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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชี ววิทยา
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
ชื อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/โปรแกรมวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชื อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science in Biology
2. ชื อปริญญาและสาขาวิชา
ชือเต็ม (ภาษาไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
ชือย่อ (ภาษาไทย)
: วท.บ. (ชีววิทยา)
ชือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Biology)
ชือย่อ (ภาษาอังกฤษ)
: B.Sc. (Biology)
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 134 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศทีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
ไม่มี
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5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสู ตร

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555


เปิ ดสอนภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา 2555

ได้พิจารณากลันกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม

ครังที 1/2555 เมือวันที 27 มกราคม 2555

ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการ

ประชุมครังที 1/2555 เมือวันที 11 กุมภาพันธ์ 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ตรมี ความพร้ อมเผยแพร่ ว่า เป็ นหลักสู ตรที มี คุ ณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา 2557
8. อาชี พทีสามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
1) นักวิจยั ในหน่วยงานราชการและเอกชน
2) นักวิจยั อิสระ นักวิชาการอิสระ
3) นักวิทยาศาสตร์ หรื อบุคลากรในหน่วยงานทีเกียวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทงั
ภาครัฐและเอกชน
4) อาชีพเป็ นครู - อาจารย์ (ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู )
5) ประกอบอาชีพอิสระ
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9. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ
ที
1

2
3

4
5

ชือ – สกุล

นางอรนุช สุ ขอนันต์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางนุชจริ นทร์ เพชรเกลียง
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางสาวศรัณยา ฤกษ์ขาํ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายคทาวุธ ไชยเทพ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางสาวสุ ธินี หี มยิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ งทาง คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

การสํ าเร็จการศึกษา
สถาบัน

วท.ม. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
(ชีววิทยา)
วท.บ. ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาคใต้
วท.ม นิเวศวิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วท.บ ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วท.ม. ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
วท.ม. นิเวศวิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วท.บ. เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วท.ม. วาริ ชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วท.บ. ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

10. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ๑๑ (พ.ศ. 2555 - 2559) ใช้แนวคิดทีต่อเนื องจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 8-10 ที ยึดหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย งที ให้ “คนเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ โดยกําหนดยุทธศาสตร์ ทีใช้ในการพัฒนา
ประเทศ จํานวน 6 ยุทธศาสตร์ การปรั บโครงสร้ า งเศรษฐกิ จสู่ การเติ บโตอย่างมี คุณภาพและยังยืน เป็ น
ยุทธศาสตร์ ทีให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถินเป็ นพืนฐานสําคัญในการขับเคลือนสู่ การพัฒนาทีมีคุณภาพ
และยังยืน แนวทางหนึ งทีใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ให้เป็ นพลังขับเคลือน
เศรษฐกิ จ คือ การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และนักวิจยั ให้เพียงพอทังในเชิ งปริ มาณและคุ ณภาพ
พร้ อมทังบูรณาการระหว่างการเรี ยนรู ้ และการทํางานจริ งในสถานประกอบการ ดังนันจึงได้ดาํ เนิ นการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาชี ววิทยา โดยยึดเกณฑ์มาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษา

พ.ศ.
2541
2536
2545
2541
2553
2540
2540
2533
2552
2547
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แห่ ง ชาติ เพื อให้ไ ด้บ ัณ ฑิ ต ที มี ค วามรู ้ และสามารถนํา องค์ค วามรู ้ ที ได้ไ ปใช้ป ระโยชน์ ต่ อ การพัฒ นา
เศรษฐกิจ รวมทังรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ๑๑
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยอยูใ่ นกลุ่มประเทศทีมีการพัฒนาคนระดับกลาง การพัฒนาคุ ณภาพคนด้านการศึกษา
ขยายตัวเชิ งปริ มาณอย่างรวดเร็ ว ส่ วนการขยายโอกาสการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตมีมากขึน แต่ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้โดยเชือมโยงนําความรู ้ไปปรับใช้ของคนไทยยังอยูใ่ นระดับตํา คุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอใน
การปรับตัวเท่าทันการเปลียนแปลงและเข้าสู่ สังคมเศรษฐกิจ ตลอดจนการนําองค์ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ใน
เชิ งพาณิ ชย์ยงั อยู่ในระดับตํา จึงเป็ นจุดอ่อนของไทยในการสร้ างองค์ความรู ้ นวัตกรรม รวมทังการวิจยั เพือ
พัฒนาประเทศ และเป็ นจุดฉุ ดรังการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ขณะเดียวกันคนไทย
กําลังประสบปั ญหาวิกฤตค่านิ ยมทีเป็ นผลกระทบจากการเลื อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ ประเทศ
ทังทางสื อสารมวลชนและเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและเลื อกรั บ วัฒนธรรมที ดี ง าม
ทําให้คุณธรรมและจริ ยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เนื องจากวิถีชีวิตที เปลี ยนไป
ทํา ให้ส ถาบันครอบครั ว สถาบันการศึ ก ษาและสถาบันศาสนามี บทบาทในการอบรมเลี ยงดู ให้ค วามรู ้
ปลู กฝั งศี ลธรรมให้มีคุณภาพและจริ ยธรรมลดน้อยลง นําไปสู่ ค่านิ ยมและพฤติกรรมที เน้นวัตถุ นิยมและ
บริ โภคนิยมเพิมมากขึน ดังนันการวางแผนหลักสู ตรจะคํานึงถึงการเปลียนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมที
เกิ ดขึนอย่างต่อเนื องและรวดเร็ ว ความสนใจในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ มีนอ้ ยลง ทําให้เกิ ดความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เนื องจากการขาดแคลนบุคลากรทีมีความรู ้และความชํานาญทางด้านชี ววิทยา
ดังนันการจัดการรายวิชาต่างๆ ในหลักสู ตรจึงต้องมีการปรับให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั การประกอบ
อาชีพและตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ภายใต้บริ บทการเปลียนแปลงตลอดเวลา การพัฒนาของประเทศทีไม่สมดุล ไม่ยงยื
ั น และอ่อนไหว
ต่อผลกระทบจากความผันผวนของปั จจัย ภายนอกที เปลี ยนแปลงรวดเร็ ว ซึ งสิ งเหล่ า นี มี ผ ลกระทบต่ อ
เยาวชนไทย ดังนันการพัฒนาหลักสู ตรชี ววิทยา จะสามารถผลิ ตบุคลากรด้านชี ววิทยาทีมีความรู ้ ชีววิทยา
ขันพืนฐาน ทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล เพือสามารถนําไปใช้ในการศึกษาวิจยั ระดับสู ง
หรื อสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ ให้ทนั สมัย สามารถประยุกต์ใช้กบั การบริ หารจัดการสิ งแวดล้อม การอนุ รักษ์
และการใช้ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิน เพือให้คนไทยอยูด่ ีมีสุข
12.2 ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสู ตรชี ววิทยาเป็ นหลักสู ตรที มุ่งผลิ ตบัณฑิ ตให้มีความรู ้ คู่คุณธรรม มีทกั ษะด้านปฏิ บตั ิ และ
การวิจยั ทีสามารถนําไปประกอบอาชี พและพัฒนาท้องถินได้ ซึ งสอดคล้องกับพันธกิ จของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา กล่าวคือ เป็ นสถาบันการศึกษาทีให้บริ การด้านการศึกษาทีหลากหลาย เพือพัฒนาบัณฑิ ต
และพัฒนาบุคลากรทีมีคุณภาพ และคุณธรรม
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13. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี ) กับหลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอืนของสถาบั น (เช่ น รายวิชาที
เปิ ดสอนเพือให้ บริการคณะ/โปรแกรมวิชาอืน หรือต้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน)
13.1 กลุ่มรายวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีทีเปิ ดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสู ตรอืน
- กลุ่มวิชาทีอยูใ่ นหมวดวิชาศึกษาทัวไป ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต ทีนักศึกษาต้องเรี ยนในคณะอืน
ประกอบด้วย กลุ่ ม วิช าภาษาและการสื อสาร กลุ่ ม วิช ามนุ ษยศาสตร์ กลุ่ ม วิชาสั ง คมศาสตร์ กลุ่ ม วิช า
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 6 หน่วยกิต
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้ โปรแกรมวิชา/หลักสู ตรอืนต้ องมาเรียน
รายวิชาทีเปิ ดสอนในหลักสู ตรนี นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรี ยนได้ตามความ
สนใจในหมวดวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริ หารจัดการ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรต้องประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารย์ผสู ้ อนและนักศึกษา
ในการพิ จ ารณารายวิช าด้า นเนื อหาสาระ การจัดการเรี ย นการสอน และการประเมิ น ผล เพื อให้ บ รรลุ
เป้ าหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาชี ววิทยา
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หมวดที 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
วิชาการดี มีคุณธรรม นําความรู ้สู่ การพัฒนาท้องถิน
1.2 ความสํ าคัญ
ปั จจุบนั ความรู ้ ทางชี ววิทยาได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในหลายๆ เรื องทีสําคัญในชี วิตของเรา เช่ น
เรื องของสุ ขภาพอนามัย การรักษาโรคอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนาคุณภาพอาหารทีใช้บริ โภคให้มีคุณค่า
มากขึ น การพิ สู จน์ ห ลัก ฐานทางกฎหมาย รวมทังการแก้ไ ขปั ญ หาสิ งแวดล้อ มที เสื อมโทรมลงทุ ก วัน
จะเห็นได้วา่ สิ งเหล่านีต้องอาศัยพืนฐานความรู ้ความเข้าใจทางด้านชีววิทยาเป็ นอย่างดี เนืองจากวิชาชี ววิทยา
เป็ นศาสตร์ ทีเรี ยนเพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับสิ งมี ชีวิต ทําให้เป็ นคนมี เหตุมีผลในการตัดสิ นใจ
เลือกหาสิ งทีดีมีคุณภาพสําหรับชีวติ สามารถดํารงชี วิตในโลกปั จจุบนั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม
จนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวัน นอกจากชี ววิทยาจะเกียวข้องกับมนุ ษย์แต่ละคนแล้วก็ยงั
เกี ยวข้องกับสังคมส่ วนรวม ซึ งมีความสัมพันธ์ซึงกันและกันอีกด้วย โดยความรู ้ ทางด้านชี ววิทยาสามารถ
นํามาใช้แก้ปัญหาต่างๆ ทังในระดับประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิงเพือดํารงเผ่าพันธุ์มนุ ษย์และ
สิ งมีชีวติ อืนเอาไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปในระยะเวลาอันรวดเร็ ว และสามารถดํารงชี วิตต่อไปได้อย่างมีความสุ ข
สมบูรณ์
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555) มีวตั ถุประสงค์เพือ
ผลิตบัณฑิตทีมีคุณสมบัติดงั นี
1) มีความรู ้และประสบการณ์การเรี ยนรู ้ สามารถปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาชีววิทยาได้อย่างดี
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริ เริ มสร้ างสรรค์ โดยใช้ความรู ้ และประสบการณ์ ในสาขา
วิชาชีววิทยาในการแก้ปัญหาการทํางานได้
3) มีทกั ษะความสามารถด้านการสื อสาร การวิเคราะห์วิจยั การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการสมัยใหม่
4) มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชี พ และมีทกั ษะความพร้อมด้านสังคมที
จําเป็ นต่อการทํางานและการใช้ชีวติ ในอนาคต
5) มีความอยากรู ้อยากเห็น ช่างสงสัย จะยอมรับคํากล่าวอ้างใดเมือมีหลักฐานเชิ งประจักษ์เพียงพอและ
มีคาํ อธิ บายหลักฐานเหล่านันตามตรรกะในหลักวิชา
6) มีความสามารถในการบริ หารจัดการและทํางานกับผูอ้ ืนได้
7) มีความพร้อมในการทํางานอยูเ่ สมอ และมีความมุ่งมันในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลียนแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาชีววิทยา ให้มี
มาตรฐานไม่ตากว่
ํ าที สกอ.
กําหนด
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถินและการเปลียนแปลงใน
ยุคปั จจุบนั

