โดยจัดให้การ
ประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากบัณฑิต ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ศิษย์เก่าและผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก

๕๗

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
แบบที่ ๑
๑.๑ เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
๑.๒ ได้คะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑.๓ ผ่านการสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนตามเกณฑ์ทก่ี าหนด ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
• TOEFL ไม่น้อยกว่า
Paper-based ๕๕๐
Internet-based ๗๙
Computer-based ๒๑๓
• IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ ๖.๕
๑.๔ เป็ นผูม้ คี วามประพฤติดเี หมาะสมแก่ศกั ดิ ์ศรีแห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
แบบที่ ๒
๒.๑ เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและ
ปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๒ เรียนทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล ได้คะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๒.๓ คะแนนสอบภาษาอัง กฤษ TOEFL หรือ IELTS ให้เ ป็ น ไปตามข้อ ตกลงในเรื่อ ง
หลักเกณฑ์การส่งต่อนักศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Sussex
๒.๔ เป็ นผูม้ คี วามประพฤติดเี หมาะสมแก่ศกั ดิ ์ศรีแห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
๒.๕ ลงทะเบียนเรียนในปี ท่ี ๑ และ ๒ ครบตามจานวนหน่ วยกิตทีห่ ลักสูตรกาหนด และมี
ผลคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า ๒.๘ เมือ่ จบชัน้ ปี ท่ี ๒ เพื่อลงทะเบียนเรียนชัน้ ปี ท่ี ๓ และ ๔ ที่ University of
Sussex
๒.๖ ลงทะเบียนเรียนในปี ท่ี ๓ และ ๔ ครบตามจานวนหน่ วยกิต ตามเงื่อ นไขการสาเร็จ
การศึกษา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่เป็ นไปตามข้อตกลงระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และ School of Life Science, University of Sussex
กรณีนักศึกษาที่เลือกการศึกษาแบบที่ ๒ และไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของ
University of Sussex นั ก ศึ ก ษาสามารถท าค าร้ อ ง เพื่ อ ขอกลับ มาศึ ก ษาต่ อ ที่ ม หาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
ในสาขาวิชาชีวนวัตกรรม (แบบที่ ๑) ได้ โดย
๑. ยื่น ขอพิจ ารณาเทีย บโอนรายวิช าที่ศึก ษา ณ University of Sussex และได้ ร ับ ผล
การศึกษาผ่านตามเกณฑ์ (ข้อมูลตามตารางเปรียบเทียบรายวิชา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ University
of Sussex) โดยจะคิดจานวนหน่ วยกิตตามรายวิชาที่ทา Equivalent ไว้ระหว่างหลักสูตรทัง้ สองแบบ ส่วน
๕๘

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

การคิดผลการศึกษาจะใช้การคานวณผลการศึกษาจากเปอร์เซ็นต์ (University of Sussex) เป็ นผลการศึกษา
แบบมหาวิทยาลัยมหิดล
๒. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิม่ เติม และมีหน่ วยกิตครบถ้วน (๑๓๔ หน่ วยกิต)
ตามทีร่ ะบุไว้ในแผนการศึกษาแบบที่ ๑
๓. เกณฑ์ก ารส าเร็จ การศึก ษา เป็ น ไปตามข้อ บัง คับ ของมหาวิท ยาลัย มหิด ล ว่ า ด้ว ย
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรือ่ ง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ระบบการอุทธรณ์
หลักสูตรมีระบบการยื่นคาร้อง เพื่อขออุทธรณ์ผลการประเมินผลการศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการสอบ
ทุกครัง้ ในระดับต่างๆ ตัง้ แต่ระดับรายวิชาที่สามารถสอบถามจากอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชานัน้ ๆ ตาม
ระเบียบข้อบังคับของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย มหิดล และนักศึกษาสามารถสามารถอุ ทธรณ์
ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับวิชาการ หรืออื่นๆ มายังคณบดีได้โดยตรง โดยสามารถมาติดต่อด้วยตนเอง หรือทาเป็ น
หนังสือลงลายมือชื่อ และให้อุทธรณ์ได้สาหรับตนเองเท่านัน้ โดยคณบดีจะพิจารณาข้ออุทธรณ์ทไ่ี ด้รบั ตาม
ขัน้ ตอนต่อไป
ทัง้ นี้การดาเนินการอุทธรณ์ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ๗)

๕๙

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร
เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลปั จจุบนั ด้านบุคลากร ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUSC) ซึง่
สรุปได้ดงั ตารางข้างล่าง
ตารางแสดงลักษณะโดยรวมของบุคลากร
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บุคลากร
สายวิชาการ
(Academic Staff)

จานวน และคุณสมบัติ
จานวน ๒๘๐ คน
วุฒเิ อก : โท : ตรี = ๒๖๘ : ๑๑ : ๑ คน
ศ : รศ : ผศ : อ = ๒๕ : ๖๐ : ๘๖ : ๑๐๕ คน
(+๔ นักวิจยั )

สายสนับสนุน
จานวน ๓๘๙ คน
(Supporting Staff) วุฒเิ อก : โท : ตรี : อื่นๆ = ๔ : ๑๐๘ : ๑๘๓ : ๙๔
ชานาญการ ๑๕ คน
เชีย่ วชาญ ๓ คน

ความต้องการและ
ความคาดหวัง
การเห็น ความส าคัญ ของการ
ปฏิบ ัติง าน ความท้า ทายของ
งาน ความรับ ผิด ชอบในการ
ปฏิบตั ิงาน ความสาเร็จในการ
ปฏิบ ัติง าน การมีส่ ว นร่ ว มใน
การบริหาร
---

ซึ่งปั จจุบนั ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ใช้แนวนโยบายการบริหารตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กรรวมถึงบุคลากร กล่าวคือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ
ฉบับปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึ่งเป็ นแนวทางการดาเนินการ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางาน เกิดการเรียนอยู่อ ย่างต่อเนื่องของ
ทัง้ ผู้ปฏิบตั ิงานและองค์การ โดย บูรณาการทุกภาคส่วน ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม เพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่ เป็ นเลิศ บรรลุเป้ าประสงค์ ตลอดจนมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง
เทียบเคียงกับคู่เ ทียบและเหนือ คู่แ ข่ง ตามวิสยั ทัศ น์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่ง สู่
การเป็ น “World Class Science Faculty” หรือ คณะวิทยาศาสตร์ชนั ้ นาในระดับสากล เป็ นอันดับ ๑ ใน ๓
ของ ASEAN ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และเป็ น “Science Faculty of Choice” แก่ ผู้เ รีย น ลูก ค้า กลุ่ ม อื่น ๆ
จนประสบความส าเร็ จ ทั ้ง ในปั จจุ บ ั น และใน อนาคต โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มีค วามคาดหวังในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามเกณฑ์คุ ณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ (EdPEx) ซึง่ จะช่วยพัฒนาบุคลากรให้ทางานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
เมื่อ พิจ ารณาจาก EdPEx หมวด ๕ ที่ว่ า ด้ว ยบุ ค ลากร MUSC ได้ร ะบุ ปั จ จัย แห่ ง ความส าเร็จ
ในปั จ จุ บ ัน คือ การมีว ัฒ นธรรมวิช าการและวิจ ัย ในผู้ป ฏิบ ัติง านขององค์ก ร จึง ก าหนดความท้า ทาย
ที่จ ะคัด เลือ ก/รัก ษาผู้ป ฏิบ ัติง านที่ม ีศ ัก ยภาพสูง เพื่อ สร้า งนวัต กรรมและเพิ่ม ประสิท ธิภ าพกา รท างาน
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ให้ส อดคล้อ งกับค่ านิยมองค์ก ร “เชี่ยวชาญวิชา” (Mastery) เพื่อ บรรลุ เ ป้ าหมายที่หวังไว้ MUSC Exec
กาหนด กลยุทธ์ท่ี ๔ People Excellence โดยมีเป้ าหมาย ๓ ด้าน คือ การสร้างเสริมศักยภาพ การสร้างผู้นา
และผู้สบื ทอด การมีสงิ่ แวดล้อมที่ปลอดภัยและคุณภาพชีวติ ที่ดี ทางด้านขีดความสามารถและอัตรากาลัง
MUSC ได้จดั การดาเนินการเพื่อให้จานวนผู้ปฏิบตั งิ านเพียงพอและความสามารถตรงตามความต้องการ
ในปั จจุบนั และอนาคต โดยใช้แนวทางทัง้ Downward, Horizontal และ Upward ได้มกี ารดาเนินการวางแผน
ด้านจานวนกาลังคน แยก สายวิชาการ สายสนับสนุ น วางแผนโดยใช้ปัจจัยนาเข้า และวิเคราะห์อตั รากาลัง
(ต าแหน่ ง ปั จ จบุ ัน การเกษีย ณ/ออก ล่ ว งหน้ า ๕ ปี ) นวัต กรรม อาจารย์ส มทบ จากองค์ก ร ภายนอก
ผูช้ ่วยอาจารย์ (แพทย์ใช้ทุน) และผูช้ ่วยสอน (TA) ได้มแี นวทางวางแผนด้านขีดความสามารถ สายวิชาการ
ระบุความสามารถ สอน วิจยั ระดับสากลในอนาคต ทดแทนสาขาทีก่ าลังจะขาดแคลน และมีความจาเป็ นต่อ
แผนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของชาติ อีกทัง้ มีแนวทางถ่ ายทอดลงสู่ระดับภาคนวัต กรรม การบรรจุ
อาจารย์เข้าหน่ วยสหสาขาวิชา วางแผนด้านขีดความสามารถ สายสนับสนุ นกาหนดความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ งที่ต้องการปั จจุบนั และ อนาคต มีแนวทางถ่ายทอดลงสู่ระดับภาค/งาน เพื่อดาเนินการนวัตกรรม
กาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะ ตาแหน่งเพื่อรองรับอนาคต ได้แก่ ด้านภาษาต่างประเทศ วิเทศสัมพันธ์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่ (New Teacher Orientation)
คณะฯ จัดการกระบวนการทางานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่
ไว้ในหมวดที่ ๔ (EdPEx) ของระบบงานสนับสนุ นพันธกิจหลัก กระบวนการในระดับบริหาร กระบวนการ
การรับผู้ปฏิบตั งิ านใหม่ และการ พัฒนาผู้ปฏิบตั งิ านให้รบั ทราบนโยบายฯ ด้านการศึกษา ให้รบั ฟั งเสียง
ผู้เรียน ให้ทางานเป็ นทีมบูรณาการด้าน วิชาการ ตามสมรรถนะและประสบการณ์ให้ สิทธิประโยชน์ และ
โอกาสพัฒนา เช่น การอบรม ดูงาน สอนงาน สวัสดิการ ดังนัน้ คณะจึงมีขอ้ กาหนดให้อาจารย์ใหม่ได้ผ่าน
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อการเรียนรูเ้ กี่ยวกับศาสตร์การสอน และระบบการศึกษา ทีจ่ าเป็ นในการปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์ (Knowledge and Skill Development for Teachers)
หลัก สู ต รมีร ะบบและกระบวนการในการพัฒ นาความรู้ ทัก ษะ และลัก ษณะอัน พึง ประสงค์
ของคณาจารย์และบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง โดยอาศัยตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลัก ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้และการดาเนิ นงาน
๑. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
๒. อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ ร ั บ การพั ฒ นา
ทางวิชาการ และ / หรือวิชาชีพ
๓. จานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรียนการสอน
ได้รบั การพัฒนาวิชาการ และ / หรือวิชาชีพ
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๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
๒.๑.๑ ส่ งเสริมอาจารย์ใ ห้ม ีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อ ให้เ กิดการ
พัฒนาการสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุ นให้เขียนโครงการวิจยั และขอทุนสนับสนุ นการวิจยั
ทัง้ ในระดับคณะฯ มหาวิทยาลัยฯ และทุนวิจยั จากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
๒.๑.๒ สนับสนุ นให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมด้านการเรียนการสอน การเตรียมการสอนและ
เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร และการวิจยั ทีจ่ ดั โดยคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ
หรือหน่ วยงานภายนอก เข้าร่วมประชุมวิชาการทัง้ ระดับชาติ และนานาชาติ ศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
๒.๒ การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่นๆ
๒.๒.๑ สนับสนุ นให้อาจารย์มสี ่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ เช่น การรับเชิญเป็ น
วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒใิ นการประเมินโครงการวิจยั บทความวิจยั และ
ตาแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น
๒.๒.๒ สนับสนุ นให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุ นการวิจยั และตีพมิ พ์บทความทางวิชาการ และ
ผลงานวิจยั
๒.๒.๓ สนับสนุ นให้อาจารย์เข้าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจยั อย่างต่อเนื่อง
MUSC มีกลยุทธ์ ๒ ด้าน ที่สาคัญในการสร้างบรรยากาศการทาางานเพื่อให้เกื้อหนุ น และมีความ
มันคงต่
่
อการทางาน ได้แก่ กลยุทธ์ท่ี ๔ People Excellence และ กลยุทธ์ท่ี ๖ Management Excellence
เพื่อตอบสนองทัง้ ความท้าทายทีส่ าคัญและรักษาปั จจัยแห่งความสาเร็จของคณะ ซึง่ คณะผูบ้ ริหารทาหน้าที่
รับ ผิด ชอบ การก ากับ ให้ เ ป็ นไปตามเป้ าประสงค์ ใ นระดับ องค์ ก ร คณบดีไ ด้ แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการ
ซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากภาค/งาน ที่เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านต่างๆ เพื่อบริหารจัดการประเด็นสาคัญ ได้แก่
คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อการดาเนินงานอย่าง
เป็ นรูปธรรม กาหนดประเด็นบรรยากาศการทางานเอื้อต่อการสร้างประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ เป็ น ๓ ด้าน
ได้แก่ (๑) ด้านกายภาพให้มคี วามปลอดภัยทัง้ ต่อชีวติ และทรัพ ย์สนิ (๒) ด้านความสะดวกในการทางาน
คณุภาพชีวติ โดยพิจารณาผลกระทบด้านลบของการดาเนินงาน (๓) ด้านความมันคงในการ
่
ทาางาน และ
ขวัญกาลังใจของผู้ปฏิบตั งิ าน การจัดการสวสัดกิ ารมีบทบาทเป็ นอย่างสูง โดยการจัดการของ MUSC มุ่งให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีท่ างานเต็มเวลาได้รบั สวัสดิการทัดเทียมกันตามระเบียบทีก่ าหนด
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
เพื่อ เป็ น การประกัน คุ ณ ภาพหลัก สูต ร หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าชีว นวัต กรรม
(หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) ได้กาหนดแนวทางการบริหารงานและการดาเนินงานในด้าน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจะได้วดั ผลลัพธ์จากตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ดังนี้
๑. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ)
ดาเนินการกากับมาตรฐานของหลักสูตรตามมาตรฐาน ดังนี้
๑.๑ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education, TQF: HEd) หลัก สูต รได้ม ีการจัด การเรีย นการสอนในรายวิช าต่ างๆ ให้ค รอบคลุ ม
มาตรฐานการเรียนรู้ ๖ ด้าน คือ
(๑) ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม
(๒) ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู้
(๓) ผลการเรียนรูด้ า้ นปั ญญา
(๔) ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๕) ผลการเรียนรูด้ า้ นการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๖) ผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะพิสยั มีการทบทวนและดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี
โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต ผ่านการอนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยมหิดล และรับรอง
โดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
๑.๒ เกณฑ์ร ะบบประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาระดับ อาเซี ย น (Asian University Network
Quality Assurance: AUN: QA) ได้ถูกนามาใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบหลักสูตรการปรับปรุงการเรียน
การสอน โดยมีการกาหนดผลลัพธ์การเรียนรูท้ ค่ี าดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLO)
และนาไปใช้เ พื่อ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินในระดับรายวิชา โดยมีการจัดทา
รายงานการประเมิน ตัว เอง (Self Assessment Report: SAR) เป็ น ประจ าทุ ก ปี ผ่ า นการประเมิน จาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑.๓ เกณฑ์การดาเนิ นการที่ เป็ นเลิ ศด้ านการศึ กษา (EdPEx) ได้ถูกนามาใช้เ ป็ นแนวในการ
บริหารหลักสูตร โดยมีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assession Report: SAR) เป็ นประจา
ทุ ก ปี โดยคณะกรรมการเยี่ ย มส ารวจการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็ นการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็ นการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็ นไป
ตามกรอบมาตรฐานทีก่ าหนดไว้
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๒. บัณฑิ ต
ในระหว่ า งการศึก ษาของหลัก สูต ร ได้ร บั ความรู้แ ละการฝึ กทัก ษะตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ ๖ ด้าน และหลักสูตรฯได้กาหนดเกณฑ์การเรียนรู้
ที่ค าดหวัง ว่ า เมื่อ นัก ศึก ษาในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต หลัก สูต รชีว นวัต กรรม (นานาชาติ) จะมี
ความสามารถดังนี้
๒.๑ ประยุก ต์ใ ช้ค วามรู้ด้านชีวนวัตกรรมระดับพื้นฐานในการประกอบอาชีพทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน นาเสนอสาระทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อให้ให้บุคคล
ทัวไปเข้
่
าใจได้
๒.๒ ค้นคว้าข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อยอดความรูด้ า้ นการวิจยั ใช้การคานวณทางสถิติ วิเคราะห์และ
การประมาณการณ์ล่วงหน้า มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือและออกแบบ เพื่อประกอบงานวิจยั และปฏิ บตั กิ าร
ในระดับนานาชาติ
๒.๓ สร้างผลงาน บนเจตคติและพืน้ ฐานของ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมเชิงธุรกิจ
๒.๔ ปรับ ตัว เข้า กับ การเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยี มีค วามคิด สัง เคราะห์ สร้า งสรรค์
บูรณาการ และนวัตกรรม
๒.๕ ทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ทงั ้ ในฐานะผู้ร่วมงานและผู้นา สามารถแก้ปัญหาให้งานบรรลุ ผ ล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๖ มีทกั ษะทางสังคม เข้าใจกฎหมาย เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การจดสิทธิบตั ร การค้า
ระหว่ า งประเทศ กฎหมายส าคัญ ที่เ กี่ย วกับ ทรัพ ยากร ข้อ ก าหนดทางความปลอดภัย ทางชีว ภาพและ
สิง่ แวดล้อม
๓. นักศึกษา
๓.๑ การคัดเลือกผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเข้าศึกษาในหลักสูตร
หลักสูตรมีวธิ กี ารคัดเลือกผูม้ คี ุณสมบัตเิ พื่อเข้าศึกษา ๔ วิธ ี คือ
๓.๑.๑ การคัด เลือ กในระบบกลาง (Admissions) ด าเนิ น การโดยสมาคมอธิก ารบดีแ ห่ ง
ประเทศไทย (สอท.) ซึง่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมีการระดับอุดมศึกษาให้กบั หลักสูตรปริญญาตรีของ
สถาบันการศึกษาทัวประเทศ
่
โดยหลักสูตรฯ มีการกาหนดคุณสมบัตพิ ้นื ฐานที่ใช้ในการสอบคือ กลุ่มย่อย
๙.๑ พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยผลคะแนนจาก GPAX, O-NET, GAT, PAT1 ซึง่ จะทาการคัดเลือก
ผู้ท่มี คี ุ ณ สมบัติเ หมาะสมจากคะแนนรวมทัง้ หมด ๒๐ คนแรกของผู้ส มัค รทัง้ หมด จัดเป็ นผู้ท่มี คี วามรู้
ความสามารถในวิชาสามัญและพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์เข้ามาในหลักสูตร
๓.๑.๒ การเปิ ดรับในระบบรับตรง ซึง่ จัดสอบโดยหลักสูตรฯ เกณฑ์ ในการคัดเลือกพิจารณา
ผลคะแนนจาก GPAX, GAT, PAT2, PAT6 รับจานวนทัง้ สิน้ ๑๐ คน
๓.๑.๓ การเปิ ดรับนักศึกษาตามโครงการรับและแลกเปลีย่ นนักศึกษาต่างชาติ โดยรับจานวน
ทัง้ สิน้ ๑๐ คน
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๓.๑.๔ การเปิ ดรับนักศึกษาในระบบรับตรงจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สงั กัดโรงเรียน
มัธ ยมศึก ษาในเครือ ข่า ยที่ไ ด้ท าบัน ทึก ความเข้า ใจ (MOU) กับ หลัก สูต รนานาชาติ คณะวิท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะทาการคัดเลือกผู้ทม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมจากเงื่อนไขของ MOU เป็ นจานวน ๑๐
คนแรกของผูส้ มัครทัง้ หมด
๓.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรได้กาหนดให้มกี ารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง มีการจัดโปรแกรมปรับ
พื้น ฐานก่ อ นเข้า ศึก ษา เพื่อ เตรีย มความพร้อ ม และการท าความเข้า ใจหลัก สูต ร และการด าเนิ น ชีว ิต
ในมหาวิทยาลัยก่อนเข้าศึกษาในชัน้ ปี ท่ี ๑
๓.๓ การประเมิ นเพื่อสาเร็จการศึกษา
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
แบบที่ ๑
๑.๑ เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและ
ปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
๑.๒ ได้คะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑.๓ ผ่านการสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนตามเกณฑ์ทก่ี าหนด ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
• TOEFL มากกว่าหรือเท่ากับ
Paper-based ๕๕๐
Internet-based ๗๙
Computer-based ๒๑๓
• IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ ๖.๕
๑.๔ เป็ นผูม้ คี วามประพฤติดเี หมาะสมแก่ศกั ดิ ์ศรีแห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
แบบที่ ๒
๒.๑ เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและ
ปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๒ เรียนทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล ได้คะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๒.๓ คะแนนสอบภาษาอัง กฤษ TOEFL หรือ IELTS ให้เ ป็ น ไปตามข้อ ตกลงในเรื่อ ง
หลักเกณฑ์การส่งต่อนักศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Sussex
๒.๔ เป็ นผูม้ คี วามประพฤติดเี หมาะสมแก่ศกั ดิ ์ศรีแห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
๒.๕ ลงทะเบียนเรียนในปี ท่ี ๑ และ ๒ ครบตามจานวนหน่ วยกิตทีห่ ลักสูตรกาหนด และมี
ผลคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า ๒.๘ เมือ่ จบชัน้ ปี ท่ี ๒ เพื่อลงทะเบียนเรียนชัน้ ปี ท่ี ๓ และ ๔ ที่ University of
Sussex
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๒.๖ ลงทะเบียนเรียนในปี ท่ี ๓ และ ๔ ครบตามจานวนหน่ วยกิต ตามเงื่อนไขการสาเร็จ
การศึกษา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่เป็ นไปตามข้อตกลงระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และ School of Life Science, University of Sussex
กรณีนักศึกษาที่เลือกการศึกษาแบบที่ ๒ และไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของ
University of Sussex นั ก ศึ ก ษาสามารถท าค าร้ อ ง เพื่ อ ขอกลับ มาศึ ก ษาต่ อ ที่ ม หาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
ในสาขาวิชาชีวนวัตกรรม (แบบที่ ๑) ได้ โดย
๑. ยื่น ขอพิจ ารณาเทีย บโอนรายวิช าที่ศึก ษา ณ University of Sussex และได้ ร ับ ผล
การศึกษาผ่านตามเกณฑ์ (ข้อมูลตามตารางเปรียบเทียบรายวิชา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ University
of Sussex) โดยจะคิดจานวนหน่ วยกิตตามรายวิชาที่ทา Equivalent ไว้ระหว่างหลักสูตรทัง้ สองแบบ ส่วน
การคิดผลการศึกษาจะใช้การคานวณผลการศึกษาจากเปอร์เซ็นต์ (University of Sussex) เป็ นผลการศึกษา
แบบมหาวิทยาลัยมหิดล
๒. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิม่ เติม และมีหน่วยกิตครบถ้วน (๑๓๔ หน่วยกิต)
ตามทีร่ ะบุไว้ในแผนการศึกษาแบบที่ ๑
๓. เกณฑ์ก ารส าเร็จ การศึก ษา เป็ น ไปตามข้อ บัง คับ ของมหาวิท ยาลัย มหิด ล ว่ า ด้ว ย
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรือ่ ง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
๓.๔ การควบคุมดูแลและแนะแนวการศึกษา
หลักสูตรมีวธิ กี ารประเมินผลการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายและมีความเหมาะสมกับเนื้อหาของแต่ละ
รายวิชาสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรูท้ ่คี าดหวังของหลักสูตรเช่น การพัฒนานวัตกรรม การทารายงาน
การฝึกงาน เป็ นต้น ผลงานทุกชิน้ ได้รบั การประเมินจากอาจารย์หรือกลุ่มอาจารย์ประจาวิชา ตามทีร่ ะบุไว้ใน
มคอ. ๓ และมีการให้ขอ้ มูลผลการเรียนรู้ ตอบกลับเพื่อให้นักศึกษานาไปพัฒนาตนเองตามระยะเวลาของ
การประเมินและตรงกับวัตถุประสงค์ของลักษณะวิชา มีการเปิ ดโอกาสให้นักศึกษารับทราบผลการประเมิน
และมีสทิ ธิในการทักท้วงผลการประเมินได้กบั อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาโดยตรง เพื่อทีจ่ ะได้รบั คาชีแ้ จงที่
โปร่ง ใส ชัด เจนของกระบวนการประเมิน ผลการเรีย นรู้ข องนัก ศึก ษา ตามระเบีย บข้อ บัง คับ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ หรืออื่นๆ มายัง
คณบดีได้โดยตรง โดยสามารถมาติดต่อด้วยตนเอง หรือทาเป็ นหนังสือลงลายมือ ชื่อ และให้อุทธรณ์ ได้
สาหรับตนเองเท่านัน้ โดยคณบดีจะพิจารณาข้ออุทธรณ์ทไ่ี ด้รบั ตามขัน้ ตอนต่อไป
ทัง้ นี้ ก ารด าเนิ น การอุ ท ธรณ์ ใ ห้เ ป็ น ไปตามข้อ บัง คับ ของมหาวิท ยาลัย มหิด ล ว่ า ด้ว ยวินั ย
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ๗)
๓.๕ การให้คาปรึกษาด้านวิ ชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
๑. หลักสูตรแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาให้แก่นกั ศึกษาทุกคน พร้อมกาหนดบทบาทหน้าที่
๒. หลักสูตรแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาประจาทุกชัน้ ปี
๓. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้มโี อกาสไปดูงานการเสนอผลงาน ทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่ อ
ให้นักศึกษาได้นาผลงานที่พฒ
ั นาขึ้นมานาเสนอต่อสาธารณะ อีกทัง้ เสริมให้นักศึกษาได้รบั ความรู้ท่มี กี าร
พัฒนาอย่างทันสมัย
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๔. คณะทางานฝ่ ายการศึกษา และกิจการนักศึกษา เป็ นทีป่ รึกษาให้อาจารย์และนักศึกษาทีม่ ี
ปั ญหาซับซ้อน หรือต้องการที่ปรึกษาด้านวิจยั กฎระเบียบ จิตวิทยา และอื่นๆ เกินกว่าความสามารถของ
อาจารย์ทป่ี รึกษาและอาจารย์ประจาชัน้ ปี ของหลักสูตร
๔. อาจารย์
๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรมมีการดาเนินการเพื่อรับสมัครอาจารย์ใหม่
โดยการกลันกรองคุ
่
ณสมบัติ และประสบการณ์จากหลักฐานการสมัครก่อน จากนัน้ คณะกรรมการคัดเลือกจะ
พิจ ารณาความรู้ค วามสามารถ และทัก ษะจากการน าเสนอผลงานทางวิช าการ ซึ่ง ผลการคัด เลือ กนัน้
ยึ ด เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ท างวิ ช าการที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อสาขา รวมทัง้ มติการตัดสินใจของคณะกรรมการ
คัดเลือกเป็ นหลัก โดยให้มคี วามสอดคล้องกับคุณสมบัตทิ วไปตามข้
ั่
อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้านการ
บริห ารงานบุ ค คลพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะต าแหน่ งตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้านการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง ชื่อตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่ งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตาแหน่ งวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีการกาหนดเกณฑ์ดงั นี้
๔.๑.๑ กาหนดคุณสมบัตอิ าจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ในสาขาที่จาเป็ น โดยคานึงถึง
คุ ณ วุ ฒ ิท างการศึ ก ษา มีป ระสบการณ์ ก ารปฏิบ ัติ ใ นสาขาที่ต้ อ งการ และมีป ระสบการณ์ ก ารสอน
ในสถาบันการศึกษา นอกจากนัน้ ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้สารสนเทศการ
สื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมขัน้ พืน้ ฐาน
๔.๑.๒ กาหนดประกาศ และเสาะหาผูม้ คี ุณสมบัตติ ามต้องการ
๔.๑.๓ ก าหนดแต่ งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือ ก เพื่อ ดาเนินการคัดเลือ กอาจารย์ใ หม่ โดย
สืบค้นประวัตแิ ละคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้อย่างเป็ นระบบและมีการตรวจสอบข้อมูล
อย่างเป็ นธรรม
๔.๑.๔ กาหนดเสนอแต่งตัง้ และประเมินการปฏิบตั งิ านตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
๔.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะมีการจัดประชุมหลักสูตรทุกภาคการศึกษา เพื่อวางแผนปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่อาจารย์รบั ผิดชอบ เพื่อทบทวนติดตามคุณภาพ
หลักสูตร และนาข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชามาประกอบการพิจารณา วางแผน เพื่อการปรับปรุง
หลักสูตร
๔.๒.๑ อาจารย์ร่วมกับผู้เรียน ประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเป็ นวิชา
ปฏิบตั ิ บุคลากรผูร้ ว่ มสอนในแหล่งฝึกงานร่วมประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วย
๔.๒.๒ อาจารย์รว่ มในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๔.๒.๓ อาจารย์ เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร เพื่อรวบรวม และจัดทาร่าง
การปรับปรุงหลักสูตร และร่วมประชาพิจารณาให้ขอ้ คิดเห็น
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๔.๓ การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษ
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาสามารถเลือกสรรอาจารย์พเิ ศษ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และ
ประสบการณ์ของผูส้ อนทีส่ อดคล้องกับเนื้อหารายวิชาทีต่ ่างจากความชานาญของคณาจารย์ประจา เพื่อให้
นั ก ศึก ษาได้ร ับ ความรู้จ ากผู้ม ีป ระสบการณ์ เ ฉพาะด้ า น ทัง้ ทางทฤษฎี และการปฏิบ ัติ และน าเสนอ
ต่อประธานหลักสูตร เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ่อนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว
๔.๓.๑ การจัดจ้างอาจารย์พเิ ศษ ให้ทาได้เฉพาะหัวข้อเรือ่ งทีต่ อ้ งการความเชีย่ วชาญพิเศษ
๔.๓.๒ หลักสูตรเป็ นผูเ้ สนอความต้องการในการจ้าง และเสาะหาผูม้ คี ุณสมบัตติ รงตามความ
ต้องการ
๔.๓.๓ การจัดจ้างอาจารย์พเิ ศษ จะต้องสอนไม่เกินครี่งหนึ่งของจานวนชัวโมงในรายวิ
่
ชา
ทีส่ อน
๔.๓.๔ อาจารย์พเิ ศษจะต้องสอนไม่เกินครึง่ หนึ่งของจานวนชัวโมงในรายวิ
่
ชาทีส่ อน
๔.๓.๕ สาหรับอาจารย์พเิ ศษสอนภาคปฏิบตั ิ ให้กลุ่มวิชาขอจ้างได้เฉพาะรายวิชาทีม่ สี ดั ส่วน
ของผูเ้ รียนต่ออาจารย์เกินกว่า ๘๑ และจ้างได้ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของจานวนอาจารย์ทส่ี อนในรายวิชานัน้
๔.๓.๖ คุ ณ สมบัติข องอาจารย์พิเ ศษสอนภาคปฏิบ ัติ ต้ อ งเป็ นไปตามความเห็ น ชอบ
ของอาจารย์ผปู้ ระสานงานของรายวิชา และอยูภ่ ายใต้เกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยฯ กาหนด
๔.๔ แผนการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ ผูช้ ่วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจาหลักสูตรให้ได้รบั การพัฒนา
ตนเองในด้านกลยุทธ์การสอนและการจัดการเรียนการสอนไปในทิศทางของการเรียนการสอนแบบศตวรรษ
ที่ ๒๑ และ Outcome-based Learning ตลอดจนความเข้ า ใจกฎหมายเกี่ ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ
การจดสิทธิบตั ร การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายสาคัญทีเ่ กีย่ วกับทรัพยากร เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
หลักสูตรกาหนดให้มอี าจารย์เป็ นผู้รบั ผิดชอบด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจานวนไม่น้อย
กว่า ๒ คน โดยส่งเสริมให้เข้าอบรมการพัฒนาคุณภาพ เพื่อมุ่งเน้ นเกณฑ์มาตรฐานด้าน EdPEx, TQF,
TQA และ AUN-QA ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายของคณะฯ ทีก่ าหนดให้มกี ารประเมินมาตราฐาน AUN-QA และ
EdPEx ตามกรอบเวลาทีก่ าหนดตาม KPI ของคณะฯ
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิ นผูเ้ รียน
กรรมการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรได้ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มหี มวดต่างๆ ได้แก่ หมวด
วิชาศึกษาทัวไป
่ จานวน ๓๑ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ๙๗ หน่วยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต
และอาจารย์ผู้ร บั ผิด ชอบรายวิช าได้น ากรอบคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ อุ ด มศึก ษาแห่ ง ชาติ และผลลัพ ธ์ก ารเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูต ร (PLO) ที่กาหนดไว้ มาใช้ในการกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ท่คี าดหวังของแต่ ล ะ
รายวิชา (CLO) รวมถึงวิธกี ารสอน และวิธกี ารประเมินโดยมีหลักการพิจารณากาหนดวิธกี ารสอนตามระดับ
การเรีย นรู้ข อง Bloom’s Taxonomy เพื่อ ให้เ กิด ความชัด เจนในการในการน ากรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ระดับอุ ดมศึก ษาแห่ ง ชาติแ ละ PLO ลงสู่ก ารปฎิบตั ิในระดับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชา โดยทุกวิชาต้องมีการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ การจัดทารายงานผล
การดาเนินการของรายวิชา มคอ. ๕ และ ๖ และสรุปการดาเนินการจัดการเรียนการสอนของทัง้ หลักสูตร
ประจาปี (มคอ. ๗) โดยหลักสูตรจะมีการพิจารณาความสาเร็จของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา
จากผลวัดผลการประเมิน ความพึงพอใจของบัณฑิต และผลการประเมินหลักสูตรจากบัณฑิต
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๖. สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรฯ ใช้หอ้ งเรียนและสิง่ สนับสนุนการเรียนรูข้ องทางคณะฯ ทีม่ กี ารจัดสรรงบประมาณประจาปี
ทัง้ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อหนังสือ ตารา สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอในการสนับสนุ นการเรียนการสอน และการวิจยั
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนักศึกษา และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุ น โดยมีทรัพยากรต่างๆเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ได้ตาม PLO
ทีก่ าหนดไว้ ได้แก่
๖.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
๖.๑.๑ มีห้อ งสมุด และฐานข้อ มูล อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ในการศึก ษาค้น กว้า ในสาขาวิช าตาม
หลักสูตร มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตทีส่ ามรถค้นถว้าข้อมูลจากสถาบันต่างๆ ทัง้ ใน และ
ต่างประเทศ
๖.๑.๒ มีห้อ งคอมพิว เตอร์ข องคณะฯ ให้นัก ศึก ษาค้น คว้า ข้อ มูล สารสนเทศต่ างๆ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้
๖.๑.๓ มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ และครุภณ
ั ฑ์ทางวิทยาศาสตร์เพียงพอสาหรับการ
เรียนการสอน และการวิจยั ในหลักสูตร
๖.๑.๔ มีส่อื วัสดุอุปกรณ์การศึกษา พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทเ่ี พียงพอสาหรับการเรียน
การสอนในหลักสูตร
๖.๒ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ มเติ ม
คณะฯ มีคณะทางานพิจารณาคัดเลือกหนังสือและวารสารของคณะฯ ทีจ่ ะทาหน้าทีพ่ จิ ารณา
ความต้อ งการ วางแผนการจัด หาทรัพ ยากรด้า นการเรีย นการสอน ทัง้ ต ารา หนัง สือ อ้า งอิง วารสาร
ทางวิชาการ หรืออุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทัง้ สืออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการเรียนการสอน
ทีจ่ ดั ขึน้
๖.๓ การประเมิ นความเพียงพอของทรัพยากร
คณะฯ มีการสารวจความเพียงพอของหนังสือ ตารา วารสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน
ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จาเป็ น โดยพิจารณาผลการประเมินจากแบบสารวจความพึงพอใจ และความ
ต้องการหนังสือ ตารา วารสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักศึกษา และคณาจารย์ต่อทรั พยากร
ต่างๆ แล้วนามาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และคณาจารย์อย่างเหมาะสม

