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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีการศึกษา  2561 
1. ชื่อหลักสูตร 
  1.1  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Mathematics 
 1.2  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 
   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Biology 
 1.3  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Chemistry 
 1.4  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Physics 
 1.5  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ 
   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Statistics 
 1.6  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Environmental Science 
 1.7  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Computer Science 
 1.8  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Microbiology 
 1.9  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Applied Mathematics 
 1.10 ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science Program in Information Technology 
  1.11  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 
   ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science Program in Data Science 
2. ชื่อปริญญา 
  2.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
    ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
   ชื่อย่อภาษาไทย   : วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Mathematics) 
    ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Mathematics) 
  2.2 สาขาวิชาชีววิทยา 
    ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
    ชื่อย่อภาษาไทย   : วท.บ. (ชีววิทยา) 
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Biology) 
    ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Biology) 
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  2.3 สาขาวิชาเคมี 
    ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
    ชื่อย่อภาษาไทย   : วท.บ. (เคมี) 
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Chemistry) 
    ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Chemistry) 
  2.4 สาขาวิชาฟิสิกส์ 
    ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
   ชื่อย่อภาษาไทย    : วท.บ. (ฟิสิกส์) 
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Science (Physics) 
    ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   : B.Sc. (Physics) 
  2.5  สาขาวิชาสถิติ 
    ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 
    ชื่อย่อภาษาไทย   : วท.บ. (สถิติ) 
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Statistics) 
    ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Statistics) 
  2.6  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
    ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
    ชื่อย่อภาษาไทย   : วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Environmental Science) 
    ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Environmental Science) 
  2.7 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
    ชื่อย่อภาษาไทย   : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Computer Science) 
    ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Computer Science) 
  2.8  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
    ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววทิยา) 
    ชื่อย่อภาษาไทย   : วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Microbiology) 
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Microbiology) 
  2.9  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
    ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
    ชื่อย่อภาษาไทย   : วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Applied Mathematics) 
    ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Applied Mathematics) 
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  2.10 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    ชื่อย่อภาษาไทย   : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Information Technology) 
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Information Technology) 
  2.11 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 
     ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล) 
    ชื่อย่อภาษาไทย   : วท.บ. (วิทยาการข้อมูล) 
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Data Science) 
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Data Science) 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตร 
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้วิชาการทั้ง
ภาคทฤษฎี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีทักษะอย่างมีประสิทธิภาพในภาคปฏิบัติ  มีความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ มี
ความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของทั้งภาครัฐและเอกชน 
   คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  
ในการปรับปรุงและจัดท าหลักสูตรครั้งนี้  คณะฯ ถือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558  และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  พ.ศ. 2554 
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์  พ.ศ .  2552  ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นกรอบในการด าเนินงาน และมีเกณฑ์การพิจารณาเนื้อหาของหลักสูตร คือ  
ความเป็นมาตรฐานสากล   ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  ความมี
เอกลักษณ์ของแต่ละหลักสูตร  โดยค านึงอย่างยิ่งถึงคุณภาพและศักยภาพของบัณฑิตในการคิดค้น  
สร้างสรรค์และประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาชุนชนและประเทศเป็นส าคัญ 
 

5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

6. ระยะเวลาการศึกษา 
    ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา   และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
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7. ก าหนดการใช้หลักสูตรปรับปรุง 
    ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  เป็นต้นไป   
 

8. อาจารย์ผู้สอน 
   คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

9. ระบบการศึกษา 
  9.1  การจัดการศึกษาใช้ระบบหน่วยกิตทวิภาค 
  9.2  การคิดหน่วยกิต 
    9.2.1 รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    9.2.2 รายวิชาฝึกหรือทดลอง 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 ชั่วโมงหรือ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     9.2.3 รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3-6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
      ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการก าหนดค่าของหน่วยกิตจากจ านวน 

    ชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏบิัติ (ป) และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเอง  
    นอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์  แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิดดังนี้ 

      จ านวนหน่วยกิต   =  บ + ป + น 
                                                     3 
10. ค าอธิบายรหัสวิชา 
 ก าหนดรหัสวิชาไว้เป็น 6 หลัก  โดยแบ่งเลขออกเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มละ 3 หลัก 
 1.  เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้ 
    081 - 085    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    510    คณะวิทยาศาสตร์ 
    511   สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
    512    ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 
    513    ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 
    514    ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ 
    515    ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์ 
    516     ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์ 
     517   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ภาควิชาคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
     518    ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 
    519    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
    520    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาควิชาคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
     522    สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล  ภาควิชาคณิตศาสตร์,ภาควิชาสถิติ, ภาควิชา  
        คอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
  2. เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสรายวิชาดังนี้ 
  เลขตัวแรก  หมายถึง  ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้คือ 
   1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 
   2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 



 5 

   3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 
   4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 4    
  เลขตัวที่สองและสาม  หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 
 

11.   การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
  ระเบียบการเรียนและการวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง   และเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง  และข้อก าหนดเพ่ิมเติมของคณะวิทยาศาสตร์ส าหรับการจบหลักสูตรเป็นดังนี้ 
   1. นักศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ชีววิทยา  เคมี  
ฟิสิกส์  สถิติ  จุลชีววิทยา  คณิตศาสตร์ประยุกต์  และวิทยาการข้อมูล) ต้องสอบได้หน่วยกิต
สะสม ตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชาก าหนด และสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 และสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะด้านในหมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 2.00 
   2. นักศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ต้องสอบ
ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต  และสอบได้ค่าเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า  2.00 และสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะด้านในหมวดวิชา
เฉพาะไม่น้อยกว่า 2.00 และต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือองค์กรต่างๆ มาไม่
น้อยกว่า 150 ชั่วโมง 
    3. นักศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ต้องสอบได้หน่วยกิตสะสม ตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชาก าหนด 
และสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 และสอบได้ค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะด้านและวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 2.00 
 

12. โครงสร้างหลักสูตร 
   คณะวิทยาศาสตร์  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  11  สาขาวิชา  คือ 
    1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
     2. สาขาวิชาชีววิทยา 
    3.  สาขาวิชาเคมี 
      4. สาขาวิชาฟิสิกส์ 
    5.  สาขาวิชาสถิติ 
    6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
    7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    8. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
    9.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
    10.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    11.สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 
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โครงสร้างของหลักสูตร  หลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาจะประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 
    1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
    3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 