กลยุทธ์
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรโดยมีพืนฐาน
จากหลักสู ตรในระดับสากล
2. ติดตามและประเมินหลักสู ตร
อย่างสมําเสมอ
1. ติดตามความเปลียนแปลงความ
ต้องการของผูป้ ระกอบการใน
วิชาชีพ
2. ให้บุคลากรในท้องถิ นเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตร
3. แผนการส่ งเสริ มการเรี ยนการ 1. เพิมพูนความรู ้/ทักษะให้กบั
สอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
อาจารย์ผสู ้ อน
2. จัดกิจกรรมเสริ มนอกห้องเรี ยน
เพือพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ทงั 5
ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
4. แผนพัฒนากระบวนการสอน/ พัฒนาทักษะกระบวนการสอนของ
การประเมินผล ของอาจารย์
อาจารย์ ทีเน้นการสอนทังคุ ณธรรม
ผูส้ อน ตามผลการเรี ยนรู ้ทงั 5 จริ ยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปั ญญา
ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
และความรั บ ผิ ดชอบ ทัก ษะการ
วิ เคราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข การสื อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ความสํ าเร็จ
1. เอกสารการปรับปรุ งหลักสู ตร
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสู ตร
1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บณั ฑิตของ
สถานประกอบการ
2. รายงานผลความพึงพอใจของ
บัณฑิตต่อการมีงานทํา
1. มีกิจกรรมอบรม เพือเพิม
ทักษะให้กบั อาจารย์ผสู ้ อน
2. ผลการประเมินการมีส่วนร่ วม
ของผูเ้ รี ยนในการจัดกิจกรรม
เสริ ม
1. โครงการการพัฒนาทักษะ
กระบวนการสอนและการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ทงั 5 ด้าน
2. ผลการประเมินระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กระบวนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อน ทีมุ่งเน้นให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ทงั 5 ด้าน
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หมวดที 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค โดยหนึ งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย หนึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี และ
ปริ ญญาตรี (ต่อเนือง) พ.ศ.2549 หมวดที 2 ระบบการจัดการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
ภาคการศึกษาที 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1) ต้องสําเร็ จการศึ กษาไม่ตากว่
ํ าระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายในแผนการเรี ยนของวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ หรื อเทียบเท่า
2) มี คุณสมบัติอืนครบถ้วนตามประกาศหรื อข้อบังคับมหาวิท ยาลัยราชภัฏสงขลาว่า ด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื อง) พ.ศ. 2549 หมวดที 1 การรั บ
เข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) มีความรู ้พืนฐานทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงความรู ้พืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ค่อนข้างตํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2) การปรับตัวในการเรี ยนระดับอุดมศึกษา
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) ปรับเกณฑ์การรับนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน
2) จัดทําโครงการเตรี ยมความพร้อมและสอนเสริ มวิชาพืนฐาน
3) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1
4) แต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาเพือให้คาํ แนะนําทังการเรี ยนและการปรับตัว
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี
ระดับชั นปี
ชันปี ที
ชันปี ที
ชันปี ที
ชันปี ที

1
2
3
4

รวม
คาดว่ าจะจบการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2555
2556
2557
2558
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
120
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนี
รายการ
1. งบประมาณเงินรายได้
ค่า FTES ต่อปี
ค่าหัวจริ งต่อเทอม
จํานวนนักศึกษา ป.ตรี
รวม
2. งบประมาณรายจ่ าย
ค่าหัวจริ งต่อปี
จํานวนนักศึกษา ป.ตรี
รวม
รวมงบประมาณทังหมด

ปี 2555

งบประมาณ (บาท)
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558

800
800
40
96,000

800
800
80
192,000

800
800
120
288,000

800
800
160
384,000

3,000
40
120,000
216,000

3,000
80
240,000
432,000

3,000
120
360,000
648,000

3,000
160
480,000
864,000
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชันเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื อสิ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
 อืนๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาทีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอืนมาก่อน หรื อเคยศึกษานอกระบบ หรื อมีประสบการณ์
หรื อ เคยศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย เมื อเข้า ศึ ก ษาในหลัก สู ต รนี สามารถเที ย บโอนหน่ วยกิ ตได้โ ดยหลัก เกณฑ์
ข้อกําหนดต่างๆ ให้เป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรี ยนและการ
เทียบโอนผลการเรี ยน พ.ศ. 2553
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผู้สอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 134 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาทีสอดคล้องกับทีกําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ของกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 134 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร
9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า 98 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเนือหา
84 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาแกน
26 หน่วยกิต
2.1.2 วิชาเนือหาบังคับ
46 หน่วยกิต
2.1.3 วิชาเนือหาเลือก
12 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
6 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
8 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรี ยน 6 หน่วยกิต
1500301
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
1500303
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร 1
3(3-0-6)
English for Communication 1
เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี
1500304
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร 2
3(3-0-6)
English for Communication 2
1500310
ภาษาจีนเพือการสื อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
1500311
ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
1500313
ภาษามาเลย์เพือการสื อสาร
3(3-0-6)
Malay for Communication
1500314
ภาษาเกาหลีเพือการสื อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
1500315
ภาษาพม่าเพือการสื อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
บังคับเรี ยน 3 หน่วยกิต
2500309
เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวติ พอเพียง
3(3-0-6)
Moral Principles Leading to Self Sufficiency
เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี
1500305
สารสนเทศเพือการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study Skills and Research
1510313
ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
Philosophy and Religion
2000302
สุ นทรี ยภาพของชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetic of Life

มคอ.2
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2000306

ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Art in Daily Life
2500301
พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
1.3 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
บังคับเรี ยน 3 หน่วยกิต
2500308
การศึกษาเพือพัฒนาท้องถิน
3(3-0-6)
Study for Local Development
เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี
2500302
วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
2500303
วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Living
2500304
มนุษย์กบั สิ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
2500305
มนุษย์กบั สังคม
3(3-0-6)
Man and Society
2500306
เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
2500307
สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
2500310
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรี ยน 6 หน่วยกิต
4000306
การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
4000307
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือชีวติ
3(2-2-5)
Information Technology for Life
เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี
1000308
กีฬาและการออกกําลังกายเพือสุ ขภาพ
3(2-2-5)
Sports and Exercise for Health
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4000305
4000309
4000311
4000312
4000313
4000314
4000315
4000316
4000317
4000318
4000319

วิทยาศาสตร์ เพือคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
ชีวติ กับพลังงาน
Life and Energy
อนามัยการเจริ ญพันธุ์
Reproductive Health
อาหารและโภชนาการเบืองต้น
Introduction to Food and Nutrition
วิทยาศาสตร์ ทอ้ งถิน
Local Science
วิทยาศาสตร์ ระบบโลก
Earth System Science
สารเคมีและยาในชีวติ ประจําวัน
Chemical and Drugs in Daily Life
สิ งแวดล้อมในชีวติ ประจําวัน
Environment in Daily Life
พืชพรรณเพือชีวติ
Plant for Life
เกษตรเพือคุณภาพชีวติ
Agriculture for Quality of Life
สุ ขภาพจิตในชีวติ ประจําวัน
Mental Health in Daily Life

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า 98
2.1 กลุ่มเนือหา
84
2.1.1 วิชาแกน
26
4131005
ฟิ สิ กส์พืนฐาน
Fundamental Physics
4131006
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พืนฐาน
Fundamental Physics Laboratory
4211101
เคมี 1
Chemistry I

มคอ.2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

มคอ.2
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4211102

ปฏิบตั ิการเคมี 1
Chemistry Laboratory I
4211103
เคมี 2
Chemistry II
4211104
ปฏิบตั ิการเคมี 2
Chemistry Laboratory II
4331101
ชีววิทยา 1
Biology I
4331102
ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
Biology Laboratory I
4331103
ชีววิทยา 2
Biology II
4331104
ปฏิบตั ิการชีววิทยา 2
Biology Laboratory II
4571401
แคลคูลสั 1
Calculus I
4571402
แคลคูลสั 2
Calculus II
2.1.2 วิชาเนือหาบังคับ
46
4212505
เคมีอินทรี ยพ์ ืนฐาน
Fundamental Organic Chemistry
4212506
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยพ์ ืนฐาน
Fundamental Organic Chemistry Laboratory
4213301
ชีวเคมี
Biochemistry
4213302
ปฏิบตั ิการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
4332101
ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology
4332102
ปฏิบตั ิการชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology Laboratory

1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
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4333101
4333102
4333104
4333105

4333106
4333107
4333108
4333109
4333401
4333402
4334101
4334901
4334902
4342102
4342103

กายวิภาคและสรี รวิทยาของสิ งมีชีวติ
Anatomy and Physiology
ปฏิบตั ิการกายวิภาคและสรี รวิทยาของสิ งมีชีวติ
Anatomy and Physiology Laboratory
การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
Systematic and Biodiversity
ปฏิ บ ัติ ก ารจัด ระบบและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
Systematic and Biodiversity Laboratory
นิเวศวิทยา
Ecology
ปฏิบตั ิการนิเวศวิทยา
Ecology Laboratory
สถิติทางชีววิทยา
Statistics for Biology
ชีววิทยาภาคสนาม
Field Study in Biology
พันธุ ศาสตร์
Genetics
ปฏิบตั ิการพันธุ ศาสตร์
Genetics Laboratory
วิวฒั นาการ
Evolution
สัมมนาทางชีววิทยา
Seminar in Biology
วิจยั ทางชีววิทยา
Biological Research
จุลชีววิทยา
Microbiology
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory

มคอ.2
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(1-2-3)
3(1-6-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)

มคอ.2
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4581101

หลักสถิติ
Principles of Statistics

2.1.3 วิชาเนือหาเลือก
4332001
ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา
English for Biology
4332201
พฤกษศาสตร์
Botany
4332202
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
School Botanical Garden
4332301
สัตววิทยา
Zoology
4333103
ชีววิทยาการเจริ ญ
Developmental Biology
4333201
อนุกรมวิธานของพืช
Plant Taxonomy
4333202
กายวิภาคและสัณฐานวิทยาของพืช
Anatomy and Morphology of Plants
4333203
สรี รวิทยาของพืช
Plant Physiology
4333301
อนุกรมวิธานของสัตว์
Animal Taxonomy
4333302
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
4333303
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
4333304
สรี รวิทยาของสัตว์
Animal Physiology
4333501
เทคนิคทางชีววิทยา
Technique in Biology
4333601
แพลงก์ตอนวิทยา
Planktonology

3(3-0-6)
12 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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4333701