๖๙

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรมีตวั บ่งชีผ้ ลการดาเนินงานดังนี้
ตัวบ่งชี้และการดาเนิ นงาน
๑. อาจารย์ป ระจ าหลัก สูต รมีส่ ว นร่ ว มในการ
วางแผน เพื่ อ ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
๒ ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒ ิ AUN-QA
๓. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. ๓
ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
๔. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ทีร่ ายงานใน มคอ. ๗ ของปี ก่อน
๕. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
๖. อาจารย์ป ระจ าทุ ก คนได้ร ับ การพัฒ นาทาง
วิชาการ และ / หรือวิชาชีพ
๗. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ได้รบั การพัฒนาวิชาการ และ / หรือวิชาชีพ
๘. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สดุ ท้าย /
บัณฑิตใหม่ทม่ี ตี ่อคุณภาพหลักสูตร

เป้ าหมาย

ปี การศึกษา
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ร้อยละ ๑๐๐











ร้อยละ ๑๐๐











ร้อยละ ๑๐๐























































ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๑๐๐

อย่างน้อย
ปี ละหนึ่งครัง้
อย่างน้อย
ปี ละหนึ่งครัง้
เฉลีย่ ไม่น้อย
กว่า ๓.๕๑
จากมาตรวัด
๕ ระดับ
๙. ระดับ ความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ัณ ฑิต ที่มี เฉลีย่ ไม่น้อย
ต่อบัณฑิตใหม่
กว่า ๓.๕๑
จากมาตรวัด
๕ ระดับ
๑๐. ระดับผลการประเมินตามเกณฑ์ระบบประกัน ไม่น้อยกว่า ๔
คุ ณภาพการศึก ษาระดับ อาเซีย น (AUNQA)
๑๑. ผลการประเมินตามเกณฑ์การดาเนินการ ผ่าน
ทีเ่ ป็ นเลิศด้านการศึกษา (EdPEx)
๑๒. จ า น ว น อ า จ า ร ย์ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร อ บ ร ม อย่างน้อย
ด้านการศึกษา
ปี ละหนึ่งครัง้





















หมายเหตุ : ตามประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาเรื่อ ง แนวทางการปฏิบ ัติต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓. ให้ถอื ว่าตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
จานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ (ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเคยกาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๕๒) เป็ นเพียงแนวทางเท่านัน้
๗๐

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒไิ ด้เอง ซึ่งแต่ละ
หลักสูตรมีอสิ ระในการกาหนดตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตร
ประจาปี ท่รี ะบุไว้ในหมวดที่ ๑-๖ ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทัง้ นี้ ต้องได้รบั
ความเห็นชอบหรืออนุ มตั จิ ากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างทีส่ ถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับ ตัวบ่งชี้
ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตวั บ่งชีเ้ ดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์กาหนดตัวบ่งชีแ้ บบเดิมก็สามารถกระทาได้
กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชีใ้ หม่ ให้นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลัก สูตร
ครัง้ ต่อไป

๗๑

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวดที่ ๘ กระบวนการการประเมิ นและปรับปรุงหลักสูตร
๑. การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการสอน
๑.๑ การประเมิ นกลยุทธ์การสอน
๑.๑.๑ การสังเกตพฤติกรรม และการโต้ตอบของนักศึกษา
๑.๑.๒ การประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และขอคาแนะนา
๑.๑.๓ การสอบถามจากนักศึกษา
๑.๒ การประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
๑.๒.๑ ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธกี ารสอน
การตรงต่อเวลา การชีแ้ จงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้ส่อื
การสอน
๑.๒.๒ ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน
๒. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษา
๒.๒ ประชุมผูแ้ ทนนักศึกษากับผูแ้ ทนอาจารย์
๒.๓ ประเมินโดยทีป่ รึกษาหรือผูท้ รงคุณวุฒจิ ากรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
๒.๔ ประเมินโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตหรือผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องอื่นๆ
๓. การประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คนประกอบด้วย อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร กรรมการประเมิน
คุณภาพภายในโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
ระดับ
ความหมาย
ควรปรับปรุง
มีผลการดาเนินการไม่ครบ ๑๐ ข้อแรก
ดี
มีผลการดาเนินการครบ ๑๐ ข้อแรก
ดีมาก
มีผลการดาเนินการครบทุกข้อ
ทัง้ นี้มหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัยแสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามกาหนด อย่างน้ อยทุก ๓ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
๔. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุง
๔.๑ มีการนาข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
๔.๒ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการประจาปี เสนอประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
๔.๓ ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร
๗๒

ภาคผนวก

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาคผนวก ๑
คาอธิบายรายวิชา และตารางเปรียบเทียบรายวิชา

๗๓

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

คาอธิบายรายวิชา
หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
๑. รายวิ ชาในกลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
๓ (๓-๐-๖)
SCMA 161 Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความหมายและส่วนประกอบ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์
และซอฟท์แ วร์ โปรแกรมประยุก ต์ด้านการสื่อ สาร โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการข้อ มูล โปรแกรม
ประยุกต์ดา้ นการวัดและโปรแกรมประยุกต์ดา้ นแบบจาลอง การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ จริยธรรมและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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 ห้องปฏิ บตั ิ การศึกษา
๑ (๑-๐-๒)
SCID 203 Laboratory Exploration
1 (1-0-2)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
บทน าเข้า สู่ก ระบวนการวิจ ยั และระเบีย บวิจ ยั ในแวดวงการวิจ ยั ใน ขอบเขตของวิท ยาศาสตร์
ชีวการแพทย์ การสังเกตการณ์และการแสดงตัวอย่าง การทาวิจยั ในห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ต่างๆ ได้แก่
ห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วกับเซลล์และชีวโมเลกุล, ชีวเคมี, โปรตีน, จุลชีววิทยา, พยาธิชวี วิทยาและอื่นๆ
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 ปฏิ บตั ิ การวิ ศวกรรมพื้นฐาน
๓ (๒-๒-๕)
EGIE 195
Basic Engineering Workshops
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
เขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้น เครื่องมือสาหรับเขียนแบบวิศวกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบขัน้ พืน้ ฐาน กรรมวิธผิ ลิตเบือ้ งต้น อุปกรณ์และเครือ่ งมือสาหรับกระบวนการผลิต ความปลอดภัยขัน้
พืน้ ฐานสาหรับปฏิบตั กิ ารวิศวกรรม
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.
๗๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วทคร ๑๘๒ ธรรมชาติ และปรัชญาของวิ ทยาศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
SCID 182
Nature and Philosophy of Science
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
ธรรมชาติแ ละปรัช ญาของวิท ยาศาสตร์ ประวัติค วามเป็ นมาของวิท ยาศาสตร์ การวัด และ
การค้ บ พบทางวิท ยาศาสตร์ การฟื้ นฟู ศิล ปวิท ยาหรือ ยุ ค เรเนสซองซ์ จากกาลิเ ลโอสู่ ไ อน์ ส ไตน์
วิทยาศาสตร์และสะเต็มวิถที างแห่งการสืบเสาะ ชีววิทยา: ทฤษฎีและปฏิบตั ิ เคมี: ทฤษฎีและปฏิบตั ิ ฟิ สกิ ส์:
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรว่ มสมัย
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. รายวิ ชาในกลุ่มวิ ชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์
วททช ๑๐๕ สิ่ งแวดล้อมโลก
๓ (๓-๐-๖)
SCBE 105 Global Environment
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
สรุปภาพรวมของปั ญหาสิง่ แวดล้อมระดับโลก ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสังคมมนุ ษย์และการ
ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติตงั ้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั กลยุทธ์ของการใช้ทรัพยากรโดยมนุ ษย์ในแต่ละช่วงของ
เวลาใน ประวัตศิ าสตร์ จุดเน้นหนักอยู่ทก่ี ารเติบโตของประชากรมนุ ษย์และการพัฒนาการของสังคมมนุ ษย์
และความ กดดันที่มตี ่อทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพ การใช้พลังงานตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั และ
อนาคต สาเหตุและ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ มลพิษและการ
สูญเสียความหลากหลาย ทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ
ของสิง่ แวดล้อม มลพิษและ ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อ มที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุ ษ ย์และ
ผลกระทบต่อความหลากหลายทาง ชีวภาพและความยังยื
่ นของสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ
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.

