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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชี ววิทยาประยุกต์
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
ชื# อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์

หมวดที# 1 ข้ อมูลทัว# ไป
1. รหัสและชื# อหลักสู ตร
ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science in Applied Biology
2. ชื# อปริญญาและสาขาวิชา
ชื9อเต็ม (ภาษาไทย)
:
ชื9อย่อ (ภาษาไทย)
:
ชื9อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื9อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชี ววิทยาประยุกต์)
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)
Bachelor of Science (Applied Biology)
B.Sc. (Applied Biology)

3. วิชาเอก
- วิชาเอกจุลชีววิทยา
- วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ# รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 135 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ# ช้
ภาษาที9ใช้เป็ นสอนภาษาไทยและเอกสารและตําราในรายวิชาของหลักสู ตรเป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที9สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน#
ไม่มี
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
เปิ ดสอนภาคเรี ยนที9 1 ปี การศึกษา 2555
ได้พิจารณากลัน9 กรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในการประชุม ครัOงที9 1/ 2555 เมื9อวันที9 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในการประชุมครัOงที9 1/2555 เมื9อวันที9 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม# ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี การศึกษา 2557
8. อาชี พทีส# ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
1) นักวิชาการวิทยาศาสตร์
2) นักวิชาการสิ9 งแวดล้อม
3) นักวิจยั ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
4) นักวิจยั ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
5) นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์
6) เจ้าหน้าปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
7) ประกอบอาชีพส่ วนตัว
ฯลฯ
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9. ชื# อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึ กษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสู ตร
ลําดับ
ที#

1.

ชื#อ นามสกุล

นางสาวเสาวนิตย์ ชอบบุญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ ง

คุณวุฒิ

อาจารย์ วท.ม.
วท.บ.

2.
3.
4.
5.

นางสาวนิศากร วิทจิตสมบูรณ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางสาวปวีณา ดิกิจ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางสาวผจงสุข สุธารัตน์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นาวสาวศิวลิ ยั แพทยนันทเวช
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์ ปร.ด. *
วท.บ.
อาจารย์ ปร.ด.*
วท.บ.
อาจารย์ วท.ม.
วท.บ.
อาจารย์ วท.ม.
วท.บ.

วิชาเอก/
สาขาวิชา

จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีววิทยาสภาวะ
แวดล้อม
จุลชีววิทยา

การสํ าเร็จการศึกษา
สถาบัน
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
บางเขน
มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาคใต้