นิเวศวิทยาทางทะเล
Marine Ecology
4334201
พฤกษศาสตร์ เศรษฐกิจ
Economic Botany
4334301
พฤติกรรมของสัตว์
Animal Behavior
4334302
ปรสิ ตวิทยา
Parasitology
4334303
กีฏวิทยา
Entomology
4334304
ปั กษีวทิ ยา
Ornithology
4343109
โพรโทซัววิทยา
Protozoalogy
4343110
สาหร่ ายวิทยา
Phycology
4343401
จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
4352101
เทคโนโลยีชีวภาพเบืองต้น
Introduction to Biotechnology
4353601
การเพาะเลียงเนือเยือพืช
Plant Tissue Culture
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
6
3563110
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
Entrepreneurship
3591105
เศรษฐศาสตร์ ทวไป
ั
General Economics
2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
8
โดยเลือกแบบใดแบบหนึงต่อไปนี
แบบที 1
4334801
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทางชีววิทยา
Preparation for Field Experience in Biology

มคอ.2
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

2(90)

มคอ.2
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4334802

การฝึ กประสบการณ์ทางชีววิทยา
Field Experience in Biology
แบบที 2
7000390
การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
7000490
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

6(320)

2(90)
6(640)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไม่ซากั
ํ บรายวิชาทีเคยเรี ยนมาแล้ว และ
ต้องไม่ เป็ นรายวิช าที กํา หนดให้เรี ย นที ไม่ นับ หน่ วยกิ ตรวมในเกณฑ์ก ารสํา เร็ จของหลัก สู ตรสาขาวิช า
ชีววิทยา
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มคอ.2

ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาและหน่ วยกิตทีใช้ ในหลักสู ตร
เลขรหัสประจํารายวิชา ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี
เลขรหัส 3ตัวแรก หมายถึง หมวดวิชาและหมู่วชิ า
เลขรหัส ตัวที 4 หมายถึง ชันปี หรื อระดับความยากง่าย
เลขรหัส ตัวที 5 หมายถึง ลักษณะเนือหาวิชา
เลขรหัส ตัวที 6, 7 หมายถึง ลําดับก่อนหลัง
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนือหาวิชา
ชันปี หรื อระดับความยากง่าย
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

เลขรหัสตัวที 5 ได้จดั ลักษณะเนือหาวิชาไว้ ดังนี
1. กลุ่มวิชาทีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ของสาขาชีววิทยา
433-0-2. กลุ่มชีววิทยา ชีววิทยาของเซลล์ อนุกรมวิธาน นิ เวศวิทยา วิวฒั นาการ 433-1- 3. กลุ่มพฤกษศาสตร์ กายวิภาคและสรี รวิทยาของพืช
433-2- 4. กลุ่มสัตววิทยา กายวิภาคและสรี รวิทยาของสัตว์
433-3- 5. กลุ่มพันธุ ศาสตร์
433-4- 6. กลุ่มเทคนิคทางชีววิทยา
433-5- 7. กลุ่มแพลงก์ตอนวิทยา
433-6- 8. กลุ่มวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
433-7- 9. กลุ่มการฝึ กประสบการณ์อาชีพ
433-8- 10. กลุ่มโครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศ
433-9- การสัมมนา และการวิจยั
ความหมายของจํานวนหน่ วยกิต
ตัวอย่างเช่น 3(3-0-6)
เลขตัวที 1
หมายถึง
จํานวนหน่วยกิตรวม
เลขตัวที 2
หมายถึง
จํานวนชัวโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
เลขตัวที 3
หมายถึง
จํานวนชัวโมงปฏิบตั ิต่อสัปดาห์
เลขตัวที 4
หมายถึง
จํานวนชัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์

มคอ.2
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 1

หมวดวิชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน

1500301 ภาษาไทยเพือการสื อสาร
xxxxxxx เลือกเรี ยน
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือชีวิต
4211101
4211102
4331101
4331102

เคมี 1
ปฏิบตั ิการเคมี 1
ชีววิทยา 1
ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3
3(2-2-5)

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
รวมหน่ วยกิต
17

ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 2
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ

xxxxxxx เลือกเรี ยน
4000305 วิทยาศาสตร์ เพือคุณภาพชีวติ
4131005
4131006
4211103
4211104
4331103
4331104
3591105

ฟิ สิ กส์พืนฐาน
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พืนฐาน
เคมี 2
ปฏิบตั ิการเคมี 2
ชีววิทยา 2
ปฏิบตั ิการชีววิทยา 2
เศรษฐศาสตร์ ทวไป
ั
รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
3
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
21

21

มคอ.2

ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 1
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาเลือก

1500303 ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร 1
2500308 การศึกษาเพือพัฒนาท้องถิน
4000306 การคิดและการตัดสิ นใจ
4212505
4212506
4332101
4332102
xxxxxxx

เคมีอินทรี ยพ์ ืนฐาน
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยพ์ ืนฐาน
ชีววิทยาของเซลล์
ปฏิบตั ิการชีววิทยาของเซลล์
เลือกเรี ยน
รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3
20

ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 2
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาเลือก

xxxxxxx เลือกเรี ยน
2500309 เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวติ พอเพียง
4571401
4213301
4213302
4342102
4342103
xxxxxxx

แคลคูลสั 1
ชีวเคมี
ปฏิบตั ิการชีวเคมี
จุลชีววิทยา
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
เลือกเรี ยน

หน่ วยกิต
3
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3
รวมหน่ วยกิต
20

มคอ.2
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ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 1

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ

4571402 แคลคูลสั 2
4333101 กายวิภาคและสรี รวิทยาของ
สิ งมีชีวติ
4333102 ปฏิบตั ิการกายวิภาคและสรี รวิทยา
ของสิ งมีชีวติ
4333104 การจัดระบบและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
4333105 ปฏิบตั ิการจัดระบบและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4333106 นิเวศวิทยา
4333107 ปฏิบตั ิการนิเวศวิทยา
4581101 หลักสถิติ
3563110 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 2
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาเลือก
วิชาเนือหาเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี

4333108
4333109
4333401
4333402
4334901
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

หน่ วยกิต
สถิติทางชีววิทยา
3(2-3-6)
ชีววิทยาภาคสนาม
1(0-3-2)
พันธุ ศาสตร์
3(3-0-6)
ปฏิบตั ิการพันธุ ศาสตร์
1(0-3-2)
สัมมนาทางชีววิทยา
1(0-3-2)
เลือกเรี ยน
3
เลือกเรี ยน
3
เลือกเรี ยน
3
รวมหน่ วยกิต
18

23

มคอ.2

ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 1
แบบที 1 สํ าหรับนักศึกษาทีไม่ เข้ าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ

หน่ วยกิต

วิชาเนือหาบังคับ
วิชาเนือหาบังคับ
กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

3(3-0-6)
3(1-6-5)
2(90)

4334101 วิวฒั นาการ
4334902 วิจยั ทางชีววิทยา
4334801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทาง
ชีววิทยา
xxxxxxx เลือกเรี ยน
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่ วยกิต
แบบที 2 สํ าหรับนักศึกษาทีเข้ าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนือหาบังคับ
4334101 วิวฒั นาการ
วิชาเนือหาบังคับ
4334902 วิจยั ทางชีววิทยา
กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
7000390 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
xxxxxxx เลือกเรี ยน
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่ วยกิต

3
11
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(1-6-5)
2(90)
3
11

ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 2
แบบที 1 สํ าหรับนักศึกษาทีไม่ เข้ าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ
หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
4334802 การฝึ กประสบการณ์ทางชีววิทยา
6(320)
รวมหน่ วยกิต
6
แบบที 2 สํ าหรับนักศึกษาทีเข้ าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ
หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
รวมหน่ วยกิต
6

มคอ.2
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ข.)

3.2 อาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
ที

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

1.

นางอรนุช
สุ ขอนันต์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วท.ม.

2.

นางนุชจริ นทร์
เพชรเกลียง
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

3.

นางสาวศรัณยา
ฤกษ์ขาํ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

4.

นายคทาวุธ
ไชยเทพ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

5.

นางสาวสุ ธินี
หี มยิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วิชาเอก/
สาขาวิชา

สถาบันทีสํ าเร็จ
การศึกษา

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ชีวภาพ
สงขลานคริ นทร์
(ชีววิทยา)
วท.บ. ชีววิทยา
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาคใต้
วท.ม. นิเวศวิทยา มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
วท.บ. ชีววิทยา
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
วท.ม. ชีววิทยา
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วท.บ. ชีววิทยา
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
วท.ม. นิเวศวิทยา มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
วท.ม. วาริ ชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
วท.บ. ชีววิทยา
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ภาระการสอน
(ชม./ปี การศึกษา)
2555 2556 2557 2558
24
24
24
24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

25

มคอ.2

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
ชือ-สกุล
ที
1. นายคทาวุธ
ไชยเทพ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
2.

นางสาวนิศากร
วิทจิตสมบูรณ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

3.

นางนุชจริ นทร์
เพชรเกลียง
x-xxxx-xxxxx-xx-x

4.

นางสาวปวีณา
ดิกิจ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

5.

นางสาวผจงสุ ข
สุ ธารัตน์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

6.

นางสาววาสนา
มู่สา *
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ ง คุณวุฒิ
วิชาเอก/
สถาบันทีสํ าเร็จ
วิชาการ
สาขาวิชา
การศึกษา
ผูช้ ่วย
วท.ม. นิเวศวิทยา มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์
สงขลานคริ นทร์
วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
อาจารย์
ปร.ด. วิ ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ชีวภาพ
บูรพา
(โท-เอก)
วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย
บูรพา
อาจารย์
วท.ม. นิเวศวิทยา มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
วท.บ. ชีววิทยา
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
อาจารย์
ปร.ด. เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ชีวภาพ
สงขลานคริ นทร์
(โท-เอก)
วท.บ. เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ชีวภาพ
สงขลานคริ นทร์
อาจารย์
วท.ม. เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์
ชีวภาพ
มหาวิทยาลัย
วท.บ. เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ชีวภาพ
วลัยลักษณ์
อาจารย์
วท.ม. เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ชีวภาพ
สงขลานคริ นทร์
วท.บ. ชีววิทยา
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์

ภาระการสอน (ชม./ปี การศึกษา)
2555 2556 2557 2558
24
24
24
24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

มคอ.2
ลําดับ
ชือ-สกุล
ที
7. นางสาวศรัณยา
ฤกษ์ขาํ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

26
ตําแหน่ ง
วิชาการ
อาจารย์

8.

นายสธน
เสนาสวัสดิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

9.

นางสาวสัลวา
ตอปี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

10.

นางสายใจ
วัฒนเสน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

11.

นางสาวสุ ธินี
หี มยิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

คุณวุฒิ

วิชาเอก/
สาขาวิชา
ชีววิทยา

สถาบันทีสํ าเร็จ ภาระการสอน (ชม./ปี การศึกษา)
การศึกษา
2555 2556 2557 2558
วท.ม.
มหาวิทยาลัย
24
24
24
24
เกษตรศาสตร์
วท.บ. ชีววิทยา
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ศษ.ด. วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
24
24
24
24
ศึกษา
เกษตรศาสตร์
วท.ม. วิ ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ชีวภาพ
สงขลานคริ นทร์
กศ.บ. ชีววิทยา
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาคใต้
วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย
24
24
24
24
สงขลานคริ นทร์
วท.บ. เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ชีวภาพ
สงขลานคริ นทร์
ปร.ด จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย
24
24
24
24
สงขลานคริ นทร์
วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
วท.บ. วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทัวไป
สงขลานคริ นทร์
วท.ม. วาริ ชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
24
24
24
24
สงขลานคริ นทร์
วท.บ. ชีววิทยา
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

27
ลําดับ
ชือ-สกุล
ที
12. นางสาวสุ วรรณี
พรหมศิริ

ตําแหน่ ง
วิชาการ
อาจารย์

x-xxxx-xxxxx-xx-x

คุณวุฒิ
ปร.ด

วิชาเอก/
สาขาวิชา
ชีววิทยา

กศ.ม.