๗๕

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

วทนว ๑๐๑ การคิ ดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
SCIN 101
Creative Thinking and Innovation
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
กระบวนการคิด การคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้การคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมสาหรับการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้การคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสาหรับการดารงชีวติ
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 การคิ ดเชิ งวิ จารณญานและการตัดสิ นใจ
๓ (๓-๐-๖)
SCIN 102
Critical Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
กระบวนการคิด การใช้เหตุผลเชิญตรรกะ การคิดเชิงวิจารณญาน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิจารณญานและการตัดสินใจสาหรับการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิจารณญาน
และการตัดสินใจสาหรับการดารงชีวติ
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 ชีวนวัตกรรมและสังคมยังยื
่ น
๓ (๓-๐-๖)
SCIN 103
Bioinnovation and Sustainable Society
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
ปรัชญาและหลักการพื้นฐานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีว ภาพ
ความสัมพันธ์ของความต้องการและการจัดหาทรัพยากรกับมนุ ษย์และสิง่ แวดล้อม ศักยภาพของสิง่ มีชวี ติ
ชีวภัณฑ์และของเสียจากชีวภาพ การสร้างสรรค์และบูรณาการชีวนวัตกรรมเพื่อประโยชน์อย่างยังยื
่ นต่อ
สังคมมนุษย์และสิง่ แวดล้อมโลก
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 การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม
๑ (๑-๐-๒)
SCIN 201
Creating an Innovation Culture
1 (1-0-2)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
บทน าเกี่ย วกับ นวัต กรรม วัฏ จัก รนวัต กรรม ใช้น วัต กรรมเพื่อ สร้า งค่ า นิ ย ม แนวคิด เกี่ย วกับ
วัฒนธรรมและวัฒนธรรมนวัตกรรม การสร้างชุดความคิดเชิงนวัตกรรม การพัฒนากลยุทธเชิงนวัตกรรม
ความเป็ นผูน้ าและการจัดการเพื่อสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม
๗๖

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -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 ชีวจริ ยธรรม
๒ (๒-๐-๔)
SCBE 304 Bioethics
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
วิเคราะห์พฒ
ั นาการทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์
สิง่ แวดล้อม ตัวอย่างและปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ จริง การวิจยั ทีใ่ ช้มนุษย์และสิง่ มีชวี ติ และการแก้ปัญหาเหล่านัน้
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. รายวิ ชาในกลุ่มวิ ชาภาษา
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิ ชาการ ๑
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 180 English for Academic Purpose I
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
คาศัพท์วชิ าการ สานวน ไวยากรณ์ และภาษาทีใ่ ช้บ่อยในบริบทสังคมวิชาการ ทักษะการสื่อสารที่
จาเป็ นในการสนทนากลุ่มย่อย การจาลองสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับบริบทมหาวิทยาลัยและวิชาการ การ
เขียนเชิงวิชาการเบือ้ งต้น การอ่านและการฟั งจากแหล่งข้อมูลต่าง 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 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิ ชาการ ๒
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 181 English for Academic Purpose II
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑
กลยุทธ์ท่สี าคัญในทักษะการใช้ภาษาทัง้ สี่ การอ่านและการฟั งตัวบททางวิชาการ การพูดในเชิง
วิชาการและการเขียนระดับเรียงความ รวมทัง้ ทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ คาศัพท์ว ิชาการ การเขียนสรุป เน้น
ภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในระดับอุดมศึกษา และเนื้อหาเกีย่ วกับสังคมโลก
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.

๗๗

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วทนว ๒๐๒ การสื่อสารและการนาเสนอทางวิ ทยาศาสตร์
๑ (๑-๐-๒)
SCIN 202
Scientific Communication and Presentation
1 (1-0-2)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลในระบบสารสนเทศ การเลือกใช้โปรแกรมการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ การอ้างอิงเชิงวิทยาศาสตร์ การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ การแปลผลและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการสื่อสารและนาเสนอผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์ในระดับ
นานาชาติ
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 การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 380 Academic Presentations in English
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
การนาเสนอผลงานในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การให้ขอ้ มูล
อย่างชัดเจน น่ าสนใจ และมีประสิทธิภาพ ภาษาทีใ่ ช้ในการนาเสนอผลงาน การบรรยายข้อมูลทางสถิติ กล
ยุทธ์ในการนาเสนอ และทักษะการวิจยั ซึง่ ช่วยส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
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. หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
๑. รายวิ ชาในกลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
วททช ๑๐๑ ชีววิ ทยาทัวไป
่ ๑
๓ (๓-๐-๖)
SCBE 101 General Biology I
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
ความหลากหลายของคาร์บอนอะตอมและโมเลกุลของสิง่ มีชวี ติ พลังงานถ่ายโอนสู่ระบบสิง่ มีชวี ติ
การจัดลาดับของเซลล์ การหายใจในระดับเซลล์ การสังเคราะห์แสง พันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ แนวคิด
ทาง วิวฒ
ั นาการ การศึกษาความสัมพันธ์เ ชิงวิวฒ
ั นาการและอนุ กรมวิธาน นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิง
อนุรกั ษ์
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.
๗๘

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

วททช ๑๐๒ ปฏิ บตั ิ การชีววิ ทยาทัวไป
่ ๑
SCBE 102 General Biology Laboratory I
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
การใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าทีข่ องเซลล์ การเคลื่อนทีข่ องโมเลกุล เนื้อเยือ่ พืชและสัตว์
การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์และพันธุศาสตร์เชิงประชากร นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
Microscopy, cell structure and function, movement of molecules, plant and animal tissues;
cell division, genetics and population genetics, ecology, and behavior.

วททช ๑๐๓ ชีววิ ทยาทัวไป
่ ๒
๓ (๓-๐-๖)
SCBE 103 General Biology II
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
ความหลากหลายทางชีวภาพของสิง่ มีชวี ติ ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช รูปร่างและหน้ าที่
การทางานของส่วนต่างๆ ของพืช ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ และรูปร่างและหน้าทีก่ ารทางาน
ของอวัยวะ และระบบอวัยวะต่างๆ ของสัตว์
Biological diversity of life, plant diversity, plant form and function, animal diversity, forms and
functions of animal organs and organ systems.
วททช ๑๐๔ ปฏิ บตั ิ การชีววิ ทยาทัวไป
่ ๒
๑ (๐-๓-๑)
SCBE 104 General Biology Laboratory II
1 (0-3-1)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน: วททช ๑๐๓ ชีววิทยาทัวไป
่ ๒
ความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ในอาณาจักรโมเนอรา โปรติสตา ฟั งไจ พืช และสัตว์ การสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ และ การเจริญของตัวอ่อน ระบบประสาท และ การรับความรูส้ กึ การหายใจและ การไหลเวียนของ
เลือด
Diversity of monera, protist, fungi, plants and animals, gametogenesis and embryo
development; nervous system and sensory system, respiratory and circulatory system.
วทคม ๑๖๑ เคมีทวไป
ั่
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 161 General Chemistry
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
โครงสร้างของอะตอม พันธะเคมี แก๊สและทฤษฎีจลน์ โมเลกุลของแก๊ส สมดุลระหว่างวัฏภาค
สารละลายและคอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้ าเคมี
Atomic structure, chemical bonding, gases and the kinetic molecular theory of gases, phase
equilibria, solutions and colloids, chemical thermodynamics, chemical kinetics, ionic
equilibria, electrochemistry.

๗๙

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

วทคม ๑๘๙ ปฏิ บตั ิ การเคมี
SCCH 189 Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่อน: วทคม ๑๖๑ เคมีทวไป
ั่
การทดลองเคมีทวไปและเคมี
ั่
อนิ ทรียเ์ บือ้ งต้น ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนและเลขนัยสาคัญการเตรียม
สารละลายและการไทเทรต กฏอัตราของปฏิกริ ยิ า สมดุลเคมีการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยเทคนิคทางแสง
การจาแนกสารอินทรียต์ ามการละลาย การใช้แบบจาลองศึกษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ ปฏิกริ ยิ าของ
ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ ฟี นอล แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลกิ อนุ พนั ธ์ของกรดคาร์บอกซิลกิ และ
เอมีน
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 การสร้างแบบจาลองและการจาลองสถาณการณ์
๒ (๒-๐-๔)
SCIN 171
Modelling and Simulation
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบบจาลองและการจาลองสถาณการณ์ โลกแห่งความเป็ นจริงและโลก
ของแบบจาลอง แบบจาลองแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การจาลองสถาณการณ์เชิงคานวณ วิธมี อนติคาร์โล
วิธเี ชิงตัวเลข การวิเคราะห์และการสร้างภาพจากผลลัพธ์การจาลองสถาณการณ์
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 เคมีอินทรีย์
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 172 Organic Chemistry
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: วทคม ๑๖๑ เคมีทวไป
ั่
โครงสร้างโมเลกุลและสมบัตทิ วไปของสารอิ
ั่
นทรีย์ การจาแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ท่มี หี มู่
ฟั งก์ชนั ต่างๆสเตอริโอเคมี สเตอริโอไอโซเมอร์และสมบัตกิ ารหมุนระนาบแสง การสังเคราะห์ปฏิกริ ยิ าและ
การทดสอบสารแอลเคนแอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนเฮไลด์หรือสารออร์กาโนฮาโลเจน
แอลกอฮอล์ฟีนอล อีเทอร์แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลกิ อนุ พนั ธ์ของกรดคาร์บอกซิล ิกและอะมีน
โครงสร้างโมเลกุลและปฏิกริ ยิ าของสารชีวโมเลกุลจาพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและลิปิด

๘๐

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -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 ปฏิ บตั ิ การฟิ สิ กส์ทวไป
ั่
๑ (๐-๓-๑)
SCPY 160 General Physic Laboratory
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
การทดลองฟิ สิก ส์ พ้ืน ฐานที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ กลศาสตร์ เทอร์ โ มไดนามิก ส์ แสงเชิง กายภาพ
แม่เหล็กไฟฟ้ า ทฤษฎีสมั พัทธภาพพิเศษ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิ สกิ ส์นิวเคลียร์ ฟิ สกิ ส์ของอนุภาค
Basic Physics experiments relating to Mechanics, Thermodynamics, Physical optics,
Electromagnetism Special theory of relativity Quantum mechanics, Atomic physics, Nuclear physics.
วทฟส ๑๗๗ ฟิ สิ กส์พื้นฐาน
๒ (๒-๐-๔)
SCPY 177 Basic Physics
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
กลศาสตร์ อุณหภูมแิ ละความร้อน ของไหล คลื่นเสียงและการได้ยนิ ทัศนศาสตร์และการมองเห็น
ไฟฟ้ าและแม่เหล็กเบือ้ งต้น กลศาสตร์ควอนตัมเบือ้ งต้น ฟิ สกิ ส์อะตอม ฟิ สกิ ส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี
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 สถิ ติศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
SCMA 192 Statistics
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
แนวคิดความน่ าจะเป็ นและการแจกแจงความน่ าจะเป็ นและการประยุกต์กบั เหตุการณ์หลากหลาย
การตีความค่าสถิติ สถิตพิ รรณนา การชักตัวอย่างเพื่อให้ได้ตวั แทนที่ดขี องประชากรและการนาไปใช้ใน
การประมาณค่าและการทดสอบสมมุตฐิ าน การนาเสนอบทความหรืองานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ตามความสนใจของ
กลุ่มนักศึกษาโดยวิธเี ชิงสถิติ
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.
๘๑

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)

วทวน ๒๖๒ วัสดุนาโน
SCME 262 Nanomaterials
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
วิธกี ารสร้างโครงสร้างระดับนาโน วัสดุนาโนและอุปกรณ์ระดับนาโน เทคนิกการทา deposition การ
ปลูกโครงสร้างวัสดุและการจัดเรียงตัวด้วยตัวเองของโครงสร้างนาโน การนาวัสดุนาโนไปใช้ในชีวติ จริง
คุณสมบัตทิ ห่ี ลากหลายและการนาไปใช้ในทางการแพทย์และอุปกรณ์อเิ ลคโทรนิกในอนาคต
This subject contains two complementary stands. The first deals with methods for producing
nanostructures, nanostructured materials and nanoscale devices, using deposition, growth and selfassembling 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 พันธุศาสตร์ทวไป
ั่
๓ (๓-๐-๖)
SCBE 203 General Genetics
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: วททช ๑๐๑ ชีววิทยาทัวไป
่ ๑
หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การกระทาร่วมกันระหว่างยีนและสิ่งแวดล้อม พันธุศาสตร์เชิง
ปริมาณ การถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบเชื่อมโยง การแปรผันของโครโมโซม โครงสร้างของสารพันธุกรรม
การกลายและ ซ่อ มแซมสารพันธุ ก รรม พันธุ ศ าสตร์เ ชิงชีว เคมีและเชิงอิมมูโน พันธุ ศ าสตร์จุล ชีพ การ
ถ่ายทอดพันธุกรรมนอก โครโมโซม การกากับการทางานของยีน การวิเคราะห์พนั ธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
พันธุศาสตร์เชิงประชากรและการ เกิดสปี ชสี ใ์ หม่
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 ปฏิ บตั ิ การพันธุศาสตร์ทวไป
ั่
๑ (๐-๓-๑)
SCBE 204 General Genetics Laboratory
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก่อน: วททช ๑๐๒ ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
่ ๑
ปฏิบตั ิการการถ่ ายทอดพันธุกรรมของแมลงหวี่ พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ เซลล์พนั ธุศาสตร์ การ
ถ่ายทอด ยีนในแบคทีเรีย พันธุศาสตร์ของยีสต์ และพันธุศาสตร์เชิงประชากร
Laboratory practices in genetic inheritance in Drosophila; quantitative genetics; cytogenetics;
bacterial genetics; yeast genetics; and population genetics.

๘๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วทชพ ๒๘๑ ชีวเคมี
SCBM 281 Biochemistry
วิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน : วทชพ ๒๘๒ ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
โครงสร้างและหน้าทีข่ องชีวโมเลกุล การม้วนตัวของโปรตีนโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน ตัวเร่ง
ชีวภาพ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ วัฏจักรกรดซิตริก การส่งผ่านอีเลคตรอนและออกซีเดทีฟ -ฟอสฟอรีเลชัน่
การสร้างและการสลายชีวโมเลกุลต่างๆในภาวะปกติและตัวอย่างภาวะการเกิดโรคที่สาคัญ การควบคุม
กระบวนการเมตาบอลิสมในสิ่งมีชวี ติ การจัดเรียงรหัสพันธุกรรมและการถ่ายทอด การแสดงออกของยีโนม
และการควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณูชวี วิทยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการประยุกต์ทางการแพทย์
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 ปฏิ บตั ิ การชีวเคมี
๑ (๐-๓-๑)
SCBM 282 Laboratory in Biochemistry
1 (0-3-1)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน: วทชพ ๒๘๑ ชีวเคมี
โครงสร้างและหน้าทีข่ องชีวโมเลกุล การม้วนตัวของโปรตีนโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน ตัวเร่ง
ชีวภาพ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ วัฏจักรกรดซิตริก การส่งผ่านอีเลคตรอนและออกซีเดทีฟ -ฟอสฟอรีเลชัน่
การสร้างและการสลายชีวโมเลกุลต่างๆในภาวะปกติและตัวอย่างภาวะการเกิดโรคที่สาคัญ การควบคุม
กระบวนการเมตาบอลิสมในสิ่งมีชวี ติ การจัดเรียงรหัสพันธุกรรมและการถ่ายทอด การแสดงออกของยีโนม
และการควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณูชวี วิทยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการประยุกต์ทางการแพทย์
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 ชีวฟิ สิ กส์พื้นฐาน
๒ (๒-๐-๔)
SCIN 261
Fundamental Biophysics
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: วทฟส ๑๗๗ ฟิ สกิ ส์พน้ื ฐาน, วททช ๑๐๑ ชีววิทยาทัวไป
่ ๑
แนวคิดเกี่ยวกับชีว ฟิ ส ิก ส์ ระบบเชิงชีว ภาพระดับโมเลกุ ล และเซล หลักการทางฟิ ส ิกส์เ กี่ยวกับ
โมเลกุลเชิงชีวภาพ ระบบสิง่ มีชวี ติ และกระบวนการของสิง่ มีชวี ติ ชีวฟิ สกิ ส์ของระบบประสาท วิธกี ารทาง
คณิตศาสตร์ สถิติ และวิเคราะห์เ พื่อการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับระบบสิง่ มีชวี ติ และกระบวนการของ
สิง่ มีชวี ติ
๘๓

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -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 เซลล์และชีววิ ทยาระดับโมเลกุล
๓ (๓-๐-๖)
SCBE 207 Basic Cell and Molecular Biology
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: วททช ๑๐๑ ชีววิทยาทัวไป
่ ๑, วททช ๑๐๓ ชีววิทยาทัวไป
่ ๒
โครงสร้าง หน้าที่ และการทางานของเซลล์ แนวคิดทางชีววิทยาระดับโมเลกุลพื้นฐาน การส่งทอด
โปรตีนและการขนส่ง การส่งสัญญาณภายในเซลล์และการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ การตอบสนองของ
เซลล์ วัฏจักรของเซลล์และการเปลีย่ นแปลงไปทาหน้าทีเ่ ฉพาะของเซลล์ การตายของเซลล์ การกลายพันธุ์
และการซ่อมแซมสารพันธุกรรมของเซลล์ การสร้างภูมคิ ุม้ กัน การเกิดมะเร็ง
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 นิ เวศวิ ทยาทัวไป
่
๓ (๓-๐-๖)
SCBE 208 General Ecology
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
ความรู้พ้ืน ฐานเกี่ย วกับ นิ เ วศวิท ยาระดับ ตัว ตน ประชากร ชุ ม ชน ภู ม ินิ เ วศ ระบบนิ เ วศ และ
นิเวศวิทยาประยุกต์ บูรณาการความคิดรวบยอดทางนิเวศวิทยาระดับพื้นฐานเข้ากับบทปฏิบตั ิการนอก
ห้องเรียนโดยใช้ การศึกษาทีใ่ ช้พน้ื ทีเ่ ป็ นตัวตัง้
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 พื้นฐานสู่ความอภิ เชษฐ์ในรายละเอียด: จุลินทรียเ์ พื่อชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ ๓ (๒-๓-๕)
SCBE 253 Fundamental to Fitness: Microbes for Quality Life
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์สงู สุดด้าน
ต่างๆ เพื่อประกอบอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องนุ่ งห่ม ยารักษาโรค ความงาม มารยาท และศิลปะ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผลผลิตทีพ่ ฒ
ั นามาจากการนาจุลนิ ทรียม์ าใช้ประโยชน์เพื่อชีวติ ทีม่ คี ุณภาพ
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.

๘๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วททช ๓๐๒ ชีวสถิ ติ
SCBE 302 Biostatistics
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
สถิตพิ น้ื ฐาน ความน่ าจะเป็ นและการแจกแจง การสุ่มตัวอย่าง ขนาดของตัวอย่าง และการประมาณ
ค่าของประชากร สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบแบบ z – test การทดสอบแบบ t – test
การ วิเคราะห์วาเรียนซ์ การวิเคราะห์วาเรียนซ์แบบทิศทางเดียว การตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย
การทดสอบ แบบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอย การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย สหสัมพันธ์เส้นตรง การ
ใช้โปรแกรมทาง สถิตวิ เิ คราะห์ขอ้ มูล
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 ไม้และวัสดุจากพืช
๒ (๒-๐-๔)
SCIN 391
Wood and Phytomaterials
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
แหล่ ง วัส ดุ ป ฐมภูม ิแ ละทุ ติย ภูม ิจ ากพืช ประวัติแ ละความเป็ น มาของการใช้ไม้แ ละวัส ดุ จ ากพืช
ประเภทของวัส ดุจากพืช พัฒนาการของเนื้อ ไม้ องค์ประกอบ การสังเคราะห์ โครงสร้าง การวิเ คราะห์
คุณสมบัตแิ ละคุณภาพไม้แบบพืน้ ฐานด้วยเครือ่ งมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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 ชีววิ ทยาเชิ งสังเคราะห์
๓ (๓-๐-๖)
SCIN 392
Synthetic Biology
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: วทคม ๑๖๑ เคมีทวไป,
ั่
วทชพ ๒๘๑ ชีวเคมี, วทชพ ๒๘๒ ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
หลักการพืน้ ฐานของโพลิเมอร์ทางชีวภาพ; วิศวกรรมชีวภาพของโปรตีนและกรดนิวคลีอกิ ; วิถเี มตา
บอลิซึมและวิศกรรมเมตาบอลิซึม ; เซ็นเซอร์ทางชีว ภาพและตัว ตรวจสอบ; การรีโปรแกรมระดับเซลล์ ;
เนื้อเยื่อสังเคราะห์และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ; เทคโนโลยีชวี ภาพระดับนาโน; การผสมผสานข้อมูลโอมิกส์เพื่อ
ควบคุมกระบวนการทางชีวภาพแบบหลากหลาย; และเทคนิคสมัยใหม่ทางชีววิทยาเชิงสังเคราะห์
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.

๘๕

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
๒. รายวิ ชาในกลุ่มวิ ชาธุรกิ จและนวัตกรรม
วทวน ๒๔๑ นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ
๓ (๓-๐-๖)
SCME 241 Nanobiotechnology
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: วททช ๒๐๗ เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
ความสัมพันธ์ของนาโนเทคโนโลยีในระบบชีววิทยา การเลียนแบบระบบทีถ่ ูกสร้างโดยธรรมชาติเพื่อ
ใช้ในการประยุกต์ต่างๆ การจัดวางโมเลกุลอย่างเป็ นระเบียบได้ดว้ ยตนเอง ระบบอเนกประสงค์ทร่ี ะดับนาโน
สเกล การพัฒนาระบบตรวจวัดทางชีวภาพ ชีววิทยาทางการแพทย์ดว้ ยนาโนเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้วสั ดุ
ในงานด้านต่างๆ
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 เทคโนโลยีการอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็ นเมือง
๓ (๓-๐-๖)
SCIN 291
Food and Agri-technology for Urbanization
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
สังคมเมืองและภาวะทันสมัย ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เขตกรรม ความมันคง
่
ทางอาหาร การเพิ่มคุ ณ ภาพและผลิต ภาพของผลิต ภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารสาหรับสังคมเมือง
เกษตรแม่นยา เกษตรในชุมชนเมือง พลวัตรนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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 ชีวนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร
๒ (๒-๐-๔)
SCIN 292
Bioinnovation in Food Industry
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
ชีวนวัตกรรมด้านอาหารเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวติ และสุขภาพ นวัตกรรมอาหารเพื่อความมันคง
่
และความปลอดภัย ของอาหาร นวัต กรรมอาหารกับ อุ ต สาหกรรมอาหารและอุ ต สาหกรรมที่เ กี่ยวข้อ ง
นวัต กรรมการควบคุ มคุ ณ ภาพวัตถุดิบในอุต สาหกรรมอาหาร สารเพิ่มประสิทธิภาพในชีว กระบวนการ
นวัตกรรมเคริอ่ งปรุงอาหาร ส่วนผสมอาหาร สารออกฤทธิ ์ชีวภาพ และอาหารโมเลกุล การปรับปรุงคุณภาพ
สินค้า ความเสถียรเชิงชีวภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร การสร้ างนวัตกรรมสูตรอาหาร ความสาคัญของเมือง
นวัตกรรมอาหารกับสังคมและเศรษฐกิจ (การเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาด การเพิม่ ผลิตภาพ การลดต้นทุนการ
ผลิต ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านนวัตกรรมอาหาร) กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร
๘๖

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -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 อิ นเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง และนวัตกรรม
๓ (๒-๓-๕)
SCIN 301
IoT and Innovation
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
อินเตอร์เน็ตทัวไปและอิ
่
นเทอร์เ น็ต ของสรรพสิ่ง โดเมนและระบบของอินเทอร์เ น็ต ของสรรพสิ่ง
เครื่องมือและเทคโนโลยีสาหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ การวิเคราะห์บกิ๊ ดาต้า ศักยภาพของการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสาหรับอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิง่ การสร้างและพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ การประกอบการที่เกียวข้องกับอินเทอร์เน็ต ของ
สรรพสิง่ ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ ต่อชุมชนและสังคม
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 การตลาดและการเป็ นผู้ประกอบการ
๓ (๓-๐-๖)
SCME 371 Marketing and Entrepreneurship
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
การตลาดเชิงผูป้ ระกอบการ การจัดการการตลาด การวิจยั ทางการตลาดเพื่อความสาเร็จในการ
ประกอบการ ช่องทางการจัดจาหน่าย ระบบราคา การประชาสัมพันธ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ ความเข้าใจ
ลูกค้าและคู่แข่งทางการตลาด การสร้างและการรักษาแบรนด์ การประกอบการให้ยงยื
ั่ น
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.