ชีววิทยา

กศ.บ. ชีววิทยา

13.

14.

นางสาวเสาวนิตย์
ชอบบุญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

นางอรนุช
สุ ขอนันต์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วท.ม.

จุลชีววิทยา

วท.บ. ชีววิทยา

วท.ม.

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
(ชีววิทยา)
วท.บ. ชีววิทยา

มคอ.2
สถาบันทีสํ าเร็จ ภาระการสอน (ชม./ปี การศึกษา)
การศึกษา
2555 2556 2557 2558
มหาวิทยาลัย
24
24
24
24
มหิ ดล
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาคใต้
มหาวิทยาลัย
24
24
24
24
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาคใต้
มหาวิทยาลัย
24
24
24
24
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาคใต้

หมายเหตุ * ลาศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ
ชือ-สกุล
ที
1 นางสุ ปาณี เลียงพรพรรณ

2

นางสาวอัญชนา ประเทพ

ตําแหน่ งวิชาการ

คุณวุฒิ

วิชาเอก/สาขาวิชา

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

วิทยาศาสตร์เชิงคํานวณ
สรี รวิทยา
ชีววิทยา
Biological Science
(โท-เอก)
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3

นางอุปถัมภ์ มีสวัสดิ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

4

นายสนิท อุโพธิ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
กศ.บ

4. องค์ ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ หรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการทีบัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชี พก่อนเข้าสู่ การทํางานจริ ง ดังนันหลักสู ตร
จึงได้กาํ หนดรายวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทางชี ววิทยาและวิชาการฝึ กประสบการณ์ทางชี ววิทยา เพือให้
นักศึ กษาได้ฝึกปฏิ บตั ิ งานแบบมี ส่วนร่ วมด้านชี ววิทยาในสถานประกอบการที เป็ นหน่ วยงานของรั ฐและ
เอกชน สําหรับนักศึกษาทีเข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษา จะต้องเรี ยนในรายวิชาเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา
และวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี
1) ความรู ้และเข้าใจในการปฏิบตั ิงานด้านชีววิทยา
2) ทักษะในการปฏิบตั ิงานด้านชีววิทยา
3) เจตคติทีดีและจรรยาบรรณในการทํางานด้านชีววิทยา
4) ความสามารถในการแก้ปัญหาทีเกิดขึนจากการทํางานด้านชีววิทยา
5) มนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ดี
6) ระเบียบวินยั ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบได้
7) มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 2
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ระยะเวลาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ ไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัวโมง หรื อฝึ กสหกิจศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 640
ชัวโมง
5. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
หลักสู ตรให้นกั ศึกษาเรี ยนวิชาวิจยั ทางชี ววิทยา ซึ งเป็ นวิชาทีให้นกั ศึกษาได้ศึกษาประเด็นปั ญหา
ทางด้านชีววิทยาทีสนใจ โดยใช้วธิ ี การทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษา
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษาสามารถนําความรู ้ทีได้จากการเรี ยนมาปรับใช้ในการทําวิจยั มีทกั ษะการใช้เครื องมือและ
อุปกรณ์ในการทําวิจยั ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ รวมถึงสามารถเผยแพร่ ผลงานสู่ สาธารณะ
5.3 ช่ วงเวลา
ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 1
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) มอบหมายอาจารย์ทีปรึ กษาโครงการให้นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
2) อาจารย์ทีปรึ กษาให้คาํ ปรึ กษาในการเลื อกหัวข้อวิจยั กระบวนการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และ
ประเมินผล
3) นักศึกษานําเสนอเค้าโครงวิจยั และผลงานวิจยั ต่อคณะกรรมการสอบ เพือรับข้อเสนอแนะ และ
ประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลความก้าวหน้าในการทํางานวิจยั จากสมุดบันทึกให้คาํ ปรึ กษาโดยอาจารย์ทีปรึ กษาวิจยั
และประเมิ นผลจากรายงานที ได้กาํ หนดรู ปแบบ การนําเสนอตามระยะเวลา โดยมีการนําเสนอโครงร่ าง
งานวิจยั และจัดสอบการนําเสนอผลงานวิจยั โดยมีอาจารย์ทีปรึ กษา และคณะกรรมการสอบผลงานวิจยั
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หมวดที 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

1. สอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม
2. จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม
2. การเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญต่างๆ
2. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 1. สอดแทรกเรื องการแต่งกาย มนุษยสัมพันธ์ และการวางตัวใน
สถานประกอบการ ในบางรายวิช าที เกี ยวข้องและกิ จกรรม
ปั จฉิ มนิเทศ
2. จัดกิจกรรมฝึ กการพัฒนาบุคลิกภาพ
3. มีทกั ษะในการใช้เครื องมือทาง 1. ฝึ กการใช้เครื องมือทางวิทยาศาสตร์ ในคาบปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์
2. อบรมเชิงปฏิบตั ิการใช้เครื องมือทางวิทยาศาสตร์
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้สามารถดําเนิ นชี วิตร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมอย่างราบรื น
และเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม อาจารย์ทีสอนในแต่ละวิชาจะต้องพยายามสอดแทรกเรื องทีเกี ยวกับสิ งต่อไปนี
ทัง 5 ข้อ เพือให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ทีศึกษา
1) มีความซื อสัตย์สุจริ ต
2) มีระเบียบวินยั
3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4) เคารพสิ ทธิ และความคิดเห็นของผูอ้ ืน
5) มีจิตสาธารณะ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวฒั นธรรมภายในองค์กร เพือปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชันเรี ยน
ให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายทีเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม
โดยฝึ กให้รู้หน้าทีของการเป็ นผูน้ าํ กลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม มีความซื อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริ ต
ในการสอบหรื อลอกการบ้านของผูอ้ ืน นอกจากนี อาจารย์ผสู ้ อนจะต้องสอดแทรกเรื องคุณธรรม จริ ยธรรม

31

มคอ.2

ในการสอนทุกรายวิชา รวมทังมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาทีทําดี
ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสี ยสละ เป็ นต้น
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชันเรี ยน การส่ งงานตามกําหนดระยะเวลา
ทีมอบหมาย และการร่ วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรม
3) ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู ้เกียวกับชีววิทยา มีคุณธรรม จริ ยธรรม และความรู ้เกียวกับสาขาวิชาทีศึกษานัน
ต้องเป็ นสิ งที นัก ศึ กษาต้องรู ้ เพือใช้ประกอบอาชี พและช่ วยพัฒนาสังคม ดัง นันมาตรฐานความรู ้ ตอ้ ง
ครอบคลุมสิ งต่อไป
1) มีความรู ้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ และหรื อคณิ ตศาสตร์
2) มีความรู ้พืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ทีจะนํามาอธิ บายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตร์ เฉพาะ
3) สามารถติ ดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู ้ ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิงด้า น
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
4) มีความรอบรู ้ในศาสตร์ ต่างๆ ทีจะนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ใช้การเรี ยนการสอนทีหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และปฏิ บตั ิการให้เป็ นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื อหาสาระของรายวิชานันๆ นอกจากนีควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
โดยการศึ กษาดูงาน หรื อเชิ ญผูเ้ ชี ยวชาญทีมี ประสบการณ์ ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื อง ตลอดจน
การฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
การวัดและประเมินผลต้องดําเนินการอย่างเป็ นระบบ ใช้วธิ ี การประเมินผลทีหลากหลาย สอดคล้อง
กับ จุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต ร ผลการเรี ย นรู ้ และกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยแบ่ง สั ด ส่ วนนําหนัก
การประเมินในแต่ละกิจกรรม หรื อแต่ละด้านให้เหมาะสมกับผลการเรี ยนรู ้ของรายวิชานันๆ ทังนีผูส้ อนต้อง
แจ้งให้ผเู ้ รี ยนทราบวิธีการประเมินผล สําหรับการประเมินผลปฏิ บตั ิการ จะใช้วิธีการสังเกตการปฏิ บตั ิ เพือวัด
และประเมินทักษะปฏิบตั ิการ
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2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเอง และประกอบวิชาชี พได้เมือจบการศึกษาแล้ว ดังนันนักศึกษา
จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริ ยธรรม และความรู ้เกียวกับสาขาวิชา
ชี ววิทยาในขณะทีเรี ยน ซึ งอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องเน้นให้นกั ศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจทีมา และสาเหตุของ
ปั ญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทังแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ
จากการสอนเพือให้เกิดทักษะทางปั ญญาดังนี
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2) นําความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์กบั สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
3) มีความใฝ่ รู ้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีหลากหลายได้อย่าง
อย่างถูกต้องและเพือนําไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
การสอนที เน้นให้นักศึ กษาได้ฝึกทักษะการคิ ดและการแก้ไขปั ญหา ทังระดับบุ คคลและกลุ่ มใน
สถานการณ์ทวไป
ั โดยใช้วธิ ี การสอนทีหลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การสะท้อนคิด การทํากรณี ศึกษา
การโต้วาที การจัดทําโครงการ เป็ นต้น
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เป็ นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไขปั ญหา เช่น
1) การสอบวัดความสามารถในการคิด และแก้ไขปั ญหาโดยใช้กรณี ศึกษา
2) การประเมินจากผลงานทีเกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปั ญหา การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ น
ระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่ น รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์ กรณี ศึกษา รายงานการศึกษา
ปั ญหาเฉพาะทางชี ววิทยา การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุ มปรึ กษา
ปั ญหา และการสัมมนา
2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชี พ ซึ งส่ วนใหญ่ตอ้ งเกียวข้องกับคนทีไม่รู้จกั มาก่อน คนทีมาจาก
สถาบันอืน รวมถึงคนทีจะมาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาหรื อคนทีจะมาอยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ดังนันความสามารถทีจะ
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ จึงเป็ นเรื องจําเป็ นอย่างยิง ดังนันอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องสอดแทรกวิธีการที
เกียวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนีให้กบั นักศึกษา ในระหว่างทีสอนวิชา หรื ออาจให้นกั ศึกษาไปเรี ยนวิชา
ทางด้านสังคมศาสตร์ ทีเกียวกับคุณสมบัติต่างๆนี
1) มีภาวะผูน้ าํ โดยสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกทีดี
2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทังพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
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3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนทีมีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานทีต้องประสานงานกับผูอ้ ืน
ข้ามกลุ่ม การค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอืนหรื อผูม้ ีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี
1) สามารถทํางานกับผูอ้ ืนได้เป็ นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรทีไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัวไป
5) มีภาวะผูน้ าํ
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
มีการประเมินหลายด้านโดยให้ความสําคัญทีกลยุทธ์ ดังนี
1) การประเมินผูเ้ รี ยนในการแสดงบทบาทของการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม ในสถานการณ์
การเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์
2) การประเมินทักษะทีแสดงออกถึงภาวะผูน้ าํ ตามสถานการณ์การเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย
3) การประเมินความสามารถในการทํางานร่ วมกับกลุ่มเพือน และทีมงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และสร้างสรรค์
4) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ตามประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ และความสนใจในการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื อง
2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพือการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหา
และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2) มีทกั ษะการใช้ภาษาเพือสื อสารความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทังการเลือกใช้รูปแบบการสื อสารได้อย่างเหมาะสม
3) มีทกั ษะและความรู ้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอืน เพือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจําเป็ น
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการสื อสารระหว่างบุคคลทัง
การพูด การฟั ง และการเขียนในกลุ่มผูเ้ รี ยน ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน และบุคคลทีเกียวข้อง
ในสถานการณ์ทีหลากหลาย
2) การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารทีหลากหลายรู ปแบบและวิธีการ
3) การจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ที ส่ ง เสริ ม ให้ผู เ้ รี ย นได้ใ ช้ค วามสามารถในการเลื อ ก
สารสนเทศและฝึ กทักษะการนําเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการทีหลากหลายเหมาะสมกับผูฟ้ ั ง
และเนือหาทีนําเสนอ
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิ คการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลื อกใช้เครื องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อคณิ ตศาสตร์ และสถิติทีเกียวข้อง
3. แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
แสดงให้เห็ นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสู ตรรั บผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ใดบ้าง (ตามทีระบุใน
หมวดที 4 ข้อ 2) โดยระบุ ว่า เป็ นความรั บ ผิด ชอบหลัก หรื อ รั บ ผิ ดชอบรอง ซึ งบางรายวิช าอาจไม่ นํา สู่
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้บางเรื องก็ได้ (จะแสดงเป็ นเอกสารแนบท้าย)
ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี
3. 1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป
3.1.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
2) ซื อสัตย์ สุ จริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทังเคารพในคุณค่าและศักดิศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 ด้ านความรู้
1) มีความรู ้ความเข้าใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีทีเป็ นพืนฐานชีวิตในเนือหาวิชาที
ศึกษา
2) มี ค วามรอบรู ้ ความก้า วหน้ า ทางวิ ช าการในวิ ช าที ศึ ก ษา รวมทังความเข้า ใจหลัก การ
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆ
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3) สามารถสื บค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผูอ้ ืนได้ตรงตามความต้องการ
4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้จริ ง
5) สามารถบูรณาการความรู ้ในทีศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อืนๆ ทีเกียวข้อง
3.1.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพือใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) ตระหนักรู ้ศกั ยภาพของตนเองเพือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิมมากขึน
4) กําหนดกรอบแนวคิดเกียวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็ นไปได้ทีจะบรรลุเป้ าหมาย
ทีกําหนด
5) มีทกั ษะวิธีคิดแก้ไขปั ญหาหลากหลายรู ปแบบและมีทกั ษะแก้ไขปั ญหาอย่างบูรณาการได้
6) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมทีเหมาะสมในการ
แก้ปัญหา
3.1.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่แก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่างๆ
3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที และความรับผิดชอบ
4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื อง
5) มีทกั ษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
6) มีทกั ษะในการเสริ มสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรื อองค์กร
3.1.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใ ช้วิธีก ารทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติใ นการดําเนิ นชี วิตและปฏิ บตั ิ ง านได้
อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและ
วาระ
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื อสารและนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
4) สามารถใช้ความรู ้พืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปั จจุบนั
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทัวไป (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

 ความรับผิดชอบรอง

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะทางปั ญญา

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
1000308
1500301
1500303
1500304
1500305
1500310
1500311
1500313
1500314
1500315
1510313
2000302
2000306

กีฬาและการออกกําลังกายเพือสุ ขภาพ
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร1
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร2
สารสนเทศเพือการศึกษาค้นคว้า
ภาษาจีนเพือการสื อสาร
ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสาร
ภาษามาเลย์เพือการสื อสาร
ภาษาเกาหลีเพือการสื อสาร
ภาษาพม่าเพือการสื อสาร
ปรัชญาและศาสนา
สุ นทรี ยภาพของชี วติ
ศิลปะในชีวติ ประจําวัน

4. ด้ านทักษะความ
สั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 1

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
และการสื อสาร
2 3 4 5









 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 











































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

4. ด้ านทักษะความ
สั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 1









 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 











































1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2500301
2500302
2500303
2500304
2500305
2500306
2500307
2500308
2500309
2500310
4000305
4000306
4000307
4000309
4000311
4000312

พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
วิถีไทย
วิถีโลก
มนุษย์กบั สิ งแวดล้อม
มนุษย์กบั สังคม
เศรษฐกิจพอเพียง
สันติศึกษา
การศึกษาเพือพัฒนาท้องถิน
เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวติ พอเพียง
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
วิทยาศาสตร์ เพือคุณภาพชีวติ
การคิดและการตัดสิ นใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือชีวติ
ชีวติ กับพลังงาน
อนามัยการเจริ ญพันธุ์
อาหารและโภชนาการเบืองต้น

2. ด้ านความรู้
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3. ด้ านทักษะทางปั ญญา

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
และการสื อสาร
2 3 4 5

มคอ.2

มคอ.2

38

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

4. ด้ านทักษะความ
สั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 1









 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 



















































 











































1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

4000313
4000314
4000315
4000316
4000317
4000318
4000319

วิทยาศาสตร์ ทอ้ งถิน
วิทยาศาสตร์ ระบบโลก
สารเคมีและยาในชีวติ ประจําวัน
สิ งแวดล้อมในชีวิตประจําวัน
พืชพรรณเพือชีวิต
เกษตรเพือคุณภาพชีวติ
สุ ขภาพจิตในชีวิตประจําวัน

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะทางปั ญญา

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
และการสื อสาร
2 3 4 5
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มคอ.2

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
3.2.1 กลุ่มเนือหา
สาขาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ กําหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน ทีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ทีกําหนดไว้ ดังนี
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื อสัตย์สุจริ ต
2) มีระเบียบวินยั
3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชี พ
4) เคารพสิ ทธิ และความคิดเห็นของผูอ้ ืน
5) มีจิตสาธารณะ
2. ด้ านความรู้
1) มีความรู ้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ และหรื อคณิ ตศาสตร์
2) มีความรู ้พืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ทีจะนํามาอธิ บายหลักการและทฤษฎี
ในศาสตร์ เฉพาะ
3) สามารถติ ดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู ้ ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิงด้าน
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
4) มีความรอบรู ้ในศาสตร์ ต่างๆ ทีจะนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิ ดวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ และมี เหตุ มี ผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
2) นําความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์กบั สถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
3) มีความใฝ่ รู ้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีหลากหลาย
ได้อย่างถูกต้องและเพือนําไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผูน้ าํ โดยสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกทีดี
2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทังพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพือการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหา
และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

มคอ.2
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2) มีทกั ษะการใช้ภาษาเพือสื อสารความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทังการเลื อกใช้รูปแบบการสื อสารได้อย่างเหมาะสม
3) มีทกั ษะและความรู ้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอืน เพือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจําเป็ น
4) สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้น และเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรั บผิดชอบหลัก
 ความรั บผิดชอบรอง
4. ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
3. ด้ านทักษะ
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้ านความรู้
ระหว่ างบุคคล
รายวิชา
ทางปั ญญา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3













4131005 ฟิ สิ กส์พืนฐาน















4131006 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พืนฐาน














4211101 เคมี 1















4211102 ปฏิบตั ิการเคมี 1














4211103 เคมี 2














4211104 ปฏิบตั ิการเคมี 2















4332001 ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา















4331101 ชีววิทยา 1















4331102 ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
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5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ และ
การสื อสาร
1

2

3

4









































































มคอ.2

มคอ.2
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รายวิชา

4331103 ชีววิทยา 2
4331104 ปฏิบตั ิการชีววิทยา 2
4332101 ชีววิทยาของเซลล์
4332102 ปฏิบตั ิการชีววิทยาของเซลล์
4332201 พฤกษศาสตร์
4332202 สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
4332301 สัตววิทยา
4333101 กายวิภาคและสรี รวิทยาของสิ งมีชีวติ
4333102 ปฏิบตั ิการกายวิภาคและสรี รวิทยา
ของสิ งมีชีวติ
4333103 ชีววิทยาการเจริ ญ
4333104 การจัดระบบและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4. ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3



































































































































































































































































































































































































































1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

3. ด้ านทักษะ
ทางปั ญญา

2. ด้ านความรู้

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ และ
การสื อสาร
1

2

3

4

รายวิชา

4333105 ปฏิบตั ิการจัดระบบและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
4333106 นิเวศวิทยา
4333107 ปฏิบตั ิการนิเวศวิทยา
4333108 สถิติทางชีววิทยา
4333109 ชีววิทยาภาคสนาม
4333201 อนุกรมวิธานของพืช
4333202 กายวิภาคและสัณฐานวิทยาของพืช
4333203 สรี รวิทยาของพืช
4333301 อนุกรมวิธานของสัตว์
4333302 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
4333303 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
4333304 สรี รวิทยาของสัตว์

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4. ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3









































































































































































































































































































































































































































































1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

3. ด้ านทักษะ
ทางปั ญญา

2. ด้ านความรู้
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5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ และ
การสื อสาร
1

2

3

4

มคอ.2

มคอ.2
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รายวิชา

4333401 พันธุ ศาสตร์
4333402 ปฏิบตั ิการพันธุ ศาสตร์
4333501 เทคนิคทางชีววิทยา
4333601 แพลงก์ตอนวิทยา
4333701 นิเวศวิทยาทางทะเล
4334101 วิวฒั นาการ
4334201 พฤกษศาสตร์ เศรษฐกิจ
4334301 พฤติกรรมของสัตว์
4334302 ปรสิ ตวิทยา
4334303 กีฏวิทยา
4334304 ปั กษีวทิ ยา
4334901 สัมมนาทางชีววิทยา
4334902 วิจยั ทางชีววิทยา

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4. ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3















































































































































































































































































































































































































































































































1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

3. ด้ านทักษะ
ทางปั ญญา

2. ด้ านความรู้

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ และ
การสื อสาร
1

2

3

4

รายวิชา

4342102 จุลชีววิทยา
4342103 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
4343109 โพรโทซัววิทยา
4343110 สาหร่ ายวิทยา
4343401 จุลชีววิทยาทางอาหาร
4352101 เทคโนโลยีชีวภาพเบืองต้น
4353601 การเพาะเลียงเนือเยือพืช
4571401 แคลคูลสั 1
4571402 แคลคูลสั 2
4581101 หลักสถิติ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4. ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3































































































































































































































































































































































1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

3. ด้ านทักษะ
ทางปั ญญา

2. ด้ านความรู้
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5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ และ
การสื อสาร
1