๘๗

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วทวน ๓๗๒ วิ ทยาศาสตร์และนวัตกรรม
๓ (๓-๐-๖)
SCME 372 Scientific Creativity and Innovation
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
แนวคิดนวัตกรรมเบื้องต้น เป้ าหมายเชิงนวัตกรรมในแง่ของสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทของนวัตกรรมทัง้ สิบประการ การผสมผสานและการบูรณาการนวัตกรรม จุดเปลีย่ นทาง สังคมทีเ่ ป็ น
ผลจากนวัต กรรมที่ม าจากวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี แนวทางการสร้างนวัต กรรมและ การบ่ม เพาะ
นวัต กรรม ตัว อย่า งนวัต กรรมที่ป ระสบความสาเร็จ ภายในประเทศ และตัว อย่า งนวัต กรรมระดับ โลก
นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี หลักแนวคิดเชิงเทคโนโลยีท่เี กี่ยวเนื่องกับนวัตกรรม ตัวอย่างเทคโนโลยีท่เี ป็ น
นวัตกรรม
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 การจัดการนวัตกรรมเชิ งกลยุทธ์
๒ (๒-๐-๔)
SCIN 304
Strategic Management of Innovation
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
การจัด การนวัต กรรมเชิง กลยุ ท ธ์ ชนิ ด ของนวัต กรรมและแบบแผนของการเปลี่ย นแปลงของ
เทคโนโลยีและตลาด การวิเคราะห์ SWOT และ PEST การสร้างและการดาเนินการในกลยุทธ์การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การคิดเชิงออกแบบ การจัดการกระบวนการและผูพ้ ฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ใหม่ การควบคุมเชิงกลยุทธ์
และบรรษัทภิบาล การจัดการทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
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 วิ ทยาการแมลงสู่นวัตกรรมและชีวธุรกิ จ
๓ (๒-๓-๕)
SCIN 393
Insect Scientific Innovation and Bio-business
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
ชีวนวัตกรรมและชีวธุรกิจของแมลงตัง้ แต่ระดับวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน จนถึงการประยุกต์ใช้แมลง
หรือ ผลผลิต และการออกแบบ จากแมลงเพื่อ ประโยชน์ ท างด้า นงานวิจ ัย ทางการแพทย์ การเกษต ร
อุ ต สาหกรรม สิ่ง แวดล้อ ม สัง คม และนโยบายพัฒ นาประเทศต่ า งๆ ทัง้ นี้ ร วมถึง การผลิต และพัฒ นา
กระบวนการผลิตสายพันธุ์แ มลงที่มปี ระสิทธิภาพที่อ าศัยความรู้ทางด้านพันธุศ าสตร์ วิศวกรรมชีว ภาพ
เทคโนโลยีชวี ภาพ การต่อยอดงานวิจยั เพื่อการพัฒนาธุรกิจ ตามมาตรฐานทางความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของแมลง
๘๘

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -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 สัมมนาทางชีวนวัตกรรม
๑ (๐-๓-๑)
SCIN 403
Seminar in Bioinnovation
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
การเพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปั จจุบนั และอนาคตทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการสร้างชีว นวัตกรรม รวมถึงความเป็ นผู้ประกอบการด้านชีว นวัตกรรม ผ่านการนาเสนอบทความ
งานวิจยั และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างชีวนวัตกรรม
Presentations and group discussions on current and future knowledge and research in
science and technology as well as entrepreneurship that involved in bioinnovation.
๓. รายวิ ชาในกลุ่มวิ ชาฝึ กงานและโครงงานวิ จยั
วทนว ๒๐๓ การฝึ กปฏิ บตั ิ งานและการศึกษาดูงานเสริ มสร้าง
๓ (๐-๙-๓)
ประสบการณ์ ทางนวัตกรรมและวิ สาหกิ จ ๑
SCIN 203
Internship for Innovation and Entrepreneurship I
3 (0-9-3)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
หลักการและกระบวนการในการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบตั งิ าน การจัดการหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐด้าน
วิจยั พัฒนา และสถานประกอบการเอกชน กระบวนการจัดการเพื่อวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
และธุรกิจชุมชน การจัดการวิสาหกิจทีม่ ผี ลกระทบต่อวิถชี วี ติ และเศรษฐกิจสังคม การประเมินผลและการนา
ผลการศึกษาดูงานมารายงานและจัดการสัมมนา
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.

๘๙

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
วทนว ๓๐๓ การฝึ กปฏิ บตั ิ งานและการศึกษาดูงานเสริ มสร้าง
๓ (๐-๙-๓)
ประสบการณ์ ทางนวัตกรรมและวิ สาหกิ จ ๒
SCIN 303
Internship for Innovation and Entrepreneurship II
3 (0-9-3)
วิชาบังคับก่อน : วทนว ๒๐๓ การฝึกปฏิบตั งิ านเสริมสร้างประสบการณ์ทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ ๑
การฝึกปฎิบตั งิ านในหน่ วยงานวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างสรรค์และบูรณาการนวัตกรรมทัง้ ของ
ภาครัฐและเอกชน การบริหารจัดการวัตถุดบิ เทคโนโลยี สายการผลิต กระบวนการการดูแล และตรวจสอบ
คุ ณ ภาพ การกระจายสินค้า การตลาด โลจิส ติกและซัพพลายเชน ของสถานประกอบการและธุ ร กิจ ที่
เกีย่ วข้อง
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 โครงการศึกษากรณี พิเศษ ๑
๓ (๐-๙-๓)
SCIN 394
Senior Project in Bioinnovation I
3 (0-9-3)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
ปรัชญาและแนวคิดในการวิจยั และการสร้างนวัตกรรม ระเบียบวิธแี ละกระบวนการวิจยั ประเภท
ของการวิจยั เครื่องมือในการวิจยั การศึกษาโจทย์วจิ ยั ข้อ มูลและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง การออกแบบวาง
แผนการวิจยั การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงในการทาวิจยั การเขียนเค้าโครงวิจยั การนาเสนอ
โครงร่างงานวิจยั
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 โครงการศึกษากรณี พิเศษ ๒
๓ (๐-๙-๓)
SCIN 494
Senior Project in Bioinnovation II
3 (0-9-3)
วิชาบังคับก่อน: วทนว ๓๙๔ โครงการศึกษากรณีพเิ ศษ ๑
การจัดการและวางแผนการค้นคว้าเพื่อทากรณีศกึ ษางานวิจยั ด้านชีวนวัตกรรม การใช้เครือ่ งมือวิจยั
และเทคนิคสาคัญที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประเมินผลวิจยั และการ
วิพากษ์ผล การเขียนรายงานการวิจยั และการนาเสนอผลการศึกษาวิจยั
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.

๙๐

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
๔. รายวิ ชาในกลุ่มวิ ชาเลือกเฉพาะ
วทคร ๓๐๖ เทคนิ คการเพาะเลี้ยงเซลล์สตั ว์
๒ (๐-๔- ๒)
SCID 306
Cell Culture Techniques
2 (0-4-2)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
เทคนิคขัน้ พื้นฐานในการเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดที่เจริญแบบเกาะติดและที่เจริญแบบไม่เกาะติด การ
เพาะเลีย้ งเซลล์สตั ว์ในปริมาณสูง การขยายพันธุ์เซลล์ การเจริญของเซลล์และการคงสภาพสายพันธุ์เซลล์
การถนอมเซลล์โดยใช้ความเย็น และการตรวจเซลล์ท่รี อดชีวติ หลังแช่แข็ง ผลของตัวแปรบางอย่างต่อการ
เจริญของสายพันธุเ์ ซลล์แบบไม่เกาะติดกฎและระเบียบการใช้หอ้ งปฎิบตั กิ าร
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 นิ เวศวิ ทยาเชิ งระบบและอุบตั ิ การโรค
๓ (๓-๐-๖)
SCID 301
Systems Ecology and Disease Emergence
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
มูล ฐานของระบบนิ เ วศวิท ยา ระบาดวิท ยาสมัย ใหม่ผ สมผสานกับ นิ เ วศวิท ยาเชิง วิว ัฒ นาการ
นิเวศวิทยาของโรคอุบตั ิใหม่และโรคอุบตั ซิ ้า สุขนิเวศและวิธกี ารเชื่อมโยงสหศาสตร์เพื่อการป้ องกันและ
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)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
เทคนิคการจัดการยีนและการตัดต่อยีน หลักการเทคโนโลยีดา้ นยีน โครงการทดลองย่อยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกรดนิว คลิอิก และโปรตีน การประเมินคุ ณภาพของข้อ มูล จากผลการทดลอง กฎและระเบียบการใช้
ห้องปฎิบตั กิ าร
Gene manipulation and recombinant DNA techniques; principles of gene technology; miniprojects involving handling of nucleic acid and proteins; evaluation of the quality of data generated,
laboratory rules and regulations.

๙๑

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)

วทคร ๓๐๓ ชีวสารสนเทศ
SCID 303
Bioinformatics
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลทางชีววิทยา เช่น NCBI PDF และ PFAM เป็ นต้น แนวคิดพื้นฐาน
ของการวิเคราะห์ขอ้ มูลลาดับทางชีววิทยาด้วยวิธกี ารแพร์ไวซ์ซเี ควนอไลน์เมนต์ มัลติเปิ ลซีเควนอไลน์เมนต์
และการวิเคราะห์ด้วยวิธกี ารทางไฟโลจีนีตกิ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างของสารชีว
โมเลกุล ความเข้าใจเบือ้ งต้นเกีย่ วกับไมโครอะเรย์และชีววิทยาระบบ
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 การทดลองที่ใช้สตั ว์
๑ (๐-๒-๑)
SCID 304
Animal Experimentation
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
จริยธรรมการทดลองโดยใช้ส ตั ว์ การเลือ กรูปแบบสัต ว์ มาตรฐานการดูแลสัต ว์ เทคนิค พื้นฐาน
สาหรับการทดลองทีใ่ ช้สตั ว์ เทคนิคพิเศษในการทดลองในสัตว์ กฎและระเบียบการใช้หอ้ งปฎิบตั กิ าร
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 ทักษะทัวไปในการวิ
่
จยั ทางวิ ทยาศาสตร์
๑ (๑-๐-๒)
SCID 305
Generic Skills in Science Research
1 (1-0-2)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
คุณสมบัตขิ องนักวิจยั ทีด่ ี การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร ความปลอดภัยทางชีวภาพ เคมี รังสี และไฟฟ้ า จริยธรรมในการวิจยั ในมนุ ษย์
และการทดลองสัตว์ในด้านวิทยาศาสตร์ สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา การกระทาผิด คุณลักษณะของความ
รับผิดชอบและการอ้างอิงผลงานวิจยั เทคนิคการสร้างและการเขียนโครงร่าง โครงการวิจยั การเขียนขอทุน
วิจยั การเขียนรายงานวิจยั และต้นฉบับเพื่อส่งตีพมิ พ์
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.
๙๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

วทคร ๓๐๘ การประยุกต์ใช้จลุ ทรรศนศาสตร์
SCID 308
Application of Microscopy
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
โครงสร้างและการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ แบบธรรมดา แบบเฟส แบบพืน้ มืด และแบบดิฟเฟอเรน
เชียลอินเตอร์เฟอเรนซ์ คอนทราสท์ คอนโฟคัล ฟลูออเรสเซนต์ กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนชนิดส่องผ่าน
และชนิดส่องกราด การเตรียมชิน้ เนื้อและเซลล์ 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 วิ ศกรรมเนื้ อเยื่อ
๓ (๓-๐-๖)
SCIN 491
Tissue Engineering
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: วทชพ ๒๘๑ ชีวเคมี
หลักการเบือ้ งต้นของเวชศาสตร์ฟ้ื นฟูสภาวะเสื่อม; ชีววิทยาของการฟื้ นฟูสภาวะเสื่อมและเซลล์ต้น
กาเนิด; ปฏิกรณ์ทางชีวภาพเพื่อการผลิตเซลล์และเนื้อเยื่อ ; วัสดุโครงสร้างที่เข้าได้กบั ระบบทางชีว ภาพ;
การเพาะเลีย้ งอวัยวะ; หลักการของการปลูกถ่ายเซลล์และเนื้อเยือ่
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 หลักการออกฤทธิ์ ของยา
๒ (๒-๐-๔)
SCBM 451 Principal Actions of Therapeutic Agents
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
หลักการออกฤทธิ ์ของยา เภสัชพลศาสตร์: ยาออกฤทธิ ์อย่างไร กลไกการออกฤทธิ ์ของยา การจับ
ของยากับตัว รับ การออกฤทธิ ์ของยาที่ส มั พันธ์ก ับเวลาที่ไ ด้รบั ยาและขนาดของยา เภสัชจลนศาสตร์:
กระบวนการต่างๆทีเ่ กิดกับยาเมือ่ ยาเข้าสู่ร่างกาย กระบวนการดูดซึม การกระจายตัว การเปลีย่ นแปลง และ
การขับยาออกจากร่างกาย ปั จจัยต่างๆที่มผี ลต่ อการออกฤทธิ ์ของยา การค้นพบและการพัฒนายา ยาออก
ฤทธิ ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ
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.
๙๓

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วทนว ๕๐๑ การทูตวิ ทยาศาสตร์
SCIN 501
Science Diplomacy
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
การทูตวิทยาศาสตร์ นโยบายวิทยาศาสตร์สาหรับการทูต กลยุทธ์การทูตวิทยาศาสตร์และการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิจยั เชิงการทูตสาหรับวิทยาศาสตร์ กฎหมายกับความสัม พันธ์
ระหว่างประเทศ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และโทคโนโลยี นวัตกรรมดิจทิ ลั
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 ศาสตร์ทางการสอนและนวัตกรรมทางวิ ทยาศาสตร์ศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
SCID 520
Pedagogy and Innovation in Science Education
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
ศาสตร์การสอน วิทยาศสาสตร์การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศกึ ษา
กระบวนการเรียนรู้ แนวทางทีม่ ปี ระสิทธิภาพสาหรับการสอนทางวิทยาศาสตร์ บทบาทของเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒ นากระบวนการเรีย นรู้ท างวิท ยาศาสตร์ การออกแบบกิจ กรรมการจัด การเรีย นการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
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.

๙๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายวิชาของ University of Sussex
(อ้างอิงจาก http://www.sussex.ac.uk/lifesci/internal/courses/ugcourses/2016/C9001U#modules)
ชื่อหลักสูตร 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.
๙๕

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบที่ ๒: สาหรับนักศึกษาชัน้ ปี ที่ ๓-๔
Credit
ก. กลุ่มวิ ชาหลัก (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.

๙๖

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

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.

๙๗

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

Credit
ข. กลุ่มวิ ชาเลือกในสาขา (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.

๙๘

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

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.

๙๙

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

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.
๑๐๐

มคอ. ๒
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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.

๑๐๑

มคอ. ๒
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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. กลุ่มวิ ชาเลือกอื่นๆ (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.

๑๐๒
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Credit
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.

๑๐๓
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา
ตารางเปรียบเทียบรายวิ ชา รหัสวิ ชา จานวนหน่ วยกิ ต
ระหว่างมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล กับ University of Sussex

๑๐๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางที่ ๑.๑ เปรี ย บเที ย บรายวิ ช าระหว่ างมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล (ชัน้ ปี ที่ ๑-๒) กับ University of
Sussex ตามแผนการศึ กษา (ชัน้ ปี ที่ ๑) เพื่อแสดงการเที ยบเคี ยงรายวิ ช าพื้ น ฐาน
ที่จาเป็ นสาหรับการศึกษาต่อที่ University of Sussex ในแบบที่ ๒
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ชัน้ ปี ที่ ๑-๒)
University of Sussex (Year 1 Level 4)
รหัสวิ ชา
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิ ต รหัสวิ ชา
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที่ ๑ รวม ๔๑ หน่ วยกิ ต
LAEN 180
ศศภอ ๑๘๐
SCMA 161
วทคณ ๑๖๑
SCBE 101
วททช ๑๐๑
SCBE 102
วททช ๑๐๒
SCCH 161
วทคม ๑๖๑
SCCH 189
วทคม ๑๘๙
SCPY 177
วทฟส ๑๗๗
SCPY 160
วทฟส ๑๖๐
SCIN 101
วทนว ๑๐๑
SCIN 171
วทนว ๑๗๑
SCIN 102
วทนว ๑๐๒
SCIN 103
วทนว ๑๐๓
LAEN 181
ศศภอ ๑๘๑

English for Academic Purpose I
ภาษาอังกฤษ เพือ่ วัตถุประสงค์
ทางวิชาการ ๑
Technology in Daily Life
เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน
General Biology I
ชีววิทยาทัวไป
่ ๑
General Biology Laboratory I
ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
่ ๑
General Chemistry
เคมีทวไป
ั่
Chemistry Laboratory
ปฏิบตั กิ ารเคมี
Basic Physics
ฟิ สกิ ส์พน้ื ฐาน
General Physic Laboratory
ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวไป
ั่
Creative Thinking and Innovation
การคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
Modelling and Simulation
การสร้างแบบจาลอง และการจาลอง
สถานการณ์
Critical Thinking and Decision
Making
การคิดเชิงวิจารณญาณ และการ
ตัดสินใจ
Bioinnovation and Sustainable
Society
ชีวนวัตกรรมและสังคมยังยื
่ น
English for Academic Purpose II
ภาษาอังกฤษ เพือ่ วัตถุประสงค์
ทางวิชาการ ๒

2 (2-0-4) ---

3 (3-0-6) --3 (3-0-6) C1021
C1087
1 (0-3-1) C1021

Research Methods for Biology,
Ecology and Zoology
Neuroscience and Behaviour
Research Methods for Biology,
Ecology and Zoology

15

Environmental Management and
Sustainable Development

15

15
15

3 (3-0-6) --1 (0-3-1) --2 (2-0-4) --1 (0-3-1) --2 (2-0-4) --2 (2-0-4) ---

3 (3-0-6) ---

3 (3-0-6) L7003

2 (2-0-4) ---

๑๐๕

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ชัน้ ปี ที่ ๑-๒)
University of Sussex (Year 1 Level 4)
รหัสวิ ชา
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิ ต รหัสวิ ชา
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที ่ ๑ รวม ๔๑ หน่ วยกิ ต -ต่อSCMA 192
วทคณ ๑๙๒
SCCH 172
วทคม ๑๗๒
SCBE 103
วททช ๑๐๓
SCBE 104
วททช ๑๐๔
SCBE 105
วททช ๑๐๕

Statistics
สถิตศิ าสตร์
Organic Chemistry
เคมีอนิ ทรีย์
General Biology II
ชีววิทยาทัวไป
่ ๒
General Biology Laboratory II
ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
่ ๒
Global Environment
สิง่ แวดล้อมโลก

3 (3-0-6) --3 (3-0-6) --3 (3-0-6) C7160
1 (0-3-1) C7160
3 (3-0-6) F8510
L7003

Marine Biology and Ecology Field
Course
Marine Biology and Ecology Field
Course
The Natural World
Environmental Management and
Sustainable Development

15

Introduction to Evolution and
Biodiversity

15

Research Methods for Biology,
Ecology and Zoology

15

Introduction to Evolution and
Biodiversity
Introduction to Ecology and
Conservation

15

15
15
15

ชัน้ ปี ที่ ๒ รวม ๔๗ หน่ วยกิ ต
SCID 182
วทคร ๑๘๒
LAEN 380
ศศภอ ๓๘๐
SCME 262
วทวน ๒๖๒
SCBE 203
วททช ๒๐๓
SCBE 204
วททช ๒๐๔
SCBM 281
วทชพ ๒๘๑
SCBM 282
วทชพ ๒๘๒
SCID 203
วทคร ๒๐๓
SCIN 261
วทนว ๒๖๑
SCIN 291
วทนว ๒๙๑
SCBE 208
วททช ๒๐๘

Nature and Philosophy of Science
ธรรมชาติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์
Academic Presentations in English
การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ
Nanomaterials
วัสดุนาโน
General Genetics
พันธุศาสตร์ทวไป
ั่
General Genetics Laboratory
ปฏิบตั กิ ารพันธุศาสตร์ทวไป
ั่
Biochemistry
ชีวเคมี
Laboratory in Bhochemistry
ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
Laboratory Exploration
ห้องปฏิบตั กิ ารศึกษา
Fundamental Biophysics
ชีวฟิ สกิ ส์พน้ื ฐาน
Food and Agri-Technology for
Urbanization
เทคโนโลยีการอาหาร และการเกษตร
เพือ่ ความเป็ นเมือง
General Ecology
นิเวศวิทยาทัวไป
่

3 (3-0-6) --2 (2-0-4) --3 (2-3-5) --3 (3-0-6) C1111
1 (0-3-1) --3 (3-0-6) --1 (0-3-1) --1 (1-0-2) C1021
2 (2-0-4) --3 (3-0-6) ---

3 (3-0-6) C1111
C1023

EGIE 195
วศอก ๑๙๕
SCIN 201
วทนว ๒๐๑

Basic Engineering Workshops
ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมพืน้ ฐาน
Creating an Innovation Culture
การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม

3 (2-2-5) --1 (1-0-2) ---

๑๐๖

15

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ชัน้ ปี ที่ ๑-๒)
University of Sussex (Year 1 Level 4)
รหัสวิ ชา
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิ ต รหัสวิ ชา
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที ่ ๒ รวม ๔๗ หน่ วยกิ ต -ต่อSCIN 202
วทนว ๒๐๒
SCIN 241
วทวน ๒๔๑
SCBE 253
วททช ๒๕๓
SCIN 292
วทนว ๒๙๒
SCME 372
วทวน ๓๗๒
SCBE 207
วททช ๒๐๗
SCIN 203
วทนว ๒๐๓