2

3

4

มคอ.2

มคอ.2
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สําหรับวิชาเนื อหาบังคับของกลุ่มวิชาเคมี จํานวน 4 รายวิชา ได้แก่ 4212505 เคมีอินทรี ยพ์ ืนฐาน
4212506 ปฏิ บตั ิ ก ารเคมี อินทรี ยพ์ ื นฐาน 4213301 ชี วเคมี และ 4213302 ปฏิ บ ตั ิ การชี วเคมี ได้กาํ หนด
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน ดังนี
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื อสัตย์สุจริ ต
2) มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4) เคารพสิ ทธิ และความคิดเห็นของผูอ้ ืน
5) มีจิตสาธารณะ
6) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2. ด้ านความรู้
1) มีความรู ้ และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎี ทีสําคัญของเคมีสาขาต่างๆ และการนํา
ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
2) มีความรู ้พืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ทีจะนํามาอธิ บายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์ เฉพาะ
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิงด้านวิทยาศาสตร์
4) มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีของเครื องมือวิทยาศาสตร์
5) มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับสารเคมี สมบัติ การจัดการ รวมทังกฎระเบียบ ข้อบังคับที
เกียวข้อง
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2) สามารถนําความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญทางเคมีมาใช้แก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ได้อย่างเป็ นระบบ
3) มีความใฝ่ รู ้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีหลากหลายได้
อย่างถูกต้องและเพือการนําไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4) มีความสามารถจัดการวัสดุทางเคมีได้อย่างปลอดภัย
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผูน้ าํ โดยสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกทีดี
2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทังพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพือการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหา
และการนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
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2) มีทกั ษะการใช้ภาษาเพือการสื อสารความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทัง
การเลือกใช้รูปแบบการสื อสารได้อย่างเหมาะสม
3) มีทกั ษะและความรู ้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอืน เพือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจําเป็ น
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาเฉพาะด้ านบังคับ (Curriculum Mapping)
 ความรั บผิดชอบหลัก
 ความรั บผิดชอบรอง

รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

1

4212505 เคมีอินทรี ยพ์ ืนฐาน
4212506 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์
พืนฐาน
4213301 ชีวเคมี
4213302 ปฏิบตั ิการชีวเคมี

5

1

2

3

4

4. ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3



































2. ด้ านความรู้
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3. ด้ านทักษะทางปัญญา





5. ด้ านทักษะในการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2

3

4
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3.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ กําหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน ทีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ
สิ งแวดล้อม
2) มีความเพียงพอเป็ นหลักในการดําเนิ นชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ
การสร้างภูมิคุม้ กัน
3) มีวนิ ยั เคารพและปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
4) มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักจริ ยธรรม คุณธรรมทีมีความสําคัญทางธุ รกิจ สามารถจัดการปั ญหา
ทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุ รกิจ
2. ด้ านความรู้
1) มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ ดา้ นบริ หารธุ รกิจ
2) มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ ทีเกียวข้องกับบริ หารธุ รกิจทางด้านสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
3) มีความรู ้ ความเข้าใจในสาระสําคัญเกียวกับกระบวนการบริ หารธุ รกิ จ ในด้านการวางแผน
การนําการจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบตั ิการ การควบคุม และการประเมินผลการดําเนินงาน
รวมทังการปรับปรุ งแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
4) มีความรู ้เกียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริ หารธุ รกิจ รวมทังมีความเข้าใจ
สถานการณ์ทีเปลียนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
1) สามารถสื บค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิ ทธิ ภาพด้วยตนเอง เพือให้ได้สารสนเทศ
ทีเป็ นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุ รกิจ
2) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู ้
จากสาขาวิชาชีพทีศึกษาและประสบการณ์ เพือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุ รกิจและสถานการณ์ทวไป
ั
3) สามารถคิ ดค้นทางเลื อก วิเคราะห์ทางเลื อก และผลกระทบจากทางเลื อกอย่า งรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกทีสอดคล้องกับสถานการณ์ ทําให้เกิดการได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขันทางธุ รกิจ
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานเป็ นกลุ่มและมีทกั ษะในการทํางานเป็ นทีม แสดงภาวะผูน้ าํ สมาชิกของกลุ่มได้
อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
2) สามารถแสดงความคิดริ เริ มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอือต่อการแก้ไขปั ญหาของทีม
3) มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนืองเพือพัฒนาตนเองและอาชีพ
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5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิ ตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริ มาณมาใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์และตัดสิ นใจทางธุ รกิจและชีวติ ประจําวัน
2) สามารถสื อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทีจําเป็ นต่อการทําธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) สามารถสื อสารเพืออธิ บายและสร้างความเข้าใจในรู ปแบบการพูด การเขียน ทีเหมาะสม
สําหรับกลุ่มบุคคลทีแตกต่างกัน ทังทีเป็ นข้อมูลธุ รกิจและข้อมูลอืน
4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เทคโนโลยีอืนๆ ไปใช้สนับสนุ นการดําเนินงานของธุ รกิจ

แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาเฉพาะด้ านบังคับ (Curriculum Mapping)
 ความรั บผิดชอบหลัก
 ความรั บผิดชอบรอง
รายวิชา
1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

3563110 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
3591105 เศรษฐศาสตร์ ทวไป
ั

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะ
ทางปั ญญา

4. ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3
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5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
และการสื อสาร
1

2

3

4
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3.2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ มี 4 รายวิชา คือ วิชา 4334801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
ทางชี ววิทยา วิชา 4334802 การฝึ กประสบการณ์ทางชีววิทยา วิชา 7000390 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
และวิชา7000490 สหกิจศึกษา
สําหรับรายวิชา 4334801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทางชีววิทยา และวิชา 4334802 การฝึ กประสบการณ์
ทางชีววิทยา ได้กาํ หนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน ดังนี
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื อสัตย์สุจริ ต
2) มีระเบียบวินยั
3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4) เคารพสิ ทธิ และความคิดเห็นของผูอ้ ืน
5) มีจิตสาธารณะ
2. ด้ านความรู้
1) มีความรู ้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ และหรื อคณิ ตศาสตร์
2) มีความรู ้พืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ทีจะนํามาอธิ บายหลักการและทฤษฏีใน
ศาสตร์ เฉพาะ
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู ้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิงด้านวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
4) มีความรอบรู ้ในศาสตร์ ต่างๆ ทีจะนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2) นําความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์กบั สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
3) มีความใฝ่ รู ้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีหลากหลายได้
อย่างถูกต้องและเพือนําไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผูน้ าํ โดยสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกทีดี
2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทังพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพือการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหา
และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
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2) มีทกั ษะการใช้ภาษาเพือสื อสารความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทังการเลือกใช้รูปแบบการสื อสารได้อย่างเหมาะสม
3) มีทกั ษะและความรู ้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอืน เพือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจําเป็ น
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรั บผิดชอบหลัก
 ความรั บผิดชอบรอง
4. ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
3. ด้ านทักษะ
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้ านความรู้
ระหว่ างบุคคล
รายวิชา
ทางปั ญญา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
4334801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทางชีววิทยา               















4334802 การฝึ กประสบการณ์ทางชีววิทยา

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
และการสื อสาร
1

2

3

4
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สําหรั บวิชา 7000390 การเตรี ยมความพร้ อมสหกิ จศึ กษา และวิชา7000490 สหกิ จศึ กษาได้
กําหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน ดังนี
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
2) ซื อสัตย์ สุ จริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทังเคารพในคุณค่าและศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์
4) คารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ด้ านความรู้
1) มีความรู ้ความเข้าใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีทีเป็ นพืนฐานชีวิตในเนื อหาวิชาทีศึกษา
2) มีความรอบรู ้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาทีศึกษา รวมทังความเข้าใจหลักการประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาต่างๆ
3) สามารถสื บค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผูอ้ ืนได้ตรงตามความต้องการ
4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้จริ ง
5) สามารถบูรณาการความรู ้ในทีศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อืนๆ ทีเกียวข้อง
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพือใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) ตระหนักรู ้ศกั ยภาพของตนเองเพือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิมมากขึน
4) กําหนดกรอบแนวคิดเกียวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็ นไปได้ทีจะบรรลุเป้ าหมายทีกําหนด
5) มีทกั ษะวิธีคิดแก้ไขปั ญหาหลากหลายรู ปแบบและมีทกั ษะแก้ไขปั ญหาอย่างบูรณาการ
6) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมทีเหมาะสมในการ
แก้ปัญหา
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่างๆ
3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที และความรับผิดชอบ
4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื อง
5) มีทกั ษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
6) มีทกั ษะในการเสริ มสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรื อองค์กร
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้วธิ ี การทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในการดําเนินชีวิตและปฏิบตั ิงานได้อย่าง
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เหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส
และวาระ
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื อสารและนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) สามารถใช้ความรู ้พืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปั จจุบนั

แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ (Curriculum Mapping)
 ความรั บผิดชอบหลัก
 ความรั บผิดชอบรอง
รายวิชา
1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

7000390 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา
7000490 สหกิจศึกษา

2. ด้ านความรู้

4. ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ด้ านทักษะทางปั ญญา

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
และการสื อสาร

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5























 



















































 





























57

มคอ.2

มคอ.2

58

หมวดที 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมิ นผลการศึ กษาของนักศึ กษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื อง) พ.ศ. 2549
หมวดที 6 การวัดและประเมินผล
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิของนักศึกษา
อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของนักศึกษาโดย
2.1 เทียบเคียงผลการเรี ยนของนักศึกษาทีเรี ยนในรายวิชา ซึ งอาจเป็ นต่างกลุ่ม ต่างชันปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี
เพือนําผลมาใช้ในการปรับปรุ งรายวิชา
2.2 ทบทวนเนื อหารายวิชาทุกปี การศึกษา โดยอาจพิจารณาร่ วมกับอาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาอืนทีมีเนื อหา
ใกล้เคียงกัน เพือไม่ให้เกิ ดความซําซ้อน หรื อให้เกิ ดความสัมพันธ์และต่อเนื อง แล้วแต่กรณี และทบทวน
เนื อหาโดยเที ยบเคี ยงกับรายวิชาของสถาบันอื น หรื อ เที ยบเคี ยงกับ ตําราหรื อบทความทางวิช าการหรื อ
ผลการวิจยั เพือให้เกิดการพัฒนาเนือหาให้ทนั สมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ
2.3 เทียบเคียงกับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรู ้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ต้องมีคุณสมบัติและจะต้องผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาเงือนไข ดังต่อไปนี
3.1 เป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย ว่าด้วยการจัดการศึ กษาระดับอนุ ปริ ญญา
ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนือง) พ.ศ. 2549 หมวดที 9 การสําเร็ จการศึกษา
3.2 ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์อืน ตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยโดยมีค่าระดับ
คะแนนเฉลียสะสมตลอดหลักสู ตรตังแต่ 2.00 ขึนไป และมีระยะเวลาการศึกษาตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด
3.3 เข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ทีกําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวดที 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
1) กําหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่ วมโครงการปฐมนิ เทศและการสัมมนาคณาจารย์ใหม่ทีจัดขึน
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2) กําหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่ วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนการสอน เช่น โครงการพัฒนา
การเรี ย นการสอนของอาจารย์ม หาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา อบรมแนวทางการออกข้อสอบให้
มีประสิ ทธิ ภาพ อบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ อบรมการจัดทําสื ออิเล็กทรอนิกส์ อบรมการเขียน
ผลงานทางวิชาการ เป็ นต้น
3) ให้อาจารย์ใหม่มีโอกาสได้ศึกษาดูงานในหัวข้อทีสนใจ เพือนําไปพัฒนาความรู ้ และเป็ นประโยชน์
ต่อการเรี ยนการสอน อย่างน้อย 1-2 ครังต่อปี การศึกษา
1.2 การส่ งเสริ ม การทํา งาน
1) ให้อาจารย์อาวุโสในโปรแกรมวิชาเป็ นอาจารย์พี เลี ยงให้คาํ แนะนํา และเป็ นที ปรึ กษาในด้า น
การจัดการเรี ย นการสอน การชีแจงและแนะนําหลักสู ตร รายวิชาในหลักสู ตร
2) มีการประเมินผลและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ทุกๆ ภาคการศึกษา
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สนับสนุ นให้อาจารย์ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่ วมโครงการพัฒนาความรู ้ในด้านทักษะการสอน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การทําวิจยั ในชันเรี ยน การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็ นประจําทุกปี
2) จัดให้มีการสอนแบบเป็ นทีม ซึ งจะส่ งเสริ มโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่ วมกับคนอืน
รวมถึงการมีโอกาสได้เป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชา ผูป้ ระสานงาน และผูร้ ่ วมทีมการสอน
3) ส่ งเสริ มหรื อสร้ างโอกาสให้มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ดา้ นการจัดการเรี ยนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสู ตร หรื อทําวิจยั การเรี ยนการสอนทีสามารถนําไปเผยแพร่ ในการประชุม
วิชาการทีมีการจัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
4) สนันสนุ นให้อาจารย์ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่ วมประชุ มทางวิชาการหรื อศึกษาดูงานทังในและ
ต่างประเทศ เพือเพิมพูนประสบการณ์และพัฒนาการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืนๆ (เช่น การฝึ กอบรม ทัศนศึกษา หรื อการฝึ กการทําวิจยั ร่ วมกับ
อาจารย์ เป็ นต้น)
1) ส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมการอบรม การประชุ มสัมมนาในสาขาวิชาการหรื อวิชาชี พทีจัดทังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
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2) การส่ งเสริ มให้อาจารย์ผลิ ตผลงานทางวิ ชาการในรู ปแบบต่ างๆ และการนําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรื อการนําเสนอปี ละ 1 เรื อง
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หมวดที 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
การจัดการหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กําหนดให้ทุกหลักสู ตรมีคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร ซึ งต้องทําหน้าทีดังนี
1.1 พัฒนาและปรับปรุ งด้านเนือหาของหลักสู ตรและรายวิชาทุกๆ 5 ปี
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาในหลักสู ตร ทีมีความรู ้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม
รายวิชาทีสอน
1.3 จัดตารางการเรี ยนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กภาคสนาม สหกิจศึกษา ตามทีกําหนด
ในหลักสู ตร
1.4 ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรและรายวิชา
1.5 ส่ งเสริ มและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ดว้ ยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุ มวิชาการ การ
ส่ งเสริ มการผลิตผลงานทางวิชาการ
1.6 ส่ งเสริ มและจัดให้มีการพัฒนาคุ ณภาพบัณฑิ ตตามเป้ าหมายคุ ณลักษณะบัณฑิตที พึงประสงค์ของ
หลักสู ตร
1.7 ติดตามผลหลักสู ตร โดยศึกษาจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เช่น ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษา
ปั จจุบนั
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี จากงบประมาณทีได้รับจัดสรร
จากมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี ค่าวัสดุตาํ ราและสื อการเรี ยนการสอน ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีมีอยู่เดิม
2.2.1 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนในสํานักวิทยบริ การ
1) หนังสื อ
- หนังสื อภาษาไทย
2,041
รายการ
-หนังสื อภาษาอังกฤษ
423
รายการ
2) วารสาร
- วารสารภาษาไทย
32
รายการ
- วารสารภาษาอังกฤษ
7
รายการ
3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบด้วย
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กลุ่มสาขาทางด้ านมนุษย์ ศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
- EMERALD MANAGEMENT E – JOUNAL
- ABI/INFORM Complete
- Education Resources Information Center (ERIC)
- Education Resources Complete
กลุ่มสาขาทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- ACM Digital Library
- Computer & Applied Science Computer
- American Chemical Society Journal (ACS)
กลุ่มสหวิชา
- H.W.Wilson
- Web of Science
- ProQuest Dissertation & Theses
- Academic Search Premier
- SciVerse ScienceDirect
- SpringerLink – Journal
ฐานข้ อมูลไทยทีน่ าสนใจ
- Business Source Premier
- MuseGlobal
- IOP Science Extra
- Bu siness Expert Press
- BioOne
- Communication & Mass Madia Complete
- ProQuest Research Library
- eBrary
ฐานข้ อมูลเปิ ด
- Business Monitor
- สารานุกรมไทยสําหรับเอกชน
- ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
- Wikipedia
- Encyclopedia Britan nica Concise
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทีมีชือเสี ยงทัวโลก (IR - Web)
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- ฐานข้อมูลสมุนไพร วว. (TISTR Medicinal Plants DB)
- ฐานข้อมูลงานวิจยั วว. (TISTR Research)
- Bioline International
- BioMed Central the Open Access Publisher
- Chemistry Central
- arXir
- AGRICOLA (AGRICultural Online Access)
- AGRIS
- NDLTD (Networked Digital of Theses and Dissertations)
- The Encyclopedia of Earth , EOE
- Cite Seer (Scientific Literature Digital Library)
- Directory of Open Access Journal (DUAS)
ฐานข้ อมูลอืน ๆ
- IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
- ฐานข้อมูลท้องถิน
2.2.2 เครื องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายการและลักษณะเฉพาะ
กล้องจุลทรรศน์แบบ Bright field
กล้องจุลทรรศน์แบบ สเตอริ โอ
เครื องกลันนํา
อ่างนําควบคุมอุณหภูมิ
เครื องปั นเหวียง
หม้อนึงฆ่าเชือ
ตูอ้ บลมร้อน
ตูถ้ ่ายเชือ
ชุดไมโครโฟน
ตูบ้ ่มเชือ
เครื องฉายข้ามศีรษะ
เตาไฟฟ้ า (hot plate)
ไมโครโฟนพกพาพร้อมเครื องขยายเสี ยง
ตูด้ ูดควัน

จํานวนทีมี
อยู่แล้ ว
52 ตัว
12 ตัว
2 เครื อง
2 ตัว
7 เครื อง
2 ใบ
5 ตัว
4 ตัว
4 ตัว
6 ตัว
5 ตัว
10 ตัว
1 ตัว
5 ตัว

จํานวนทีคาดว่ า
เพียงพอ
62 ตัว
12 ตัว
3 เครื อง
2 ตัว
7 เครื อง
2 ใบ
5 ตัว
4 ตัว
4 ตัว
6 ตัว
5 ตัว
10 ตัว
1 ตัว
5 ตัว

หมายเหตุ
จัดในปี การศึกษา 2554
จัดในปี การศึกษา 2554
-
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ลําดับ

รายการและลักษณะเฉพาะ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

เครื องเล่นวิดีโอซีดี
เครื องวัดปริ มาณออกซิเจนในสารละลาย
เครื องวัดการลําเลียงนําในพืช
เครื องเขย่าหลอดทดลอง
เครื องเหวียงแยกสารละลาย
เครื องล้างปิ เปต
เครื องวัดปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
เครื องนับโคโลนีแบบอัตโนมัติ
เครื องเก็บตัวอย่างนํา
เครื องเก็บตัวอย่างดินตะกอน
ตูถ้ ่ายเชือแบคทีเรี ยทีไม่ใช้ออกซิเจน
ตูค้ วบคุมอุณหภูมิ
ตูถ้ ่ายเชือแบบกรองอากาศไหลเวียนในแนวตัง
ตูด้ ูดความชืน
เครื องกรองแบคทีเรี ย
เตาไฟฟ้ าพร้อมแม่เหล็กคนสาร
ตูอ้ บลมร้อน
กล้องถ่ายรู ประบบดิจิตอล
เครื องวัดความเค็ม
เครื องอังไอนําควบคุมอุณหภูมิ
เครื องเขย่า
เครื องทําแห้งอุณหภูมิตาํ
กล้องจุลทรรศน์ประกอบกล้องถ่ายภาพ
กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติต่อเข้ากล้องถ่ายรู ป
กล้องจุลทรรศน์ แบบ Phase Contrast
กล้องจุลทรรศน์ประกอบชุดคอมพิวเตอร์
ชุดเครื องคอมพิวเตอร์
เครื องวัดความขุ่น
กล้องโทรทัศน์และขาตังชนิด 3 ขา
เครื องวัดดรรชนีหกั เหของสารละลาย
เครื องวัดค่าความเป็ นกรดด่างชนิดภาคสนาม
เครื องวัดความเป็ นกรดด่างชนิดตังโต๊ะ
เครื องวัดความของการส่องเข้มสว่าง

จํานวนทีมี
อยู่แล้ ว
1 เครื อง
1 ตัว
1 ตัว
4 ตัว
5 เครื อง
2 ชุด
1 ตัว
1 ชุด
2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
8 ตู ้
4 ตู ้
4 ตู ้
2 ชุด
4 ตัว
5 ตู ้
2 ตัว
4 ตัว
7 ตัว
4 ตัว
1 เครื อง
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
3 ตัว
8 ตัว
1 ชุด
4 ตัว
4 ตัว
4 ตัว
4 ตัว

จํานวนทีคาดว่ า
เพียงพอ
1 เครื อง
1 ตัว
1 ตัว
4 ตัว
5 เครื อง
2 ชุด
1 ตัว
1 ชุด
2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
8 ตู ้
4 ตู ้
4 ตู ้
2 ชุด
4 ตัว
5 ตู ้
2 ตัว
4 ตัว
7 ตัว
5 ตัว
1 เครื อง
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
5 ตัว
8 ตัว
1 ชุด
4 ตัว
4 ตัว
6 ตัว
4 ตัว

หมายเหตุ
จัดในปี การศึกษา 2555
จัดในปี การศึกษา 2554
จัดในปี การศึกษา 2554
-
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48

เครื องวัด ปริ มาณออกซิ เ จนในสารละลาย
ภาคสนาม
กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา
เครื องกลันนํา
อ่างลอยเนือเยือ
เครื องวัดความจุปอด
เครื องให้ความร้อนสไลด์
ตาข่ายแพลงค์ตอน
เครื องตัดเนือเยือพืชและสัตว์
เครื องวัดการคายนําของพืช
เครื องหลอมพาราฟิ น
เครื องวัดอัตราการเต้นของกล้ามเนือ
เครื องลับมีดตัดเนือเยือ
เครื องวัดความเร็ วของกระแสนํา
หม้อนึงความดันไอนํา
เครื องอังไอนําควบคุมอุณหภูมิพร้อมเขย่า
เครื องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ
ตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมิตาํ
ตูอ้ บไมโครเวฟ
เครื องวัดปริ มาณแอลกอฮอล์
ชุดปิ เปตสารละลายปริ มาตรน้อย
เครื องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
กล้องจุลทรรศน์ประกอบกล้อง CCD Microscope
กล้องจุลทรรศน์ Fluorescence
เครื องชัง Triple Beam
เครื องชังไฟฟ้ าอย่างละเอียด 4 ตําแหน่ง
เครื องชังไฟฟ้ าชนิด 2 ตําแหน่ง
กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ
ชุดกล้องถ่ายภาพ
เครื องวัดความเค็ม สภาพนําไปใช้และอุณหภูมิ

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
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จํานวนทีมี
อยู่แล้ ว
2 ตัว