Scientific Communication and
Presentation
การสือ่ สาร และการนาเสนอทาง
วิทยาศาสตร์
Nanobiotechnology
นาโนเทคโนโลยี
Fundamental to Fitness: Microbes
for Quality Life
พืน้ ฐานสู่ความอภิเชษฐ์ในรายละเอียด:
จุลนิ ทรียเ์ พือ่ ชีวติ ทีม่ คี ุณภาพ
Bioinnovation in Food Industry
ชีวนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร
Scientific Creativity and Innovation
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
Basic Cell and Molecular Biology
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Internship for Innovation and
Entrepreneurship I
การฝึกปฏิบตั งิ าน และการศึกษาดูงาน
เสริมสร้างประสบการณ์ทางนวัตกรรม
และวิสาหกิจ ๑

1 (1-0-2) ---

3 (3-0-6) --3 (2-3-5) ---

2 (2-0-4) --3 (3-0-6) --3 (3-0-6) C7149

The Cellular and Molecluar Basis
of Life

3 (0-9-3) ---

* การเรียนการสอนทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล ชัน้ ปี ท่ี ๑-๒ เทียบได้กบั การเรียนการสอน ชัน้ ปี ท่ี ๑ ของ University of Sussex

๑๐๗

15

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางที่ ๑.๒ เปรี ย บเที ย บรายวิ ช าระหว่ างมหาวิ ทยาลัยมหิ ด ล (ชัน้ ปี ที่ ๓-๔) กับ University of
Sussex ตามแผนการศึ ก ษา (ชัน้ ปี ที่ ๒-๓) เพื่ อ แสดงรายวิ ช าของ University of
Sussex ที่ใช้เทียบเคียง กับรายวิ ชาของสาขาวิ ชาชีวนวัตกรรมในแบบที่ ๑
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ชัน้ ปี ที่ ๓-๔)
University of Sussex (Year 2-3 Level 5-6)
รหัสวิ ชา
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิ ต รหัสวิ ชา
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที่ ๓ รวม ๒๗ หน่ วยกิ ต
SCBE 302
วททช ๓๐๒
SCIN 301
วทนว ๓๐๑
SCIN 304
วทนว ๓๐๔
SCIN 392
วทนว ๓๙๒

Biostatistics
ชีวสถิติ
IoT and Innovation
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิง่ และ
นวัตกรรม
Strategic Management of
Innovation
การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์
Synthetic Biology
ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์

3 (3-0-6) C1150

Environmental Research Skills
(E&C)
3 (2-3-5) L7032DECO Geographical Information System

15

2 (2-0-4) N1049

Management of Innovation

15

3 (3-0-6) C7114

Structural Basis of Biological
Function
Innovation in Bioscience and
Medicine
Environmental Research Skills
(E&C)
Resource Management
Management of Innovation

15

3 (2-3-5) N1049

Management of Innovation

15

3 (0-9-3) C7127

Life Sciences Final Year Research
Project

30

Life Sciences Final Year Research
Project
Life Sciences Final Year Research
Project

30

C7117
SCBE 304
วททช ๓๐๔
SCME 371
วทวน ๓๗๑
SCIN 391
วทนว ๓๙๑
SCIN 393
วทนว ๓๙๓
SCIN 394
วทนว ๓๙๔
SCIN 303
วทนว ๓๐๓

Bioethics
ชีวจริยธรรม
Marketing and Entrepreneurship
การตลาดและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
Wood and Phytomaterials
ไม้ และวัสดุจากพืช
Insect Scientific Innovation and
Bio-business
วิทยาการแมลงสู่นวัตกรรมและชีวธุร
กิจ
Senior Project in Bioinnovation I
โครงการศึกษากรณีพเิ ศษ ๑
Internship for Innovation and
Entrepreneurship II
การฝึกปฏิบตั งิ านและการศึกษา
ดูงานเสริมสร้างประสบการณ์
ทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ 2

2 (2-0-4) C1150
3 (3-0-6) C1152
N1049
2 (2-0-4) ---

15

15
15
15
15

3 (0-9-3) ---

ชัน้ ปี ที่ ๔ รวม ๔ หน่ วยกิ ต
SCIN 403
วทนว ๔๐๓
SCIN 494
วทนว ๔๙๔

Seminar in Bioinnovation
สัมมนาทางชีวนวัตกรรม
Senior Project in Bioinnovation II
โครงการศึกษากรณีพเิ ศษ ๒

1 (0-3-1) C7127
3 (0-9-3) C7127

* การเรียนการสอนทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล ชัน้ ปี ท่ี ๓-๔ เทียบได้กบั การเรียนการสอน ชัน้ ปี ท่ี ๒-๓ ของ University of Sussex

๑๐๘

30

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

คาอธิ บายรายวิ ชา ประกอบตารางที่ ๑.๑
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ชัน้ ปี ที่ ๑-๒)
University of Sussex (Year 1 Level 4)
รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที่ ๑
SCBE 101
General Biology I
3 (3-0-6)
วททช ๑๐๑ ชีววิทยาทัวไป
่ ๑
ความหลากหลายของคาร์บอนอะตอมและโมเลกุลของสิง่ มีชวี ติ
พลังงานถ่ายโอนสู่ระบบสิง่ มีชวี ติ การจัดลาดับของเซลล์ การหายใจ
ในระดับเซลล์ การสังเคราะห์แสง พันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้
แนวคิดทาง วิวฒ
ั นาการ การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวฒ
ั นาการและ
อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรกั ษ์
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.

SCBE 102
General Biology Laboratory I
1 (0-3-1)
วททช ๑๐๒ ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
่ ๑
การใช้ก ล้อ งจุ ล ทรรศน์ โครงสร้า งและหน้ า ที่ข องเซลล์ การ
เคลือ่ นทีข่ องโมเลกุล เนื้อเยือ่ พืชและสัตว์ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์
และพันธุศาสตร์เชิงประชากร นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
Microscopy, cell structure and function, movement of
molecules, plant and animal tissues; cell division, genetics and
population genetics, ecology, and behavior.

C1021

Research Methods for Biology,
15
Ecology and Zoology
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.
C1021
Research Methods for Biology,
15
Ecology and Zoology
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.

๑๐๙

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ชัน้ ปี ที่ ๑-๒)
University of Sussex (Year 1 Level 4)
รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที ่ ๑ -ต่อSCIN 103

Bioinnovation and Sustainable
3 (3-0-6)
Society
วทนว ๑๐๓ ชีวนวัตกรรมและสังคมยังยื
่ น
ปรัชญาและหลักการพืน้ ฐานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ของความต้องการและ
การจัดหาทรัพยากรกับมนุษย์และสิง่ แวดล้อม ศักยภาพของสิง่ มีชวี ติ
ชีว ภัณ ฑ์แ ละของเสีย จากชีว ภาพ การสร้า งสรรค์แ ละบูร ณาการ
ชี ว นวั ต กรรมเพื่ อ ประโยชน์ อ ย่ า งยั ง่ ยื น ต่ อ สัง คมมนุ ษ ย์ แ ละ
สิง่ แวดล้อมโลก
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.
SCBE 103
General Biology II
3 (3-0-6)
วททช ๑๐๓ ชีววิทยาทัวไป
่ ๒
ความหลากหลายทางชีวภาพของสิง่ มีชวี ติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืช รูปร่างและหน้าทีก่ ารทางานของส่วนต่างๆ ของ
พืช ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ และรูปร่างและหน้าทีก่ าร
ทางานของอวัยวะ และระบบอวัยวะต่างๆ ของสัตว์
Biological diversity of life, plant diversity, plant form and
function, animal diversity, forms and functions of animal organs
and organ systems.

SCBE 104
General Biology Laboratory II
1 (0-3-1)
วททช ๑๐๔ ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
่ ๒
ความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ในอาณาจักรโมเนอรา โปรติสตา
ฟั งไจ พืช และสัตว์ การสร้างเซลล์สบื พันธุ์ และการเจริญของตัวอ่อน
ระบบประสาท และการรับความรูส้ กึ การหายใจ และการไหลเวียน
ของเลือด
Diversity of monera, protist, fungi, plants and animals,
gametogenesis and embryo development; nervous system and
sensory system, respiratory and circulatory system.

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.
C7160

Marine Biology and Ecology Field
15
Course
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.
C7160
Marine Biology and Ecology Field
15
Course
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.

๑๑๐

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ชัน้ ปี ที่ ๑-๒)
University of Sussex (Year 1 Level 4)
รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที ่ ๑ -ต่อSCBE 105
Global Environment
3 (3-0-6)
วททช ๑๐๕ สิง่ แวดล้อมโลก
สรุปภาพรวมของปั ญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก ความสัมพันธ์
ระหว่างการพัฒนาสังคมมนุษย์และการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติตงั ้ แต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั กลยุทธ์ของการใช้ทรัพยากรโดยมนุ ษย์ในแต่ละ
ช่ ว งของเวลาใน ประวัติศ าสตร์ จุ ด เน้ น หนัก อยู่ท่ีการเติบโตของ
ประชากรมนุษย์และการพัฒนาการของสังคมมนุษย์และความ กดดัน
ทีม่ ตี ่อทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพ การใช้พลังงานตัง้ แต่อดีต
จนถึงปั จจุบนั และอนาคต สาเหตุและ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ มลพิษและการสูญเสีย
ความหลากหลาย ทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ
ทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพของสิง่ แวดล้อม มลพิษและ ความ
เสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมของมนุษย์และ
ผลกระทบต่ อ ความหลากหลายทาง ชีว ภาพและความยังยื
่ น ของ
สภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ
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.

F8510

The Natural World

15

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
15
Sustainable Development
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.

ชัน้ ปี ที่ ๒
SCBE 203
General Genetics
3 (3-0-6)
วททช ๒๐๓ พันธุศาสตร์ทวไป
ั่
หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การกระทาร่วมกันระหว่างยีน
และสิง่ แวดล้อม พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
แบบเชื่อ มโยง การแปรผัน ของโครโมโซม โครงสร้า งของสาร
พันธุกรรม การกลายและ ซ่อมแซมสารพันธุกรรม พันธุศาสตร์เชิง
ชีวเคมีและเชิงอิมมูโน พันธุศาสตร์จุลชีพ การถ่ายทอดพันธุกรรม
นอกโครโมโซม การกากับการทางานของยีน การวิเคราะห์พนั ธุ ศาสตร์ระดับโมเลกุล พันธุศาสตร์เชิงประชากรและการ เกิดสปี ชสี ์
ใหม่
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.

C1111

Introduction to Evolution and
15
Biodiversity
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.

๑๑๑

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ชัน้ ปี ที่ ๑-๒)
University of Sussex (Year 1 Level 4)
รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที ่ ๒ -ต่อSCID 203
Laboratory Exploration
1 (1-0-2)
วทคร ๒๐๓ ห้องปฏิบตั กิ ารศึกษา
บทนาเข้าสู่กระบวนการวิจยั และระเบียบวิจยั ในแวดวงการวิจยั
ใน ขอบเขตของวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ การสังเกตการณ์ และ
การแสดงตัวอย่าง การทาวิจยั ในห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ต่างๆ
ได้แ ก่ ห้อ งปฏิบ ัติก ารที่เ กี่ย วกับ เซลล์ และชีว โมเลกุ ล , ชีว เคมี,
โปรตีน, จุลชีววิทยา, พยาธิชวี วิทยาและอื่นๆ
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.

SCBE 208
General Ecology
3 (3-0-6)
วททช ๒๐๘ นิเวศวิทยาทัวไป
่
ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับนิเวศวิทยาระดับตัวตน ประชากร ชุมชน
ภูมนิ ิเวศ ระบบนิเวศ และนิเวศวิทยาประยุกต์ บูรณาการความคิด
รวบยอดทางนิ เ วศวิท ยาระดับ พื้น ฐานเข้า กับ บทปฏิบ ัติก ารนอก
ห้องเรียนโดยใช้ การศึกษาทีใ่ ช้พน้ื ทีเ่ ป็ นตัวตัง้
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.

C1021

Research Methods for Biology,
15
Ecology and Zoology
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.
C1111
Introduction to Evolution and
15
Biodiversity
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
15
Conservation
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 macroecology, 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.

๑๑๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ชัน้ ปี ที่ ๑-๒)
University of Sussex (Year 1 Level 4)
รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที ่ ๒ -ต่อSCBE 207
Basic Cell and Molecular Biology
3 (3-0-6)
วททช ๒๐๗ เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
โครงสร้าง หน้าที่ และการทางานของเซลล์ แนวคิดทางชีววิทยา
ระดับ โมเลกุ ล พื้น ฐาน การส่ ง ทอดโปรตีน และการขนส่ ง การส่ ง
สัญ ญาณภายในเซลล์ แ ละการติด ต่ อ สื่อ สารระหว่ า งเซลล์ การ
ตอบสนองของเซลล์ วัฏจักรของเซลล์และการเปลี่ย นแปลงไปทา
หน้าที่เฉพาะของเซลล์ การตายของเซลล์ การกลายพันธุ์และการ
ซ่อมแซมสารพันธุกรรมของเซลล์ การสร้างภูมคิ มุ้ กัน การเกิดมะเร็ง
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.

C7149

The Cellular and Molecluar Basis of
15
Life
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.

๑๑๓

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

คาอธิ บายรายวิ ชา ประกอบตารางที่ ๑.๒
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ชัน้ ปี ที่ ๓-๔)
University of Sussex (Year 2-3 Level 5-6)
รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที่ ๓
SCBE 302
Biostatistics
3 (3-0-6)
วททช ๓๐๒ ชีวสถิติ
สถิติพ้นื ฐาน ความน่ าจะเป็ นและการแจกแจง การสุ่มตัวอย่าง
ขนาดของตัวอย่าง และการประมาณค่าของประชากร สมมติฐานและ
การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบแบบ z – test การทดสอบแบบ
t – test การ วิเคราะห์วาเรียนซ์ การวิเคราะห์วาเรียนซ์แบบทิศทาง
เดียว การตรวจสอบความแตกต่างของค่ าเฉลี่ย การทดสอบ แบบ
ไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอย การถดถอยเชิงเส้นอย่า งง่าย
สหสัมพันธ์เส้นตรง การใช้โปรแกรมทาง สถิตวิ เิ คราะห์ขอ้ มูล
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.
SCIN 301
IoT and Innovation
3 (2-3-5)
วทนว ๓๐๑ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิง่ และ
นวัตกรรม
อิน เตอร์เน็ ต ทัวไปและอิ
่
น เทอร์เน็ ต ของสรรพสิ่ง โดเมนและ
ระบบของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ เครื่องมือและเทคโนโลยีสาหรับ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ การวิเคราะห์บ๊กิ ดาต้า ศักยภาพของการ
วิเคราะห์ข ้อ มูล ด้ว ยระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ การคิดเชิง
สร้างสรรค์และนวัตกรรมสาหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ การสร้าง
และพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ การประกอบการทีเ่ กี่ยวข้องกับ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ ต่อ
ชุมชนและสังคม
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.
SCIN 304
Strategic Management of
2 (2-0-4)
Innovation
วทนว ๓๐๔ การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์
การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ชนิดของนวัตกรรมและแบบ
แผนของการเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยีและตลาด การวิเคราะห์
SWOT และ PEST การสร้า งและการด าเนิ น การในกลยุ ท ธ์ ก าร
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การคิดเชิงออกแบบ การจัดการกระบวนการและ
ผู้พ ฒ
ั นาผลิต ภัณฑ์ใหม่ การควบคุ มเชิงกลยุ ทธ์และบรรษัทภิบาล
การจัดการทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
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.

C1150

Environmental Research Skills
15
(E&C)
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 practicalbased 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.

L7032DECO Geographical Information System

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.
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.

๑๑๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ชัน้ ปี ที่ ๓-๔)
University of Sussex (Year 2-3 Level 5-6)
รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที ่ ๓ -ต่อSCIN 392
Synthetic Biology
3 (3-0-6)
วทนว ๓๙๒ ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์
หลักการพื้นฐานของโพลิเมอร์ทางชีวภาพ; วิศวกรรมชีวภาพ
ของโปรตีนและกรดนิวคลีอกิ ; วิถเี มตาบอลิซมึ และวิศกรรมเมตาบอลิ
ซึม; เซ็นเซอร์ทางชีวภาพและตัวตรวจสอบ; การรีโปรแกรมระดับ
เซลล์; เนื้อเยื่อสังเคราะห์และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ; เทคโนโลยีชวี ภาพ
ระดับนาโน; การผสมผสานข้อมูลโอมิกส์เพื่อควบคุ มกระบวนการ
ทางชีวภาพแบบหลากหลาย; และเทคนิคสมัยใหม่ทางชีววิทยาเชิง
สังเคราะห์
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.

C7114

Structural Basis of Biological
15
Function
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
15
Medicine
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.

๑๑๕

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ชัน้ ปี ที่ ๓-๔)
University of Sussex (Year 2-3 Level 5-6)
รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที ่ ๓ -ต่อSCBE 304
Bioethics
2 (2-0-4)
วททช ๓๐๔ ชีวจริยธรรม
วิ เ คราะห์ พ ัฒ นาการทางสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ช ี ว ภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ สิง่ แวดล้อม ตัวอย่างและ
ปั ญ หาที่เ กิด ขึ้น จริง การวิจ ัย ที่ใ ช้ม นุ ษ ย์ แ ละสิ่ง มีช ีว ิต และการ
แก้ปัญหาเหล่านัน้
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.
SCME 371
Marketing and Entrepreneurship
3 (3-0-6)
วทวน ๓๗๑ การตลาดและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
การตลาดเชิงผูป้ ระกอบการ การจัดการการตลาด การวิจยั ทาง
การตลาดเพื่อ ความส าเร็จ ในการประกอบการ ช่ อ งทางการจัด
จาหน่าย ระบบราคา การประชาสัมพันธ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ ความ
เข้าใจลูกค้าและคู่แข่งทางการตลาด การสร้างและการรักษาแบรนด์
การประกอบการให้ยงยื
ั่ น
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.

C1150

Environmental Research Skills
15
(E&C)
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 practicalbased 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.
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.
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.

๑๑๖

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ชัน้ ปี ที่ ๓-๔)
University of Sussex (Year 2-3 Level 5-6)
รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที ่ ๓ -ต่อSCIN 393

Insect Scientific Innovation and
3 (2-3-5)
Bio-business
วทนว ๓๙๓ วิทยาการแมลงสู่นวัตกรรมและ
ชีวธุรกิจ
ชีวนวัตกรรมและชีวธุรกิจของแมลงตัง้ แต่ระดับวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน จนถึงการประยุกต์ใช้แมลง หรือผลผลิตและการออกแบบ
จากแมลงเพือ่ ประโยชน์ทางด้านงานวิจยั ทางการแพทย์ การเกษตร
อุตสาหกรรม สิง่ แวดล้อม สังคม และนโยบายพัฒนาประเทศต่างๆ
ทัง้ นี้รวมถึงการผลิต และพัฒนากระบวนการผลิตสายพันธุ์แมลงทีม่ ี
ประสิทธิภาพทีอ่ าศัยความรูท้ างด้านพันธุศาสตร์ วิศวกรรมชีวภาพ
เทคโนโลยีชวี ภาพ การต่อยอดงานวิจยั เพื่อการพัฒนาธุร กิจ ตาม
มาตรฐานทางความปลอดภัยทางชีวภาพของแมลง
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.
SCIN 394
Senior Project in Bioinnovation I
3 (0-9-3)
วทนว ๓๙๔ โครงการศึกษากรณีพเิ ศษ ๑
ปรัชญาและแนวคิดในการวิจยั และการสร้างนวัตกรรม ระเบียบ
วิธแี ละกระบวนการวิจยั ประเภทของการวิจยั เครือ่ งมือในการวิจยั
การศึกษาโจทย์วจิ ยั ข้อมูลและทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้อง การออกแบบวาง
แผนการวิจยั การประเมินและบริหารจัดการความเสีย่ งในการทาวิจยั
การเขียนเค้าโครงวิจยั การนาเสนอโครงร่างงานวิจยั
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.

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.

C7127

Life Sciences Final Year Research
30
Project
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 literaturebased 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.

๑๑๗

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ชัน้ ปี ที่ ๓-๔)
University of Sussex (Year 2-3 Level 5-6)
รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต รหัสวิ ชา
คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที่ ๔ รวม ๔ หน่ วยกิ ต
SCIN 403
Seminar in Bioinnovation
1 (0-3-1)
วทนว ๔๐๓ สัมมนาทางชีวนวัตกรรม
การเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละทัก ษะทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีในปั จจุบนั และอนาคตทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างชีวนวัตกรรม
รวมถึงความเป็ นผูป้ ระกอบการด้านชีวนวัตกรรม ผ่านการนาเสนอ
บทความ งานวิจยั และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างชีวนวัตกรรม
Presentations and group discussions on current and future
knowledge and research in science and technology as well as
entrepreneurship that involved in bioinnovation.
SCIN 494
Senior Project in Bioinnovation II 3 (0-9-3)
วทนว ๔๙๔ โครงการศึกษากรณีพเิ ศษ ๒
การจัดการและวางแผนการค้นคว้าเพื่อทากรณีศกึ ษางานวิจยั
ด้านชีวนวัตกรรม การใช้เครื่องมือวิจยั และเทคนิคสาคัญทีใ่ ช้ในการ
วิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประเมินผลวิจยั
และการวิพากษ์ผล การเขียนรายงานการวิจยั และการนาเสนอผล
การศึกษาวิจยั
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.

C7127

Life Sciences Final Year Research
30
Project
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 literaturebased 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.
C7127
Life Sciences Final Year Research
30
Project
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 literaturebased 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.