จํานวนทีคาดว่ า
เพียงพอ
2 ตัว

20 ตัว
2 เครื อง
2 ตัว
1 เครื อง
3 ตัว
2 ตัว
1 เครื อง
1 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
3 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
4 ตู ้
1 ตู ้
1 เครื อง
5 ชุด
2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
4 ตัว
5 ตัว
2 ตัว
10 ตัว
1 ชุด
1 ตัว

20 ตัว
2 เครื อง
2 ตัว
1 เครื อง
3 ตัว
2 ตัว
1 เครื อง
1 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
4 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
4 ตู ้
1 ตู ้
1 เครื อง
5 ชุด
2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
4 ตัว
5 ตัว
2 ตัว
10 ตัว
1 ชุด
1 ตัว

หมายเหตุ
จัดในปี การศึกษา 2554
-
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิมเติม
2.3.1 มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรี ยนการสอนของคณะ
2.3.2 ให้อาจารย์ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนเสนอรายชือสื อและตําราในสาขาวิชาทีรับผิดชอบต่อคณะกรรมการฯ
2.3.3 คณะจัด สรรงบประมาณประจํา ปี และจัด ซื อตํา รา สื อต่ า งๆ และเครื องมื อ อุ ป กรณ์ ทาง
วิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอต่อความต้องการ
2.3.4 ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรี ยนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 คณะกรรมการใน 2.3.1 วางแผนการประเมินอย่างมีส่วนร่ วมกับผูส้ อน ผูใ้ ช้ และบุคลากรที
รับผิดชอบทุกฝ่ าย อย่างเป็ นระบบ
2.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์ และผูเ้ รี ยน
2.4.3 จัด ทํา ระบบติ ด ตามการใช้ท รั พ ยากรทังตํา ราหลัก สิ งพิ ม พ์ และสื อต่ า งๆ ที เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของคณะ และนําผลมาใช้ในการบริ หารทรัพยากร
3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
การคัดเลื อกและรั บอาจารย์ใหม่ เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที
เกียวข้องกับการบริ หารงานบุคคล โดย
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และ
การใช้สารสนเทศ การสื อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมขันพืนฐาน
3.1.2 ประกาศและเสาะหาผูม้ ีคุณสมบัติตามต้องการ
3.1.3 สื บค้นประวัติ และคุณสมบัติของผูส้ มัครจากแหล่งข้อมูลทีเชื อถือได้อย่างเป็ นระบบ และมีการ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็ นธรรม
3.1.4 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สือการศึกษา
3.1.5 เสนอแต่งตังและประเมินการปฏิบตั ิงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ทุกคนในหลักสู ตร มีส่วนร่ วมในการกําหนดแผนการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา การทบทวนเนื อหารายวิชา การแลกเปลียนข้อมูลเกี ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน คุณภาพและ
พฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล ฯลฯ โดย
3.2.1 อาจารย์ร่วมกับผูเ้ รี ยนประเมินรายวิชาเมือสิ นสุ ดรายวิชาทุกรายวิชา
3.2.2 กําหนดให้อาจารย์ทีรับผิดชอบในแต่ละรายวิชาสรุ ปผลการดําเนิ นการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร เพือร่ วมกันวางแผนและทบทวนหลักสู ตร
3.2.3 ให้มีการประชุ มร่ วมกันของคณาจารย์ในหลักสู ตรอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครัง เพือร่ วมกัน
วางแผน ติดตามและทบทวนหลักสู ตร
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3.2.3 กําหนดให้ค ณาจารย์โปรแกรมวิชาที ร่ วมสอนหลัก สู ตรชี ววิทยาได้ประชุ มร่ วมกันกับคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตร เพือพิจารณาผลการดําเนินการทุกปี การศึกษา
3.3 การแต่ งตังคณาจารย์ พิเศษ
หลักสู ตรมีการเชิ ญอาจารย์พิเศษทีมีความเชี ยวชาญเฉพาะด้านจากสถาบันการศึกษาอืน ซึ งอยู่ใน
หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนมาสอน เพือให้นกั ศึกษาได้มีความรู ้เฉพาะทางในสาขาวิชาชี ววิทยาแต่ละ
ด้าน และได้เรี ยนรู ้จากผูม้ ีประสบการณ์ตรงตามนโยบายของคณะ
3.3.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ทาํ ได้เฉพาะหัวข้อเรื องทีต้องการความเชียวชาญพิเศษเท่านัน
3.3.2 การพิจารณาจะต้องผ่านการกลันกรองของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และต้องเสนอประวัติ
และผลงานทีตรงกับหัวข้อวิชาทีจะให้สอน
3.3.3 กลุ่มวิชาโดยหัวหน้ากลุ่มวิชาเป็ นผูเ้ สนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผูม้ ีคุณสมบัติตรง
ความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
3.3.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็ นรายภาคการศึกษาเป็ นอย่างน้อย
3.3.5 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครังทีมีการสอน
3.3.6 อาจารย์พิเศษจะต้องสอนไม่เกินครึ งหนึงของจํานวนชัวโมงในรายวิชาทีสอน
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ต้องมีบุคลากรสายสนับสนุ นทําหน้าทีเฉพาะทาง เช่น เจ้าหน้าทีห้องปฏิ บตั ิการ ทีมีคุณสมบัติเฉพาะคือ มี
ความรู ้และทักษะการใช้เครื องมือทางวิทยาศาสตร์ การใช้ห้องปฏิ บตั ิการ และสามารถปฏิ บตั ิงานเกี ยวกับ
ปฏิบตั ิการทางชีววิทยาได้เป็ นอย่างดี
4.2 การเพิมทักษะความรู้ เพือการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสู ตรนี ดําเนินการโดย
4.2.1 สนับสนุนให้เข้ารับการฝึ กอบรม
4.2.2 จัดให้มีการทัศนศึกษาปี ละ 1 ครัง
4.2.3 ให้บุคลากรวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็ นแผนประจําปี เพือให้คณะ
สนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสม
4.2.4 คณะมีหน่วยวิจยั สถาบันและวิจยั เพือพัฒนา โดยมีการสนับสนุ นงบประมาณประจําปี เช่ นเดียวกับ
กับหน่วยวิจยั อืนๆ
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืนๆ แก่ นักศึกษา
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรมีการแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน เพือทํา
หน้าทีให้คาํ ปรึ กษาแนะนําด้านการเรี ยน โดย
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5.1.1 คณะแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาให้แก่ผเู ้ รี ยนทุกคนพร้อมกําหนดบทบาทหน้าที
5.1.2 มีแฟ้ มนักศึกษาทุกคนเพือบันทึกความต้องการในการให้การปรึ กษาและความก้าวหน้าของนักศึกษา
5.1.3 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาจะเป็ นทีปรึ กษาให้อาจารย์และนักศึกษาทีมีปัญหาเกินกว่าความสามารถ
ของอาจารย์ทีปรึ กษา
5.1.4 อาจารย์ทุกคนจัดทําตารางการทํางานติดไว้หน้าห้องทํางานและในเว็บไซต์ของคณะ
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
คณะประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์ทงที
ั บอร์ ด เว็บไซต์ และในคู่มือนักศึกษา
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
การศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ดําเนินการดังนี
6.1 การสํารวจความต้องการของตลาดงานและผูใ้ ช้บณั ฑิต ก่อนการปรับปรุ งหลักสู ตรทุกรอบ 5 ปี
6.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสู ตร
7. ตัวบ่ งชี ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ ง ชี ผลการดํา เนิ นงานของหลัก สู ตร เป็ นไปตามระบบการประเมิ นผลการจัดการหลัก สู ตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ งดําเนิ นการทุกสิ นปี การศึกษา และตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และ/หรื อ องค์กรวิชาชีพ
ตัวบ่ งชี ผลการดําเนินงาน
1) อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสู ตร
2) มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ทีสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบมคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ นสุ ดการศึกษาทีเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ นสุ ดปี การศึกษา

ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
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ตัวบ่ งชี ผลการดําเนินงาน
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ ทีกําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานทีรายงานใน มคอ.7 ปี ทีแล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึงครัง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชี พ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีมีต่อ
คุณภาพหลักสู ตร เฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็ จการศึกษา
ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 80
14) บัณฑิตทีได้งานทําได้รับเงินเดือนเริ มต้นไม่ตากว่
ํ าเกณฑ์
ก.พ. กําหนด
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เกณฑ์ ประเมิน
หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี
ตัวบ่งชี บังคับ (ตัวบ่งชื ที 1-5) มี ผลดําเนิ นการบรรลุ ตามเป้ าหมาย และมี จาํ นวนตัวบ่งชี ทีมี ผลดําเนิ นการ
บรรลุเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี บังคับและตัวบ่งชี รวมใน
แต่ละปี
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หมวดที 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1) การประชุ ม ร่ ว มของอาจารย์ใ นภาควิ ช า/สาขาวิ ช าเพื อแลกเปลี ยนความคิ ดเห็ น ขอคํา แนะนํา
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ทีมีความรู ้และประสบการณ์ หรื อเพือนร่ วมงาน
2) การแลกเปลี ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพือสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอนในช่ วงของการ
เรี ยนแต่ละรายวิชา
3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักศึกษา เปรี ยบเทียบพัฒนาการหรื อความเปลี ยนแปลง
ทีเกิดขึนจากการใช้กลยุทธ์การสอนทีแตกต่างกัน
4) การทําวิจยั ในชันเรี ยน เพือประเมินภาพรวมของการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชาหรื อกลุ่ม
รายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1) การประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกสิ นภาคการศึกษา ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย
2) นําผลการประเมินจัดส่ งให้อาจารย์ผสู ้ อน และประธานหลักสู ตรเพือปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสู ตร โดยนักศึกษาปั จจุบนั และอาจารย์ เพือนําข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุ งการจัดการ
แผนการเรี ยน การจัดการเรี ยนการสอน และเนือหารายวิชาทีอาจซําซ้อน ไม่ทนั สมัย ยาก/ง่าย เป็ นต้น
2.2 การประเมินหลักสู ตรโดยศิษย์เก่า เพือติดตามผลการนําความรู ้และประสบการณ์ทีได้รับจากการศึกษา
ในหลักสู ตรไปใช้ในการทํางาน
2.3 การประเมินผลโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้
บัณฑิต เกียวกับคุณภาพของบัณฑิตทีจบจากหลักสู ตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ตัวบ่ ง ชี ผลการดํา เนิ นงานของหลัก สู ตร เป็ นไปตามระบบการประเมิ นผลการจัดการหลัก สู ตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ งดําเนินการทุกสิ นปี การศึกษา (ตามทีกําหนดไว้ในหลักสู ตรนี หมวดที 7 ข้อ 7
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ/หรื อ องค์กรวิชาชีพ)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจําวิชา อาจารย์ผสู ้ อน นําผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ผูบ้ งั คับบัญชา และหรื อเพือร่ วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรั บปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนใน
รายวิชาทีตนรับผิดชอบ
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4.2 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย ซึ งดําเนิ นการ
ทุ กสิ นปี การศึ กษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้ อมนําเสนอแนวทางปรั บปรุ งแก้ไขในจุ ดที มี ขอ้ บกพร่ อง
สําหรับปี การศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรนําผลการประเมินภาพรวมของหลักสู ตรโดยนักศึกษาปั จจุบนั และ
อาจารย์ โดยศิ ษ ย์เก่ าและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต เพือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแก้ไ ขปรั บปรุ ง หลัก สู ตร
ตามรอบระยะเวลาทีกําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