๑๑๘

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาคผนวก ๒
แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร
(MU: Template for Degree Profile)

๑๑๙

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

MU: Template for Degree Profile

MU Ed: Guideline 2017
แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี

๑. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Science Program in Bioinnovation (international program)

๒. ชื่อปริญญา
(ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวนวัตกรรม)
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Bioinnovation)
ภาพรวมของหลักสูตร
ประเภทของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา /
วงรอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
และกาหนดการเปิ ดสอน
การให้ปริญญา

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต
๔ ปี ตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กาหนด
หลักสูตรเปิ ดใหม่ กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
๑. ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว กรณีทน่ี กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนที่
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. ให้ ๒ ปริญญา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Sussex
ในกรณีทน่ี กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนทัง้ ๒ มหาวิทยาลัย ตามทีห่ ลักสูตรกาหนด
มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Sussex

สถาบันผูป้ ระสาทปริญญา
(ความร่วมมือกับสถานบันอื่น)
องค์กรทีใ่ ห้การรับรองมาตรฐาน
--ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา
มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตทีม่ คี วามเป็ นผูน้ า มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีคุณสมบัติ
ของนักวิจยั และนักเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ
ของทัง้ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าของธุรกิจ บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้
จะได้ ร ับ ความรู้ แ บบพหุ วิ ท ยาการ ทัง้ ศาสตร์ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ธ รรมชาติ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ชวี การแพทย์ วัสดุศาสตร์ สุขภาพ ศิลปะ และ
การจัดการ ใฝ่ เรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีแนวคิด
ด้านนวัตกรรม สร้างงานวิจยั และบูรณาการองค์ความรูไ้ ปสู่การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อแก้ไขปั ญหา พัฒนาคุณภาพชีวติ และต่อยอดทางธุรกิจได้ บนพื้นฐานของ
คุณธรรมและความยังยื
่ นของสังคม และประโยชน์สขุ แก่มวลมนุษยชาติ
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กลยุทธ์ / แนวปฏิบตั ิ
ในการจัดการเรียนการสอน

โดยภาพรวมของหลักสูตรจะจัดการเรียนการสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ เน้น
กลยุทธ์การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) การมีสว่ นร่วม (Class Engagement)
และความหลากลาย โดยจะสร้า งโอกาสให้เ กิด การเรีย นรู้ แ บบร่ ว มมือ ร่ ว มใจ
(Collaborative and Cooperative Learning) โดยเฉพาะเพื่อการแก้ปัญหา และการ
สร้างสรรค์ชน้ิ งาน
กลยุทธ์ / แนวปฏิบตั ิ
ผลลัพ ธ์ก ารเรีย นรู้ท่ีค าดหวัง ของหลัก สูต ร (PLOs) กลยุ ท ธ์ก ารจัด การเรีย นรู้
ในการประเมินผลการเรียนรูข้ อง (Teaching Strategies, TSs) และกลยุ ท ธ์ก ารประเมิน ผลการเรีย น (Evaluating
นักศึกษา
Strategies, ESs) โดยมุ่งที่การทาให้ทงั ้ สามปั จจัยมีความสอดคล้องและสอดรับกัน
(Alignment) โดยความลึกซึง้ ของรายวิชาจะเริม่ จากระดับพืน้ ฐาน (Basic) ซึง่ จะพบ
เป็ นส่ ว นใหญ่ ใ นวิ ช าระดั บ ปี ๑ แล้ ว จึ ง เพิ่ ม ความซั บ ซ้ อ นและความลึ ก ซึ้ ง
ทัง้ เนื้อหาวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั เิ ป็ นระดับปานกลาง (Intermediate) ในชัน้ ปี
๒-๓ และระดับก้าวหน้า (Advance) ในชัน้ ๓-๔ โดยวิธกี ารและเครื่องมือทีน่ ามาใช้
ในการประเมิน มีความหลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การทดสอบ และ
แฟ้ มสะสมงาน โดย TSs ที่ได้ปรับนามาใช้คือ เน้ นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ต น เ อ ง Self-directed Learning, Inquiry-based Learning, Research-based
Learning นอกจากนี้เป็ นการส่งเสริมการทางานเป็ นทีมร่วมด้วย
สมรรถะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร
Generic
PLO 4: ประยุกต์ใช้และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
Competences
เหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ ์ โดยตระหนักถึงผลดีผลเสีย จริยธรรม กติกา และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(Generic LO, Moral, ICT)
PLO 5: แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน
ในมิติต่าง ในการมีส่วนร่วมทางานกับผู้อ่นื ทัง้ ในฐานะผู้ร่วมงานและผู้นาได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถร่วมกันแก้ปัญหาให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Generic LO, Moral)
Subject-specific
Competences
Competences

PLO 1: ประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ นชีวนวัตกรรมในการประกอบอาชีพทัง้ ภาครัฐและเอกชน อย่าง
เป็ นที่ ย อมรับ ในฐานะทรัพ ยากรบุ ค คลของประเทศด้ า นเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมหรือ
ผูป้ ระกอบการทีม่ คี ุณภาพและมืออาชีพ (Subject-specific LO, Cognitive)
PLO 2: สร้างระบบ กระบวนการ และวิธกี ารด้านวิจยั และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับทรัพยากรทางชีวภาพและสิง่ แวดล้อม โดยใช้เครื่อ งมือและเทคโนโลยีต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้ าประสงค์ (Subject-specific LO, Cognitive, ICT)
PLO 3: แสดงออกถึง เจตคติเ ชิง วิท ยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมการเรีย นรู้แ ละการท างานเชิง
สร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เพื่อนาไปสูแ่ นวคิดและสิง่ ใหม่ๆ (Subject-specific LO, Cognitive)
PLO 6: อธิบ ายถ่ า ยทอดความรู้ ห รือ สาระส าคัญ เกี่ย วกับ การประกอบธุ ร กิจ ทรัพ ย์ สิน
ทางปั ญญา กฎหมายสาคัญโดยเฉพาะทีเ่ กี่ยวข้องทรัพยากรและข้อกาหนดทางความปลอดภัย
ทางชีวภาพและสิง่ แวดล้อม (Subject-specific LO, Knowledge, Communication)
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ผลลัพธ์การเรียนรูข้ องบัณฑิ ต
PLO 1 ประยุกต์ใช้ความรูด้ า้ นชีวนวัตกรรมในการประกอบอาชีพทัง้ ภาครัฐและเอกชน อย่างเป็ นทีย่ อมรับในฐานะ
ทรัพยากรบุคคลของประเทศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือผูป้ ระกอบการทีม่ คี ุณภาพและมืออาชีพ
PLO 2

สร้า งระบบ กระบวนการ และวิธีก ารด้า นวิจ ัย และนวัต กรรมเพื่อ พัฒ นาต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้โ ดยเฉพาะ
ทีเ่ กีย่ วกับทรัพยากรทางชีวภาพและสิง่ แวดล้อม โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้ าประสงค์

PLO 3

แสดงออกถึงเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมการเรียนรูแ้ ละการทางานเชิงสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ
เพื่อนาไปสูแ่ นวคิดและสิง่ ใหม่ๆ

PLO 4

ประยุ ก ต์ ใ ช้แ ละเลือ กใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและเครื่อ งมือ สื่อ สารต่ า งๆ ได้อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม
เกิดผลสัมฤทธิ ์ โดยตระหนักถึงผลดีผลเสีย จริยธรรม กติกา และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

PLO 5

แสดงออกซึง่ พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างกันในมิตติ ่าง ในการมีสว่ น
ร่วมทางานกับผู้อ่นื ทัง้ ในฐานะผู้ร่วมงานและผู้นาได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถร่วมกันแก้ปัญหาให้บรรลุผล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 6

อธิบายถ่ายทอดความรูห้ รือสาระสาคัญเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา กฎหมายสาคัญ
โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องทรัพยากรและข้อกาหนดทางความปลอดภัยทางชีวภาพและสิง่ แวดล้อม
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ภาคผนวก
๑. ข้อกาหนด: คุณสมบัติอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของหลักสูตร PLOs กับ MU-GA และ TQF
TQF (สกอ.)

1.

2.

3.
4.

5.

6.

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีวนวัตกรรมในการประกอบอาชีพทัง้
ภาครัฐและเอกชน อย่างเป็ น ทีย่ อมรับในฐานะทรัพยากรบุคคล
ของประเทศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือผูป้ ระกอบการที่
มีคณ
ุ ภาพ และมืออาชีพ
สร้างระบบ กระบวนการ และวิธกี ารด้านวิจยั และนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับทรัพยากรทาง
ชีวภาพและสิง่ แวดล้อม โดยใช้เครื่อ งมือและเทคโนโลยีต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ-เป้ าประสงค์
แสดงออกถึงเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมการเรียนรู้
และการทางานเชิงสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เพื่อนาไปสูแ่ นวคิด
และสิง่ ใหม่ๆ
ประยุก ต์ใ ช้แ ละเลือ กใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่อ งมือ
สื่อ สารต่ า งๆได้อ ย่า งถู ก ต้อ งเหมาะสม เกิด ผลสัม ฤทธิ ์ โดย
ตระหนั ก ถึ ง ผลดีผ ลเสีย จริย ธรรม กติ ก า และกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างกันในมิตติ ่าง ในการมีสว่ นร่วมทางานกับ
ผูอ้ ่นื ทัง้ ในฐานะผูร้ ่วมงานและผูน้ าได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถ
ร่วมกันแก้ปัญหาให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อธิบายถ่ายทอดความรู้หรือสาระสาคัญเกี่ยวกับ การประกอบ
ธุ ร กิ จ ทรัพ ย์ สิน ทางปั ญ ญา กฎหมายส าคัญ โดยเฉพาะที่
เกี่ย วข้อ งทรัพ ยากรและข้อ ก าหนดทางความปลอดภัย ทาง
ชีวภาพและสิง่ แวดล้อม

MU-GA: T-S = T-shaped

GT = Globally Talented

๓. ปัญญา

 



 

     



  

   

 

      

    



SC = Social Contributing
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๒. ความรู้

๑. คุณธรรม

T-S GT SC EM



 

    



EM = Enterpreneurially minded

๖. พิ สยั

คุณลักษณะ
พึงประสงค์ (MU-GA)

๕. สื่อสาร

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรชีวนวัตกรรม

๔. รับผิดชอบ/ที ม

PLOs
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ ๖ ด้าน (TQF)
และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้
(TQF)

รายละเอียด

ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร
(PLOs)
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6

๑. มีทกั ษะทางสังคม
๒. เข้าใจกฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ การ
จดสิทธิบตั ร การค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย
สาคัญทีเ่ กีย่ วกับทรัพยากร
๓. ข้อกาหนดทางความปลอดภัยทางชีวภาพ และ
สิง่ แวดล้อม
๑. ค้นคว้าข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อยอดความรูด้ า้ นการ
ด้านที่ ๒
วิจยั
ความรู้
๒. มี ท ั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ และออกแบบ
เพื่อ ประกอบงานวิจยั และปฏิบ ัติก ารในระดับ
นานาชาติ
๑. สร้ า งผลงานบนเจตคติ แ ละพื้ น ฐา นข อง
ด้านที่ ๓
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรมเชิง
ปั ญญา
ธุรกิจ
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
ระดับพื้นฐานในการประกอบอาชีพทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน
๓. นาเสนอสาระทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมได้อย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อให้บุคคล
ทัวไปเข้
่
าใจได้
ด้านที่ ๔
๑. ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ทงั ้ ในฐานะผูร้ ่วมงาน และ
ทักษะความสัมพันธ์
ผูน้ า
ระหว่างบุคคลและ ๒. สามารถแก้ปั ญ หาให้ง านบรรลุ ผ ลได้อ ย่ า งมี
ความรับผิดชอบ
ประสิทธิภาพ
ด้านที่ ๕
๑. ใช้การคานวณทางสถิติ และวิเคราะห์ ประมาณ
ทักษะการวิเคราะห์
การล่วงหน้า
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร ๒. ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี
และการใช้เทคโนโลยี
มีค วามคิด สัง เคราะห์ สร้า งสรรค์ บูร ณาการ
สารสนเทศ
และนวัตกรรม
๑. สามารถปฏิบตั ิงานได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
ด้านที่ ๖
อาศัยเครื่องชีแ้ นะ
ทักษะพิสยั
๒. สามารถฝึ กปฎิบตั ิในวิชาการและวิชาชีพ ของ
ตนเองจนเกิดความชานาญ คล่องแคล่ว
๓. รับ รู้ห ลัก การที่ถู ก ต้อ งและสามารถเลือ กสิ่ง ที่
สนใจหรือมีความถนัดเป็ นพิเศษ
๔. สามารถใช้อ งค์ค วามรู้ด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีเ พื่อ การให้บ ริก ารเพื่อ ตอบสนอง
ความต้องการระดับองค์กรและชุมชนทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน



ด้านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม

๑๒๕



















มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

TQF Level 2 / TQF 1 Graduate
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6
Competencies / Skill / LOs
Competency/skill 1: Moral
แสดงออกซึ่ ง พฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม

การยอมรับความแตกต่างระหว่างกันในมิตติ ่าง ในการ
มีสว่ นร่วมทางานกับผูอ้ ่นื ทัง้ ในฐานะผูร้ ่วมงานและผูน้ า
ได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ สามารถร่ ว มกั น แก้ ปั ญหา
ให้ บ รรลุ ผ ลได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ (Generic LO,
Moral)
Competency/skill 2: Knowledge
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อพัฒนาต่ อยอดความรู้ด้านการวิจยั
ใช้ก ารค านวณทางสถิติ วิเ คราะห์แ ละการประมาณ
การณ์ ล่ ว งหน้ า มี ท ั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ และ
ออกแบบ เพื่อประกอบงานวิจยั และปฏิบตั กิ ารในระดับ
นานาชาติ
Competency/skill 3: Cognitive
3.1 ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ า นชี ว นวั ต กรรมในการ
ประกอบอาชีพทัง้ ภาครัฐและเอกชน อย่างเป็ นที่
ยอมรับในฐานะทรัพยากรบุคคลของประเทศด้าน
เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมหรือผู้ประกอบการที่มี
คุณภาพและมืออาชีพ
3.2 สร้างระบบ กระบวนการ และวิธกี ารด้านวิจยั และ
นวัต กรรมเพื่ อ พัฒ นาต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ โ ดย
เฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรทางชี ว ภาพและ
สิง่ แวดล้อม โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้ าประสงค์
3.3 แสดงออกถึ ง เจตคติ เ ชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมการเรียนรูแ้ ละการทางานเชิงสร้างสรรค์
คิดนอกกรอบ เพื่อนาไปสูแ่ นวคิดและสิง่ ใหม่ๆ
Competency/skill 4: Communication
อธิบายถ่ายทอดความรู้หรือสาระสาคัญเกี่ยวกับ การ
ประกอบธุรกิจ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา กฎหมายสาคัญ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องทรัพยากรและข้อกาหนดทาง
ความปลอดภัยทางชีวภาพและสิง่ แวดล้อม

๑๒๖











มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

TQF Level 2 / TQF 1 Graduate
Competencies / Skill / LOs
Competency/skill 5: ICT
ประยุ ก ต์ใ ช้แ ละเลือ กใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือสื่อสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิด
ผลสัม ฤทธิ ์ โดยตระหนัก ถึง ผลดีผ ลเสีย จริย ธรรม
กติกา และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

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



Competency/skill 6: Professional
ประยุ ก ต์ใช้ค วามรู้ด้า นชีว นวัตกรรมในการประกอบ
อาชีพทัง้ ภาครัฐและเอกชนอย่างเป็ นทีย่ อมรับในฐานะ
ทรัพ ยากรบุ ค คลของประเทศด้ า นเทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมหรือผูป้ ระกอบการทีม่ คี ุณภาพ และมืออาชีพ

๑๒๗



มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาคผนวก ๓
ตารางแสดงความสัมพันธ์

๑๒๘

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาคผนวก ๓.๑
ตารางแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕-๖
ที่ตรงกับระดับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

๑๒๙

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLO 1

ประยุกต์ใช้ความรูด้ า้ นชีวนวัตกรรมในการประกอบอาชีพทัง้ ภาครัฐและเอกชน อย่างเป็ น
ที่ย อมรับ ในฐานะทรัพ ยากรบุ ค คลของประเทศด้ า นเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมหรือ
ผูป้ ระกอบการทีม่ คี ุณภาพ

PLO 2

สร้างระบบ กระบวนการ และวิธกี ารด้านวิจยั และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
โดยเฉพาะที่เ กี่ย วกับ ทรัพ ยากรทางชีว ภาพและสิ่ง แวดล้ อ ม โดยใช้ เ ครื่อ งมือ และ
เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้ าประสงค์

PLO 3

แสดงออกถึง เจตคติเ ชิง วิท ยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมการเรีย นรู้แ ละการท างา นเชิง
สร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เพื่อนาไปสู่แนวคิดและสิง่ ใหม่ๆ

PLO 4

ประยุกต์ใช้และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสารต่างๆได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ ์ โดยตระหนักถึงผลดีผลเสีย จริยธรรม กติกา และกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง

PLO 5

แสดงออกซึง่ พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างกันใน
มิตติ ่างๆ ในการมีส่วนร่วมทางานกับผูอ้ ่นื ทัง้ ในฐานะผูร้ ว่ มงานและผูน้ าได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถร่วมกันแก้ปัญหาให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 6

อธิบายถ่ายทอดความรูห้ รือสาระสาคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
กฎหมายสาคัญโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องทรัพยากรและข้อกาหนดทางความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและสิง่ แวดล้อม

๑๓๐

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางแสดงวิ ธีการสอน และวิ ธีการประเมิ นผล เพื่อประเมินผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

Program PLOs

Teaching
Strategies/Methods

PLO 1
ประยุกต์ใช้ความรูด้ า้ นชีวนวัตกรรมในการประกอบ
อาชีพทัง้ ภาครัฐและเอกชน อย่างเป็ นทีย่ อมรับใน
ฐานะทรัพยากรบุคคลของประเทศด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมหรือผูป้ ระกอบการทีม่ คี ุณภาพและมืออาชีพ
PLO 2
สร้างระบบ กระบวนการ และวิธกี ารด้านวิจยั และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรูโ้ ดยเฉพาะที่
เกีย่ วกับทรัพยากรทางชีวภาพและสิง่ แวดล้อม โดยใช้
เครือ่ งมือและเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้ าประสงค์
PLO 3
แสดงออกถึงเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
การเรียนรูแ้ ละการทางานเชิงสร้างสรรค์ คิดนอก
กรอบ เพื่อนาไปสู่แนวคิดและสิง่ ใหม่ๆ
PLO 4
ประยุกต์ใช้และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือ่ งมือสื่อสารต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิด
ผลสัมฤทธิ ์ โดยตระหนักถึงผลดีผลเสีย จริยธรรม
กติกา และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
PLO 5
แสดงออกซึง่ พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างกันในมิตติ ่างๆ ในการมี
ส่วนร่วมทางานกับผูอ้ ่นื ทัง้ ในฐานะผูร้ ว่ มงานและผูน้ า
ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถร่วมกันแก้ปัญหาให้
บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 6
อธิบายถ่ายทอดความรูห้ รือสาระสาคัญเกีย่ วกับ การ
ประกอบธุรกิจ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา กฎหมายสาคัญ
โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องทรัพยากรและข้อกาหนดทาง
ความปลอดภัยทางชีวภาพและสิง่ แวดล้อม

๑๓๑

Evaluating
Strategies

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

ปี ท่ี 1: ก ข ง
ปี ท่ี 2: ก ข ง
ปี ท่ี 3: ก ข ง
ปี ท่ี 4: ก ข ง

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

ปี ท่ี 1: ก ข ง
ปี ท่ี 2: ก ข ง
ปี ท่ี 3: ก ข ง
ปี ท่ี 4: ก ข ง

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

ปี ท่ี 1: ก ข ง
ปี ท่ี 2: ก ข ง
ปี ท่ี 3: ก ข ง
ปี ท่ี 4: ก ข ง

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

ปี ท่ี 1: ก
ปี ท่ี 2: ก ข ง
ปี ท่ี 3: ก ข ง
ปี ท่ี 4: ก ข

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

ปี ท่ี 1: ก ข ง
ปี ท่ี 2: ก ข ง
ปี ท่ี 3: ก ข ง
ปี ท่ี 4: ก ค

ปี ท่ี 1: a,b
ปี ท่ี 2: a,b,e,h
ปี ท่ี 3: a,b,e,g,h
ปี ท่ี 4: b,e,g,h

ปี ท่ี 1: ก
ปี ท่ี 2: ก ง
ปี ท่ี 3: ก ง
ปี ท่ี 4: ก ง

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

๑๓๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาคผนวก ๓.๒
ตารางแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
(MU Graduates Attributes)
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

๑๓๓

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ
กับ Core Value ของมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล (MAHIDOL)
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
๑. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ยึดมันในคุ
่ ณธรรม ความซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม
เข้าใจกฎหมายและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
๒. ด้านความรู้
มีความรูแ้ ละทักษะในการหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
มีวฒ
ั นธรรมการเรียนรูท้ ส่ี ่งเสริมความคิดริเริม่
สร้างสรรค์เพื่อนาใปสู่การสร้างนวัตกรรมได้
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
มีระบบ กระบวนการ และวิธกี ารวิจยั ทีช่ ดั เจน
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงได้
๔. ด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
สามและความรับผิดชอบ
มีทกั ษะการทางานเป็ นกลุ่ม
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๕. ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนรูแ้ ละริเริม่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประกอบการศึกษา หรือวิจยั
๖. ด้านทักษะการปฏิ บตั ิ ทางวิ ชาชีพ หรืออื่นๆ
มีความสามารถในการสื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษได้
อย่างเหมาะสม

Core Value ของมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
A = Altruism
I = Integrity
M = Mastery
L = Leadership
M = Mastery
O = Originality
H = Harmony

H = Harmony
D = Determination

L = Leadership

M = Mastery

๑๓๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาคผนวก ๔
ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
จาแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

๑๓๕

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา
(Curriculum Mapping) จาแนกตามรายวิ ชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
(เรียงตามแผนการศึกษา และ IRPM)
ลาดับ
(No.)

จานวน Program Learning Outcomes (PLOs)
หน่ วยกิ ต PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6
(Credits)

ชัน้ ปี / รหัสวิ ชา / ชื่อรายวิ ชา
(Year / Course ID / Course Title)

ชัน้ ปี ที่ ๑ (Year 1)
รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา (Course ID / Course Title)
๑. ศศภอ ๑๘๐
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑
LAEN 180
English for Academic Purpose I
๒. วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน
SCMA 161
Technology in Daily Life
๓. วททช ๑๐๑
ชีววิทยาทั ่วไป ๑
SCBE 101
General Biology I
๔. วทคม ๑๖๑
เคมีท ั ่วไป
SCCH 161
General Chemistry
๕. วทฟส ๑๗๗ ฟิ สกิ ส์พน้ื ฐาน
SCPY 177
Basic Physics
๖. วทนว ๑๐๑
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
SCIN 101
Creative Thinking and Innovation
๗. วทนว ๑๗๑
การสร้างแบบจาลองและการจาลอง
สถานการณ์
SCIN 171
Modelling and Simulation
๘. วททช ๑๐๒ ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทั ่วไป ๑
SCBE 102
General Biology Laboratory I
๙. วทคม ๑๘๙
ปฏิบตั กิ ารเคมี
SCCH 189
Chemistry Laboratory
๑๐. วทฟส ๑๖๐
ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ท ั ่วไป
SCPY 160
General Physic Laboratory
๑๑. วทนว ๑๐๒
การคิดเชิงวิจารณญาณและการตัดสินใจ
SCIN 102
Critical Thinking and Decision Making
๑๒. วทคณ ๑๙๒ สถิตศิ าสตร์
SCMA 192
Statistics
๑๓. วทนว ๑๐๓
ชีวนวัตกรรมและสังคมยั ่งยืน
SCIN 103
Bioinnovation and Sustainable Society
๑๔. ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒
LAEN 181
English for Academic Purpose II

๑๓๖

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I/P

I

I

I

I/P

I

I

I

I/P

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I
I

I
R

I

I
R

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลาดับ
(No.)

จานวน
หน่ วยกิ ต
(Credits)

ชัน้ ปี / รหัสวิ ชา / ชื่อรายวิ ชา
(Year / Course ID / Course Title)

ชัน้ ปี ที ่ ๑ -ต่อ- (Year 1 -Continued-)
รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา (Course ID / Course Title)
๑๕. วทคม ๑๗๒ เคมีอนิ ทรีย์
SCCH 172
Organic Chemistry
๑๖. วททช ๑๐๓ ชีววิทยาทั ่วไป ๒
SCBE 103
General Biology II
๑๗. วททช ๑๐๔ ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทั ่วไป ๒
SCBE 104
General Biology Laboratory II
๑๘. วททช ๑๐๕
สิง่ แวดล้อมโลก
SCBE 105
Global Environment
ชัน้ ปี ที่ ๒ (Year 2)
รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา (Course ID / Course Title)
๑. วทคร ๑๘๒
ธรรมชาติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์
SCID 182
Nature and Philosophy of Science
๒. วทนว ๒๙๑
เทคโนโลยีการอาหารและการเกษตร
เพื่อความเป็ นเมือง
SCIN 291
Food and Agri-technology for
Urbanization
๓. วททช ๒๐๓ พันธุศาสตร์ท ั ่วไป
SCBE 203
General Genetics
๔. วทชพ ๒๘๑ ชีวเคมี
SCBM 281
Biochemistry
๕. วทคร ๒๐๓
ห้องปฏิบตั กิ ารศึกษา
SCID 203
Laboratory Exploration
๖. วทนว ๒๖๑
ชีวฟิ สกิ ส์พน้ื ฐาน
SCIN 261
Fundamental Biophysics
๗. ศศภอ ๓๘๐ การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ
LAEN 380
Academic Presentations in English
๘. วทวน ๒๖๒ วัสดุนาโน
SCME 262
Nanomaterials
๙. วททช ๒๐๔ ปฏิบตั กิ ารพันธุศาสตร์ท ั ่วไป
SCBE 204
General Genetics Laboratory
๑๐. วทชพ ๒๘๒ ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
SCBM 282
Laboratory in Biochemistry
๑๑. วททช ๒๐๘ นิเวศวิทยาทั ่วไป
SCBE 208
General Ecology
๑๒. วศอก ๑๙๕ ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมพืน้ ฐาน
EGIE 195
Basic Engineering Workshops

๑๓๗

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)

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

R

I

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R
R

I

I

I

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๒-๓-๔
3 (2-3-4)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

R
R

R

R

R/P

R

R

R/P

R

R

R/P

R

R/P

R

R

R/P

R

R

R

R

R
R

มคอ. ๒
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ลาดับ
(No.)

จานวน
หน่ วยกิ ต
(Credits)

ชัน้ ปี / รหัสวิ ชา / ชื่อรายวิ ชา
(Year / Course ID / Course Title)

ชัน้ ปี ที ่ ๒ -ต่อ- (Year 2 -Continued-)
รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา (Course ID / Course Title)
๑๓. วทวน ๒๔๑ นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ
SCME 241 Nanobiotechnology
๑๔. วทวน ๓๗๒ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
SCME 372 Scientific Creativity and Innovation
๑๕. วททช ๒๐๗ เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
SCBE 207 Basic Cell and Molecular Biology
๑๖. วทนว ๒๙๒ ชีวนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร
SCIN 292
Bioinnovation in Food Industry
๑๗. วททช ๒๕๓ พืน้ ฐานสูค่ วามอภิเชษฐ์ในรายละเอียด:
จุลนิ ทรียเ์ พื่อชีวติ ทีม่ คี ุณภาพ
SCBE 253 Fundamental to Fitness: Microbes for
Quality Life
๑๘. วทนว ๒๐๒ การสื่อสารแลการนาเสนอทางวิทยาศาสตร์
SCIN 202
Scientific Communication and
Presentation
๑๙. วทนว ๒๐๑ การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม
SCIN 201
Creating an Innovation Culture
๒๐. วทนว ๒๐๓ การฝึ กปฏิบตั งิ านและการศึกษาดูงาน
เสริมสร้างประสบการณ์ทางนวัตกรรมและ
วิสาหกิจ ๑
SCIN 203
Internship for Innovation and
Entrepreneurship I
ชัน้ ปี ที่ ๓ (Year 3)
รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา (Course ID / Course Title)
๑. วทนว ๓๙๒ ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์
SCIN 392
Synthetic Biology
๒. วททช ๓๐๒ ชีวสถิติ
SCBE 302 Biostatistics
๓. วทนว ๓๐๑ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิง่ และนวัตกรรม
SCIN 301
IoT and Innovation
๔. วทนว ๓๐๔ การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์
SCIN304
Strategic Management of Innovation
๕. วทนว ๓๙๑ ไม้และวัสดุจากพืช
SCIN 391
Wood and Phytomaterials

๑๓๘

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๒-๓-๕)

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

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R/P

R/P

R/P

R

R

R

R

3 (2-3-5)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๓ (๐-๙-๓)

R

R

R

R

R

R

R

R

R

P

P

P

P

P

P

R

R

3 (0-9-3)

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

R/P

R
R

P

P

P

P

P

P

R

R

R

R

R

R

R

R

R

มคอ. ๒
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ลาดับ
(No.)

จานวน
หน่ วยกิ ต
(Credits)

ชัน้ ปี / รหัสวิ ชา / ชื่อรายวิ ชา
(Year / Course ID / Course Title)

ชัน้ ปี ที ่ ๓ -ต่อ- (Year 3 -Continued-)
รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา (Course ID / Course Title)
๖. วทนว ๓๙๓ วิทยาการแมลงสูน่ วัตกรรมและชีวธุรกิจ
SCIN 393
Insect Scientific Innovation and Biobusiness
๗. วททช ๓๐๔ ชีวจริยธรรม
SCBE 304 Bioethics
๘. วทวน ๓๗๑ การตลาดและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
SCME 371 Marketing and Entrepreneurship
๙. วทนว ๓๙๔ โครงการศึกษากรณีพเิ ศษ ๑
SCIN 394
Senior Project in Bioinnovation I
๑๐. วทนว ๓๐๓ การฝึ กปฏิบตั งิ านและการศึกษาดูงาน
เสริมสร้างประสบการณ์ทางนวัตกรรมและ
วิสาหกิจ ๑
SCIN 303
Internship for Innovation and
Entrepreneurship II
ชัน้ ปี ที่ ๔ (Year 4)
รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา (Course ID / Course Title)
๑. วทนว ๔๐๓ สัมมนาทางชีวนวัตกรรม
SCIN 403
Seminar in Bioinnovation
๒. วทนว ๔๙๔ โครงการศึกษากรณีพเิ ศษ ๒
SCIN 494
Senior Project in Bioinnovation II

I = PLO is Introduced & Assessed
R = PLO is Reinforced & Assessed

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

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)

R

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

M

M

M

M

M

P

P/M

M

M

M

M

P

P

P

P

P

P/M

M

M

M

M

M

3 (0-9-3)

๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

M

P = PLO is Practices & Assessed
M = Level of Mastery is Assessed

๑๓๙

R

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาคผนวก ๕
รายละเอียดอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร

๑๔๐

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายชื่ออาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร
๑. รศ.ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
๑. คุณวุฒิ
คุณวุฒ ิ
Ph.D.
M.Sc.
M.Sc.
B.Sc.

สาขาวิชา
Physics
Physics
Applied Mathematics
Physics (1st class honored)

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
Virginia Polytechnic Institute & State University
Virginia Polytechnic Institute & State University
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.
๒๕๔๔
๒๕๓๙
๒๕๓๘
๒๕๓๖

๒. สังกัด ภาควิชาฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. งานวิ จยั ที่สนใจหรือมีความชานาญ ชีวฟิ สกิ ส์
๔. ผลงานวิ จยั หรือผลงานวิ ชาการ
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), 837844.
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.
๑๔๑

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

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.

๑๔๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ผศ. ดร. สุจินดา ธนะภูมิ
๑. คุณวุฒิ
คุณวุฒ ิ
Ph.D.
M.Sc
B.Sc.

สาขาวิชา
Biomedical Sciences (Genetics)
Biomedical Sciences (Genetics)
Biology

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
University of Hawaii
University of Hawaii
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.
๒๕๓๘
๒๕๓๓
๒๕๒๘

๒. สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. งานวิ จยั ที่สนใจหรือมีความชานาญ เทคโนโลยีชวี ภาพแมลง
๔. ผลงานวิ จยั หรือผลงานวิ ชาการ
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.

๑๔๓

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

๑๔๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ดร. ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
๑. คุณวุฒิ
คุณวุฒ ิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Plant Physiology

M.Sc
B.S.

Botany
Biology, second class
honors

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
Purdue University, West Lafayette,
Indiana USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.
๒๕๕๔
๒๕๔๘
๒๕๔๔

๒. สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. งานวิ จยั ที่สนใจหรือมีความชานาญ เทคโนโลยีชวี ภาพ
๔. ผลงานวิ จยั หรือผลงานวิ ชาการ
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.

๑๔๕

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. ดร. ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ
๑. คุณวุฒิ
คุณวุฒ ิ
Ph.D.
B.Sc.

สาขาวิชา
Biomedical Science
Biology

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
University of Sheffield
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.
๒๕๕๔
๒๕๔๘

๒. สังกัด ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. งานวิ จยั ที่สนใจหรือมีความชานาญ stem cell
๔. ผลงานวิ จยั หรือผลงานวิ ชาการ
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

๑๔๖

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. ดร. ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์
๑. คุณวุฒิ
คุณวุฒ ิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Biological Science

B.Sc.

Plant Science

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
Virginia Polytechnic Institute & State
University

พ.ศ.
๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๔๗

๒. สังกัด โครงการจัดตัง้ สานักสาขาวิชาชีวนวัตกรรมทีย่ งยื
ั ่ น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. งานวิ จยั ที่สนใจหรือมีความชานาญ สรีรวิทยาพืช
๔. ผลงานวิ จยั หรือผลงานวิ ชาการ
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)

๑๔๗

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ –นามสกุล

๑.

น.ส. ปทุมรัตน์ ตูจ้ นิ ดา

ตาแหน่ ง
ทางวิ ชาการ
ศาสตราจารย์

๒.

นาย สิทธิวฒ
ั น์ เลิศศิร ิ

รองศาสตราจารย์

๓.

น.ส. กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วฒ
ั น รองศาสตราจารย์

๔.
๕.

นาย วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ ์
นาย สุจนิ ดา ธนะภูม ิ

รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

๖.

นาย ธีรเกียรติ ์ เกิดเจริญ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

๗.

นาย ณภัศศรณ์ ปั ญญาสุข

อาจารย์

๘.

นาย ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ

อาจารย์

๙.

นาย ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์

อาจารย์

๑๔๘

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปี ที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Organic Chemisty)
The University of Nottingham (1980)
Ph.D. (Agricultural Science)
Tohoku University (1997)
Ph.D. (Plant Biotechnology)
Chiba University (1997)
Ph.D. (Physics) Virginia Tech (2001)
Ph.D. (Biological Science -Genetics)
University of Hawaii (1995)
Dr.rer.nat (Physical Chemistry)
University of Innsbruck (1995)
Ph.D. (Plant Physiology)
Purdue University (2011)
Ph.D. (Biomedical Science)
University of Sheffield (2011)
Ph.D. (Biological Science)
Virginia Tech (2016)

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาคผนวก ๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและ ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเรือ่ ง การศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๔๙

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
_______________________

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑.
ขอ ๒.
ขอ ๓.

ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลที่เขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะ”
หมายความรวมถึง สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ที่มีการเรียนการสอน
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําสวนงานทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นทีม่ ี
ฐานะเทียบเทาคณะที่มกี ารเรียนการสอน
“คณบดี”
หมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทา
คณะที่มกี ารเรียนการสอน
“หลักสูตร”
หมายถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีที่สอดคลองและ
สนับสนุนนโยบาย หรือการดําเนินงานหรือขอบังคับ กฎ ระเบียบของ
สภาวิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะ (ถามี) และไดรับการอนุมตั ิ
จากสภามหาวิทยาลัย โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
รับทราบการเสนอขอเปดสอนหลักสูตรใหม/การปรับปรุงหลักสูตรแลว
“อาจารยประจําหลักสูตร”
หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี
“คณะกรรมการหลักสูตร”
หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดี เพื่อทําหนาที่บริหาร
จัดการและพิจารณาหลักสูตร

๒

ขอ ๔.

การรับนักศึกษา
ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะ
โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรตามเงื่อนไข
และวิธีการที่ระบุไวในหลักสูตร หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี ซึ่งการรับนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี มี ๓ ประเภท คือ
๔.๑ มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา โดยระบบโควตา
๔.๒ มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยรับสมัครผานสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๔.๓ คณะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผานความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย
ขอ ๕.

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี้
๕.๑ ระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา
๑๕ สัปดาห ซึง่ อาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละคณะ
และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
๕.๒ ระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะ
เวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห ซึ่งอาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตาม
ความจําเปนของแตละคณะ และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียง
กันไดกับการศึกษาภาคปกติ
๕.๓ ระบบอื่น คณะอาจจัดการศึกษาระบบอื่น ซึ่งตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบนั้นในหลักสูตร
ใหชัดเจน โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค หรือระบบ
ไตรภาค

ขอ ๖.

การกําหนดหนวยกิตสําหรับแตละรายวิชา ใหถือเกณฑดังตอไปนี้
๖.๑ ระบบทวิภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา หรือการศึกษาทีเ่ ทียบเทา
ที่ใชเวลา ๑ ชัว่ โมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๕ ชัว่ โมง และศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา เทากับ ๑ หนวยกิต
ระบบทวิภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง หรือการศึกษาที่เทียบเทา ทีใ่ ชเวลา๒ - ๓ ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือ ๓๐ - ๔๕ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๕
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

๓

(๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานวิชาชีพ) หรือการทําโครงงาน หรือกิจกรรม
การเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลา ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๔๕-๙๐
ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๒ ระบบไตรภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา หรือการศึกษาที่เทียบเทา ที่ใช
เวลา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๒ ชัว่ โมงตอ
สัปดาห หรือไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบ
ไตรภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง หรือการศึกษาทีเ่ ทียบเทา ที่ใชเวลา ๒-๓ ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือ ๒๔-๓๖ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๒
ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค
(๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานวิชาชีพ) หรือการทําโครงงานหรือกิจกรรมการ
เรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ทีใ่ ชเวลา ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๓๖-๗๒ ชั่วโมง
และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๒ ชัว่ โมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค
๖.๓ ในกรณีที่ไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๖.๑ หรือ ขอ ๖.๒ ได ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่
คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพิจารณากําหนดหนวยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม โดย
ใหแสดงรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
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 หนวยกิตทวิภาค หรือ ๑๘๗.๕
หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอ ยกวา ๑๘๐ หนวยกิต
ทวิภาค หรือ ๒๒๕ หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา
๗.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมจี ํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิตทวิภาค หรือ
๙๐ หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะตองสะทอน
ปรัชญาและเนือ้ หาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนนั้ ๆ โดยครบถวนและใหระบุ คําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อ
หลักสูตร
ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รบั เขาศึกษาในหลักสูตรนั้น

๔

ขอ ๘.

การกําหนดสัญลักษณแสดงผลการศึกษา
๘.๑ สัญลักษณซึ่งมีแตมประจํา
ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจจะแสดงไดดว ยสัญลักษณตา ง ๆ ซึง่ มีแตมประจํา ดังนี้
สัญลักษณ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แตมประจํา
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๐.๐๐

๘.๒ สัญลักษณซึ่งไมมีแตมประจํา
ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตาง ๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
AU
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
I
รอการประเมินผล (Incomplete)
P
การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress)
S
พอใจ (Satisfactory)
T
การโอนหนวยกิต (Transfer of Credit)
U
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
X
ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)
๘.๓ การตัดสินผลการศึกษา
(๑) สัญลักษณที่มแี ตมประจําไมนอยกวา ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S เปนการประเมินผลวา ได
หรือ ผาน (Pass) ในแตละรายวิชา
(๒) สัญลักษณที่มแี ตมประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ U ในแตละรายวิชาถือวามีความรู
ความสามารถต่ํากวาเกณฑ ถาจะตัดสินการประเมินผลเปนอยางอืน่ ใหอยูใ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ ในกรณี
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) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ เชน เขาสอบสายเกินเวลาที่กําหนด ทําผิดวินยั วาดวยการ
แตงกายนักศึกษา หรือมีการกระทําตามขอ ๒๒ และไดรบั การตัดสินใหตก
(๕) นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ I แลวไมดําเนินการสอบ หรือไมปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาคการศึกษา
ปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค หลังสิ้นภาคการศึกษาที่ไดสัญลักษณ I
ยกเวนกรณีที่นกั ศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒
(๖) นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ P แลวไมสอบ และ/หรือไมสงผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนด
(๗) นักศึกษาที่ไมสอบแกตัวหรือไมปฏิบัติงานแกตัวตามที่กําหนดไวใน ๘.๓ (๒) หรือสอบแกตวั
หรือปฏิบัติงานแกตวั แลว แตยังประเมินผลวา “ไมได” หรือ “ไมผาน”
๘.๕ การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมหี นวยกิต หรือมีหนวยกิต แตภาควิชาหรือ
คณะเห็นวาไมควรจําแนกผลการศึกษาออกเปนสัญลักษณที่มีแตมประจํา
๘.๖ การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่นกั ศึกษาแจงความจํานงเขารวมศึกษา โดยไมนับหนวยกิต
แตตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบตั ิการไมนอยกวารอยละ ๘๐
๘.๗ การให I จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมสงผลงาน เพราะปวยโดยมีใบรับรองแพทยจากหนวยบริการ
สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจําหนวยบริการ
สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ใหอยูใ นดุลยพินิจของผูที่คณะกรรมการ
ประจําคณะมอบหมาย
(๒) นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑ เนื่องจากปวยโดยมีใบรับรองแพทยจาก
หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจํา
หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ใหอยูใ นดุลยพินิจของผูที่
คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย
(๓) นักศึกษาไมไดเขาสอบ และ/หรือไมไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจําคณะ หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย
๘.๘ การให P จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มกี ารสอนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวา ๑ ภาค
การศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชานัน้ ยังไมสิ้นสุด
๘.๙ การให T จะกระทําไดในกรณีที่โอนยายหนวยกิตมาจากคณะ หรือสถาบันอื่น
๘.๑๐ การให W จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหถอนการศึกษาตามขอ ๑๐.๓
(๒) นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา
(๓) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา
๘.๑๑ การให X จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่คณะยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาของ
รายวิชานัน้ ๆ ตามกําหนด

๖

ขอ ๙.

การลงทะเบียน
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา และจํานวนหนวยกิตที่ไมนอยกวาที่แตละหลักสูตรกําหนด
โดยเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
๙.๑ การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหลงทะเบียน
เรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต และในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียน
ไดไมเกิน ๙ หนวยกิต โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาดําเนินการไดครบขั้นตอน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเปน อาจใหมกี ารลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต
แตกตางไปจากเกณฑขางตนได ทั้งนี้ตอ งไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
โดยตองเรียนใหครบตามรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร
๙.๒ การลงทะเบียนเรียนซ้ํา จะทําไดตอเมื่อ
(๑) รายวิชานัน้ ไดสัญลักษณ F หรือ W หรือ U หรือคณะกรรมการประจําคณะ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเห็นวานักศึกษาควรเรียนซ้ํา ตามขอ ๘.๓ (๒) กรณี
ที่เปนรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่ แทนได หรือ
(๒) นักศึกษาตองการเรียนซ้ําในรายวิชาที่เรียนแลว เพื่อแกไขผลการศึกษาใหไดแตมเฉลี่ยสะสม
สู งขึ้ น แต ต อ งได รับ ความเห็น ชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยทปี่ รึกษา
(๓) การลงทะเบียนเรียนซ้ําในแตละรายวิชา ตามขอ ๙.๒ (๑) และ ขอ ๙.๒(๒) นักศึกษาจะ
ลงทะเบียนเรียนซ้ําไดตามจํานวนครั้งที่คณะกําหนด แตซ้ําไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง ยกเวนกรณี
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 ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาในทุกหลักสูตรตองไมเกิน ๘ ปการศึกษา โดยนับตั้งแตแรก
เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี

ขอ ๑๐. การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา
นักศึกษาจะขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชาไดตอเมือ่ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําหลักสูตร
และตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้
๑๐.๑ การขอเพิ่มรายวิชา จะตองดําเนินการภายใน ๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอ น สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปด
ภาคการศึกษาใหขอเพิ่มภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานัน้
๑๐.๒ การขอลดรายวิชา รายวิชาที่ขอลดจะไมบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไมนับครั้งในการลง
ทะเบียน หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห
แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาคการศึกษา ใหขอ
ลดภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานัน้

๗

๑๐.๓ การขอถอนรายวิชา ดําเนินการไดหลังสัปดาหที่ ๒ นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือหลัง
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน หรือหลังสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษารายวิชาที่
เปดสอนไมพรอมกับการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย จนถึงหนึ่งสัปดาหกอ นสอบสิ้นสุด
รายวิชานัน้ รายวิชาที่ขอถอนจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและนับครั้งในการลงทะเบียนเรียน
ทั้งนี้ การอนุญาตหรือไมอนุญาต ใ หเพิม่ ลด และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผูทคี่ ณบดี
มอบหมาย จะตองแสดงเหตุผลประกอบดวย
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
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ ครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิต
ครั้งสุดทายที่ประเมินผลวา “ได” หรือ “ผาน” ไปคิดเปนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
๑๒.๒ การรวมจํานวนหนวยกิตเพือ่ ใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย ใหนับจํานวนหนวยกิตของทุกรายวิชาที่
ผลการศึกษามีแตมประจํา
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ ครั้ง ใหนบั จํานวนหนวยกิตที่ลง
ทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ๆ ครั้งสุดทายไปใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย
ขอ ๑๓. การคิดแตมเฉลี่ย
แตมเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ แตมเฉลี่ยประจําภาค และแตมเฉลี่ยสะสม การคํานวณแตมเฉลีย่ ใหทําดังนี้
๑๓.๑ แตมเฉลี่ยประจําภาค ใหคาํ นวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานัน้ โดยเอา
ผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวย
จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจําที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ใหมี
ทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓
๑๓.๒ แตมเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
จนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผล
การศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา และผล
การศึกษามีแตมประจํา ตามขอ ๑๒.๒ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓
ในกรณีที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ํา ใหนําแตมประจําของสัญลักษณที่ไดรับการประเมิน
ครั้งสุดทายมาคํานวณแตมเฉลี่ย

๘

ขอ ๑๔. การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิต
นักศึกษาที่ยายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัย
หรือที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือ
นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนยายหนวยกิตใหครบหนวยกิต
ตามหลักสูตรได โดยไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น และมีผลการศึกษาที่มีสัญลักษณ
เปน T การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตนีใ้ หใชเฉพาะนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหโอนยาย หรือนักศึกษาที่
ไดรับอนุมัติใหเรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอื่น ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบหลักสูตร หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรือคณะกรรมการหลักสูตร ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
๑๔.๑ เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา และโอนยายหนวยกิต
(๑) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่โอนยายจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในหรือตางประเทศที่มี
มาตรฐานไมตา่ํ กวามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย
(๒) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหา และใหประสบการณการเรียนรู ครอบคลุมหรือ
เทียบเคียงกันได ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิต
และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย
(๓) เปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมเกิน ๕ ป ถาไมเปนไปตามนี้
ใหอยูใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ
(๔) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา
(๕) การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิต ใหทําไดไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร
๑๔.๒ การขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตใหทําหนังสือถึงคณบดี พรอมหลักฐานที่เกีย่ วของกับ
รายวิชาที่ขอโอน ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการหลักสูตรประจําภาควิชาทีเ่ กีย่ วของ และ/หรือคณะ
กรรมการประจําคณะเปนผูพจิ ารณาพรอมเหตุผลในการอนุมัติ และนําเสนอมหาวิทยาลัย และ/
หรืออธิการบดีเปนผูอนุมัติ หรือใหความเห็นชอบการอนุมัติจากระดับคณะ
๑๔.๓ รายวิชาที่เทียบและโอนยายหนวยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื่อรายวิชาที่เทียบโอน
ให โดยใชสญ
ั ลักษณเปน T และจะไมนาํ มาคิดแตมเฉลี่ย
๑๔.๔ นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา หรือกลุมรายวิชา และโอนยายหนวยกิต ตามขอ ๑๔.๑(๑) -๑๔.๑(๓)
มีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินยิ ม ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ ๒๑ ของขอบังคับฉบับนี้
๑๔.๕ การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิตที่มไิ ดอยูใ นขอบังคับใดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หลักสูตรประจําภาควิชาที่เกีย่ วของ และ/หรือคณะกรรมการประจําคณะ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดี เปนผูอ นุมัตหิ รือใหความเห็นชอบการอนุมัตจิ ากระดับคณะ
ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอ ๑๔.๑

๙

ขอ ๑๕. การลาพักการศึกษา
๑๕.๑ นักศึกษาอาจยืน่ คํารองขออนุญาตลาพักการศึกษา ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
(๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือไดเขารวมโครงการอืน่ ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นชอบดวย
(๓) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรอง
แพทยจากหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยอื่นที่รบั รอง
โดยแพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๔) เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว อาจยืน่ คํารองขอลาพักการศึกษาไดแตตองไดศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา และมีแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ ใหนักศึกษายืน่ คํารองตอคณบดี หรือผูที่คณบดี
มอบหมายโดยเร็วที่สุด และใหคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมตั ิ
๑๕.๒ เมื่อนักศึกษามีเหตุสุดวิสยั จําตองลาพักการศึกษา ดวยเหตุผลนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ ๑๕.๑
ใหยนื่ คํารองตอคณบดีหรือผูท ี่คณบดีมอบหมายโดยเร็วที่สุด และใหคณะกรรมการประจําคณะ
หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะที่นกั ศึกษาสังกัดมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ
๑๕.๓ การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ใหอนุมตั ิไดครั้งละไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือ ๓ ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค
ถามีความจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาใหมตามวิธีในขอ
๑๕.๑ หรือ ๑๕.๒ แลวแตกรณี
๑๕.๔ ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ใหนับเวลาที่ลาพักอยูในระยะเวลาการศึกษา
ดวย ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ตามขอ ๑๕.๑(๑) และ ขอ ๑๕.๑(๒)
หรือในกรณีทมี่ ีเหตุสุดวิสยั ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
๑๕.๕ ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา โดย
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถูกจําหนายชื่อออกจากมหาวิทยาลัย
๑๕.๖ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษา
ตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายกอนกําหนดวันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมนอยกวา
๑ สัปดาห
การอนุมัติหรือไมอนุมัติ ใหลาพักการศึกษาตามความในวรรคกอน คณบดีหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจะตองระบุเหตุผลในการพิจารณาดวย
ขอ ๑๖. การจําแนกสภาพนักศึกษา
๑๖.๑ การจําแนกสภาพนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาเปนปแรก จะจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาที่สอง ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือสิ้นภาคการศึกษาที่สามตามการจัด
การศึกษาแบบไตรภาค นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา สวนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแตปที่ ๒ เปนตนไป จะ
จําแนกสภาพนักศึกษา เมือ่ สิ้นภาคการศึกษาปกติของแตละภาค หรือเมื่อสิ้นปการศึกษาสําหรับ
หลักสูตรที่มีการศึกษาตอเนือ่ งตลอดป สําหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี อาจใหจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูรอนได

๑๐

๑๖.๒ การจําแนกสภาพนักศึกษาใหพิจารณาวาเปนนักศึกษาสภาพปกติหรือสภาพวิทยาทัณฑ ดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษาแรก หรือนักศึกษา
ที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง
๒.๐๐ จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง ๑.๘๐
ประเภทที่ ๒ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐
ขอ ๑๗. ฐานะชั้นปของนักศึกษา
ใหเทียบฐานะชั้นปของนักศึกษาจากจํานวนหนวยกิตที่สอบได
หลักสูตรนั้น

ตามอัตราสวนของหนวยกิตรวมของ

ขอ ๑๘. การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี้
๑๘.๑ ศึกษาครบตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหไดรับอนุปริญญาหรือปริญญาตามขอ ๒๐
๑๘.๒ ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีใหลาออก
๑๘.๓ อธิการบดีสั่งใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) เมื่อมีการจําแนกสภาพนักศึกษา และมีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑประเภทที่ ๑ ที่มีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ อีก ๒ ภาคการ
ศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๓
ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกี ารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค
หรืออีก ๑ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา โดยใชระบบอืน่ ตามขอ ๕.๓
(๓) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑประเภทที่ ๒ ที่มีแตมเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๒.๐๐ อีก ๔ ภาคการ
ศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๖
ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกี ารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค
หรืออีก ๒ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา โดยใชระบบอื่นตามขอ ๕.๓
(๔) ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับครบจํานวนครั้งตามขอ ๙.๒(๓) แลวผลการศึกษาหรือ
ผลการสอบ ยังคง “ไมได” หรือ “ไมผาน”
(๕) มีเวลาเรียนเกิน ๒ เทาของเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
(๖) เมื่อพนกําหนดเวลา ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลว ยังไมลงทะเบียนเรียน หรือยัง
ไมไดดําเนินการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา โดยขาดการติดตอหรือโดยไมมีเหตุผลสมควร
(๗) นักศึกษาประพฤติผิดวินยั ตามขอบังคับวาดวยวินยั นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
รวม/สถาบันสมทบ
(๘) มีปญหาทางจิตจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และ/หรือจะเปนอุปสรรคตอการประกอบ
วิชาชีพ ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาขอมูล และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
(๙) ถูกลงโทษตามขอ ๒๒
(๑๐) ตาย

๑๑

ขอ ๑๙. การสําเร็จการศึกษา
๑๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
ขอ ๒๐. การใหอนุปริญญาหรือปริญญา
การพิจารณาใหไดอนุปริญญาหรือปริญญา นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๒๐.๑ สอบผานรายวิชาและเกณฑอนื่ ๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
๒๐.๒ ไดแตมเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐
๒๐.๓ เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกศกั ดิศ์ รีแหงอนุปริญญาหรือปริญญานั้น
ขอ ๒๑. การใหปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ซึ่งรวมทั้งรายวิชาที่
นักศึกษายายประเภทวิชา หรือคณะในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และเปนรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชาทีม่ ีผลการเรียนไมต่ํากวา B (หรือเทียบเทา) โดยไมนําหนวยกิตและแตมประจําที่เทียบรายวิชา หรือ
โอนยายหนวยกิตมาคิดแตมเฉลี่ยสะสม จะไดรับการพิจารณาใหไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๑ เมื่อสอบได
แตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐ และไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิ ม อันดับ ๒ เมื่อสอบไดแตมเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา
๓.๒๕ และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๒๑.๑ มีเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาหรือจํานวนปการศึกษานอยที่สุดที่กําหนดไวในหลักสูตร
๒๑.๒ มีคุณสมบัติสอบไดปริญญาตรีตามขอ ๒๐
๒๑.๓ ไมเคยลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่ แทน หรือสอบแกตวั หรือปฏิบัติงาน
แกตวั ในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน
๒๑.๔ ในกรณีที่นักศึกษาขอเทียบรายวิชา และโอนยายหนวยกิต จํานวนรายวิชาที่ขอยาย หรือขอโอน
จะตองไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนหนวยกิตทั้งหลักสูตร
ขอ ๒๒. การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ
ใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยวินยั นักศึกษา
โดยพิจารณาตามสมควรแกกรณี
ดังตอไปนี้
๒๒.๑ ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริต
๒๒.๒ ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริตและใหพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปไมนอยกวา ๑
ภาคการศึกษาปกติ

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาคผนวก ๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๗๕

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
....................................
เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลไดมีโอกาสใชขอบังคับวินัยนักศึกษาเปนกรอบและแนวทาง
ในการใชสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลในสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน ซึ่งจะชวยปองกันนักศึกษาใหพน
จากสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการเรียนในสังคมมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจ ตามมาตรา ๒๔ (๒) แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๔๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ จึงออกขอบังคับ
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินยั นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินยั นักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย ” หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล
“ อธิการบดี ” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
“ สวนงาน ” หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงวิทยาเขตที่มี
การเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด
“หัวหนาสวนงาน” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน รวมถึงรองอธิการบดี
ที่ไดรับมอบหมายใหดูแลวิทยาเขตที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด
“ เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย” หมายความวา ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลที่ปฏิบัติหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
หมวด ๑
วินัยและการรักษาวินัย
ขอ ๕ นักศึกษาตองรักษาวินยั และจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามที่บัญญัติไวในขอบังคับ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย และสวนงานโดยเครงครัดอยูเสมอ
การประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยใหดําเนินการตามขอบังคับนี้

๒
ขอ ๖ นักศึกษาตองรักษาไวซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบรอย ชือ่ เสียง และเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย หามกอเหตุวนุ วาย ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย หรือทําลายทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือ
ของบุคคลอื่น
ขอ ๗ นักศึกษาตองประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมประพฤติในสิ่งที่อาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
หรือเสียหายแกตนเอง บุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ นักศึกษาตองเชื่อฟงคําสั่ง และปฏิบัติตามคําสั่ง หรือคําตักเตือนของอาจารยและเจาหนาที่
ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ นักศึกษาตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย และถูกตองตามขอบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือสวนงานทีก่ ําหนด
ในกรณีที่เขาชั้นเรียน เขาหองสอบ หรือติดตอสวนงานภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตอง แขวน/แสดง/ติดบัตรประจําตัวนักศึกษา เพื่อใหอาจารยหรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบได
ตลอดเวลา
ขอ ๑๐ นักศึกษาตองไมดื่มสุรา ของมึนเมา ในมหาวิทยาลัยและทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
หรือเมื่ออยูในชุดเครื่องแตงกายนักศึกษา
ขอ ๑๑ นักศึกษากระทําการดังตอไปนี้ ถือวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) เลนการพนัน หรือทําธุรกิจเกี่ยวกับการพนันหรือมีสวนเกีย่ วของสนับสนุนการพนัน
ทุกชนิด
(๒) เสพ มีไวในครอบครอง มีไวเพื่อขายหรือจําหนาย รวมทั้งเปนตัวแทนขาย หรือ
จําหนายซึ่งยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดใหโทษที่ผิดกฎหมาย
(๓) กระทําการลักทรัพย กรรโชกทรัพย ฉอโกง ยักยอกทรัพย ขมขู บังคับขืนใจ รีดไถ
บุคคลอื่น หรือทุจริตในเรื่องการเงิน
(๔) ครอบครอง หรือนําอาวุธปน หรือวัตถุอันตรายเขามาในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเปนเหตุ
ใหเกิดอันตรายแกชวี ิตและทรัพยสินของผูอื่น
(๕) ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี กระทําการลามก อนาจาร หรือกระทําความผิดเกีย่ วกับเพศ
อันเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
(๖) ทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายผูอื่น เปนเหตุใหมีผูไดรับอันตรายสาหัส หรือถึงแก
ความตาย หรือเปนเหตุใหเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
(๗) กระทําผิดอาญา โดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เจตนาทุจริตในการสอบ หรือพยายามกระทําการเชนวานัน้ รวมถึงตองไมกระทําการ
อื่นๆอันกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือผูอนื่
(๙) จัดทํา เผยแพร หรือมีไวในครอบครองซึ่ง สื่อ สิ่งพิมพ สิ่งวาด หรือสิ่งเขียน หรือ
กระทําการอื่นใด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือผูอนื่

๓
(๑๐) กระทําการปลอมลายมือชื่อผูอื่น ปลอมแปลงเอกสารหรือแกไขขอความในเอกสาร
ที่แทจริง หรือใชเอกสารเชนวานั้นเปนหลักฐานตอมหาวิทยาลัย หรือผูอื่นที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแก
มหาวิทยาลัยหรือผูอื่น
(๑๑) จงใจหรือเจตนาทําลายทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือผูอื่น เปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายอยางรายแรง
(๑๒) กระทําการอื่นใดที่อธิการบดีไดกําหนดวาเปนการกระผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๑๒ นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินยั ตามทีบ่ ัญญัติไวในขอบังคับนี้ จักตองไดรับโทษทางวินยั
ในกรณีกระทําผิดวินยั เล็กนอยและมีเหตุอนั ควรงดโทษ ใหหวั หนาสวนงานพิจารณา
งดโทษโดยใหวากลาวตักเตือนก็ได
ขอ ๑๓ โทษทางวินยั มี ๖ สถาน
(๑) วากลาวตักเตือน
(๒) ทําทัณฑบนเปนหนังสือ
(๓) ตัดสิทธิการเขาสอบ
(๔) งด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อ เพื่อขออนุมัติ หรือรับปริญญาบัตร หรือ
ประกาศนียบัตร
(๕) ใหพกั การศึกษา มีกําหนดไมเกินหนึ่งปการศึกษา
(๖) ใหพนสภาพนักศึกษา
ขอ ๑๔ นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินยั ที่ยังไมถึงขั้นเปนการกระทําผิดวินยั อยางรายแรงจะตองไดรับ
โทษทําทัณฑบน ตามความเหมาะสมแกกรณีแหงความผิด แตสําหรับการลงโทษวากลาวตักเตือนใหใช
เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษทําทัณฑบน
ขอ ๑๕ นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินยั อยางรายแรง จะตองไดรับโทษตัดสิทธิการเขาสอบ หรืองด
ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร หรือใหพักการศึกษา มี
กําหนดไมเกินหนึ่งปการศึกษา หรือใหพน สภาพนักศึกษาตามความรายแรงแหงกรณี
ขอ ๑๖ ใหหัวหนาสวนงานมีสิทธิออกประกาศเกีย่ วกับวินยั นักศึกษาที่เกีย่ วของกับสวนงานของ
ตนไดเทาทีไ่ มขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ แลวแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ
หมวด ๒
การดําเนินการทางวินัย
ขอ ๑๗ การดําเนินการทางวินัยแกนกั ศึกษา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา
ขอ ๑๘ นักศึกษาผูใดถูกกลาวหา โดยมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดวินัย หรือความ
ปรากฏตอหัวหนาสวนงานวานักศึกษาผูใดกระทําความผิด ใหอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงาน แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน เวนแตเปนความผิดทีป่ รากฏชัดแจงในกรณีดังตอไปนี้ จะไมสอบสวน
หรืองดการสอบสวนก็ได

๔
(๑) กระทําผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นกระทําผิด จนไดรับโทษจําคุก
หรือโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๒) กระทําผิดวินยั และไดรับสารภาพหรือใหถอยคําเปนหนังสือตอหัวหนาสวนงาน
หรือใหถอยคํารับสารภาพตอคณะกรรมการสอบสวน และไดมกี ารบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนลายลักษณ
อักษร
ขอ ๑๙ คณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๘ ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการและ
เลขานุการ จํานวนไมนอยกวาสามคน ดําเนินการสอบสวนโดยไมชักชา ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แตวนั ที่ไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง
ในกรณีการสอบสวนดําเนินการไมเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหคณะกรรมการสอบสวน
เสนอขอขยายเวลาการสอบสวนจากผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดครั้งละไมเกินสามสิบวัน
ขอ ๒๐ คณะกรรมการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุชื่อพยานหรือไมก็ได ทั้งนีเ้ พื่อใหผูถูกกลาวหาชีแ้ จง
และมีสิทธินําพยานหลักฐานตาง ๆ ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารมาเสนอตอคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อพิจารณา กอนเสร็จสิ้นการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน
ขอ ๒๑ การกระทําผิดวินัยไมรายแรง ใหหวั หนาสวนงานสั่งลงโทษ โดยใหทําทัณฑบนเปน
หนังสือ หรือวากลาวตักเตือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด แลวรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
โดยไมชักชา
ขอ ๒๒ การกระทําผิดวินยั อยางรายแรง ใหหวั หนาสวนงานรายงานกรณีที่เปนสาเหตุและ
รายงานผลการสอบสวน (ถามี) มายังอธิการบดีเพื่อพิจารณาโทษ และสั่งลงโทษตัดสิทธิการเขาสอบ หรือ
งด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร หรือใหพัก
การศึกษามีกําหนดไมเกินหนึ่งปการศึกษา หรือใหพน สภาพนักศึกษาตามความรายแรงแหงกรณี
การสั่งลงโทษพักการศึกษา อธิการบดีอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนงานสั่งลงโทษ
แทนไดไมเกินหนึ่งภาคการศึกษา
ขอ ๒๓ การลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยใหทําเปนหนังสือ และใหผูสั่งลงโทษแจงสิทธิใน
การอุทธรณ รวมทั้งระยะเวลาสําหรับการอุทธรณไวดว ย
เมื่อไดสั่งลงโทษนักศึกษาผูใ ดแลว ใหรบี แจงตอบิดา มารดา หรือผูปกครองของ
นักศึกษาผูนั้น อาจารยที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัย แลวแตกรณีเพื่อทราบ
หมวด ๓
การอุทธรณ
ขอ ๒๔. นักศึกษาผูใด ซึ่งถูกสั่งลงโทษตามขอบังคับนี้ และไมเห็นดวยกับคําสัง่ ถูกลงโทษ
นักศึกษาผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ในระหวางอุทธรณใหนักศึกษายังคงไดรับโทษ

๕
ขอ ๒๕ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหผูอุทธรณทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อของตนในหนังสือ
นั้นดวย และใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนคนอื่นหรือมอบหมายใหคนอืน่ อุทธรณ
แทนตนไมได
ขอ ๒๖ เพื่อประโยชนในการอุทธรณ ผูประสงคจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการ
สอบสวนได สวนบันทึกถอยคําพยานบุคคลหรือเอกสารอื่น ใหเปนดุลยพินิจของหัวหนาสวนงานหรือ
คณะกรรมการสอบสวนแลวแตกรณี ทีจ่ ะอนุญาตใหตรวจหรือคัด โดยใหคํานึงถึงเหตุผลและความจําเปน
เปนกรณี ๆ ไป
ขอ ๒๗ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณคณะหนึ่งจํานวนไมนอยกวาหาคน และไมเกินเจ็ดคนโดย
ตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมายอยางนอยหนึ่งคนซึ่งอธิการบดีแตงตั้ง และ
ใหมวี าระการดํารงตําแหนงเทาอธิการบดีที่แตงตั้ง
ขอ ๒๘ คณะกรรมการอุทธรณมอี ํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วินิจฉัยสั่งการเรื่องที่อุทธรณ
(๒) ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร หรือวัตถุใดๆ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
(๓) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งซึง่ อยู
ในอํานาจของคณะกรรมการก็ได
(๔) หนาที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๒๙ การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันทําการนับจาก
วันทราบคําสั่งหรือควรทราบคําสั่งลงโทษ
ขอ ๓๐ ในการอุทธรณใหยื่นหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการโดยตรง และใหคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยและสั่งการใหเสร็จภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ เวนแตมีเหตุผล
ความจําเปน ก็อาจขยายเวลาได แตไมเกินหกสิบวันนับจากวันครบกําหนด ทั้งนีจ้ ะตองบันทึกเหตุแหงการ
นั้นไว
ขอ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวา การสั่งลงโทษสมควรแกความผิด หรือเห็นวาการสั่ง
ลงโทษนั้นไมถูกตองหรือไมเหมาะสมหรือไมเปนธรรม ใหเสนอขอความเห็นชอบจากอธิการบดี เพื่อสั่ง
ยกอุทธรณหรือเพิ่มโทษ หรือลดโทษ หรือยกโทษ แลวแตกรณี
คําวินิจฉัยตามวรรคแรกใหถือเปนยุติและใหคณะกรรมการแจงคําวินจิ ฉัยใหผูอุทธรณ
ทราบเปนหนังสือโดยเร็ว
ขอ ๓๒ การนับเวลาตามขอบังคับนี้ หากเวลาสิ้นสุดตรงกับวันหยุดทําการของมหาวิทยาลัย
ใหนับวันเริ่มทําการถัดวันหยุดเปนวันสุดทายแหงเวลา
ขอ ๓๓ ใหอธิการบดีเปนผูร ักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมอี ํานาจสั่งการใหปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และถือเปนทีส่ ุด

๖
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๔ ในกรณีที่ไดมีการดําเนินการทางวินยั หรือมีการยื่นเรื่องอุทธรณไวกอนวันที่ขอบังคับนี้มี
ผลใชบังคับใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ ตอไป
จนกวาจะแลวเสร็จ
ขอ ๓๕ ในระหวางทีย่ ังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนคณะกรรมการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่

๘

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาคผนวก ๘
คาสังคณะกรรมการพั
่
ฒนาหลักสูตร
และ
คาสังคณะกรรมการกลั
่
นกรองหลั
่
กสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

๑๘๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาคผนวก ๙
เอกสารลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน
“BACHELOR OF SCIENCE
DUAL DEGREE PROGRAM AGREEMENT
BETWEEN
UNIVERSITY OF SUSSEX
AND MAHIDOL UNIVERSITY”

๑๘๕

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาคผนวก ๑๐
แนวทางการเทียบจานวนหน่ วยกิต
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดล กับ
UNIVERSITY OF SUSSEX

๑๙๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

แนวทางการเทียบจานวนหน่ วยกิ ต
ระหว่าง มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล กับ 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
120
60
30
15
6

ECTS
60
30
15
7.5
3

US
30
15
8
4
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).
ทีม่ า: http://www.sussex.ac.uk/study/international-students/visiting-exchange-erasmusstudents/modules/choose

๑๙๕