พ.ศ.
2541

2536

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

2553
2543
2553
2547
2550
2546
2546

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

2541

หมายเหตุ * หลักสู ตรปริ ญญาโท-เอก
10. สถานทีจ# ัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ# ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การปรับปรุ งหลักสู ตรสอดคล้องกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที9 11
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ9 งแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับนีOได้มุ่งการนําภูมิคุม้ ที9มีอยูแ่ ละ
สร้างภูมิคุม้ ในประเทศให้มีความเข้มแข็ง เพื9อเตรี ยมความพร้อมคน สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรั บตัวรองรั บผลกระทบจากการเปลี9 ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ค วามสําคัญกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสัง คมอย่างเป็ นธรรม รวมทัOงสร้ างโอกาสทางเศรษฐกิ จด้วยฐานความรู ้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ บนพืOนฐานการผลิตและการบริ โภคที9เป็ นมิตรต่อสิ9 งแวดล้อม ดังนัOนหลักสู ตรต้องปรับ
ให้มีความรู ้ ในวิชาการพืOนฐานและทักษะวิช าการพืOนฐาน และทักษะวิชาชี พ ให้สามารถพัฒนาคนและ
สั ง คมไทย ให้ มี เ นืO อ หาสาระความรู ้ ส มัย ใหม่ เ ป็ นสากล กระบวนการบริ ห ารจัด การในระบบคุ ณ ภาพ
กระบวนการเรี ยนการสอนต้องส่ งเสริ มให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ โดยจัดส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ปฏิ บตั ิจริ ง สามารถ
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เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง มีจรรยาบรรณ สามารถนําความคิดสร้างสรรค์ ไปปรับเปลี9ยนวิธีการแก้ปัญหา สามารถ
อยู่ได้ในสังคมอย่างฉลาดและเป็ นสุ ข ซึ9 งจะนําไปสู่ การพัฒนาเพื9อประโยชน์ที9ยง9ั ยืนของสังคมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การปรับปรุ งหลักสู ตรสาขาวิชาชี ววิทยาประยุกต์ จะคํานึ งถึงการเปลี9 ยนแปลงทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมซึ9 งปั จจุบนั จะเป็ นยุคของการสื9 อสารไร้พรมแดนและยุคแห่งการแข่งขันคุณภาพทางด้านการศึกษา
นอกจากนีOพบว่าปั จจุบนั สังคมยังมีปัญหา การขาดคุณธรรม และจริ ยธรรม ทําให้ส่งผลกระทบต่อชุ มชนและ
ในท้องถิ9 น
ดังนัOน โปรแกรมวิชาชี ววิท ยาและชี ววิท ยาประยุก ต์ คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต มีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริ ยธรรม เพื9อพัฒนาสังคมและ
รักษาไว้ซ9 ึ งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมในท้องถิ9นให้ยง9ั ยืนต่อไป
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย# วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากผลกระทบของสถานการณ์ในปั จจุบนั ทําให้มีความจําเป็ นต้องมีการพัฒนาหลักสู ตร/ปรับปรุ ง
หลักสู ตรที9สามารถรองรับกับการเปลี9ยนแปลงตามสถานการณ์ที9เกิดขึOน ทัOงนีO เพื9อเพิ9มความสามารถในการ
แข่ ง ขัน โดยการผลิ ตบุ คลากรทางชี ววิท ยาประยุก ต์ที9มี ค วามพร้ อมในการปฏิ บ ตั ิ งานและมี ศกั ยภาพสู ง
รวมทัOงมีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและสิ9 งแวดล้อมที9มีการเปลี9 ยนแปลงซึ9 งเกิ ดจากกิ จกรรมของมนุ ษย์ใน
ระดับท้องถิ9 นและสากล รวมทัOงผลิ ตบุคลากรทางชี ววิทยาประยุกต์ที9มีคุณธรรม นําความรู้มุ่งสู่ การพัฒนา
ท้อ งถิ9 น สอดคล้อ งกับ ปรั ช ญา วิ สั ย ทัศ น์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สงขลาในประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ที9 4 กลยุทธ์ที9 4
12.2 ความเกีย# วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรมที9มีต่อพันธกิ จ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที9มุ่งเน้นการผลิ ตบัณฑิ ตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ9นให้มีคุณภาพและ
คุณธรรม สร้างองค์ความรู ้ การศึกษาและวิจยั ที9เข้มแข็ง ประกอบกับปณิ ธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ที9มุ่งเน้นการวิจยั เพื9อพัฒนาท้องถิ9น การพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรชี ววิทยาประยุกต์จึงต้องมีการปรับปรุ งให้
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื9อให้กา้ วทันตามสถานการณ์ปัจจุบนั และการพัฒนาท้องถิ9นที9ยง9ั ยืน
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน# ทีเ# ปิ ดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื#นของสถาบัน (เช่ น รายวิชาที#เปิ ดสอน
เพือ# ให้ บริการโปรแกรมวิชาอืน# หรือต้ องเรียนจากคณะ/โปรแกรมวิชาอืน# )
13.1 กลุ่มรายวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีทF เี# ปิ ดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสู ตรอืน#
-กลุ่มวิชาที9อยูใ่ นหมวดวิชาศึกษาทัว9 ไป ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต ที9นกั ศึกษาต้องเรี ยนในคณะอื9น
ประกอบด้วย กลุ่ ม วิช าภาษาและการสื9 อสาร กลุ่ ม วิชามนุ ษ ยศาสตร์ กลุ่ ม วิชาสั ง คมศาสตร์ กลุ่ ม วิช า
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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-กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 6 หน่วยกิต
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ# ปิ ดสอนให้ โปรแกรมวิชา/หลักสู ตรต้ องมาเรียน
รายวิชาที9เปิ ดสอนหลักสู ตรนีO นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรี ยนได้ตามความ
สนใจในหมวดวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริ หารจัดการ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรต้องประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารย์ผสู ้ อนและนักศึกษา
ในการพิ จ ารณารายวิช าด้า นเนืO อหาสาระ การจัดการเรี ย นการสอน และการประเมิ น ผล เพื9 อ ให้บ รรลุ
เป้ าหมาย และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาชี ววิทยา
ประยุกต์
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หมวดที# 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
เด่นคุณธรรม นําความรู ้คู่ปฏิบตั ิการทางชีววิทยาประยุกต์ นําพาท้องถิ9นพัฒนา
1.2 ความสํ าคัญ
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื9 อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
ได้มีการกําหนดเป้ าหมายของการจัดการศึ กษา เพื9อให้ผ ลิ ตบัณฑิ ตมี คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/วิชา เพื9อเป็ นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนาคุ ณภาพการจัด
การศึ ก ษา ให้ ส ามารถผลิ ต บัณ ฑิ ต ที9 มี คุ ณ ภาพและเพื9 อ ประโยชน์ ต่ อ การรั บ รองมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ใ น
ระดับอุดมศึกษา และให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/วิชาต่าง ๆ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรี ย นรู ้ ที9 ค ณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษากํา หนดและต้องครอบคลุ ม อย่า งน้อย 5 ด้า น คื อ (1) ด้า น
คุณธรรม จริ ยธรรม (2) ด้านความรู ้ (3) ด้านทักษะทางปั ญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื9 อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับสาขา/สาขาวิชาที9เน้นทักษะทางปฏิบตั ิตอ้ งเน้นทักษะทางปฏิบตั ิเพื9อเพิ9มมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ น
ทักษะพิสัย โดยให้สถาบันอุดมศึกษาที9จะรับนักศึกษาใหม่เป็ นครัOงแรกตัOงแต่ปีการศึกษา 2553 เป็ นต้นไป
สําหรับหลักสู ตรที9เปิ ดสอนอยูแ่ ล้ว ต้องปรับปรุ งให้สอดคล้องกับประกาศนีO ภายในปี การศึกษา 2555 ดังนัOน
โปรแกรมวิชาชี ววิทยาและชี ววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จึงได้ดาํ เนินการจัดทําหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาประยุกต์ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 ให้
ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 มีวตั ถุประสงค์เพื9อผลิต
บัณฑิตที9มีคุณสมบัติดงั นีO
(1) มีความรู ้ และประสบการณ์การเรี ยนรู ้ สามารถปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาชี ววิทยาประยุกต์ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) มี ค วามสามารถในด้า นการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละริ เ ริ9 ม สร้ า งสรรค์ โดยใช้ ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ในการแก้ปัญหาการทํางานได้
(3) มีทกั ษะความสามารถด้านการสื9 อสาร การวิเคราะห์วิจยั การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่
(4) มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชี พ และมีทกั ษะความพร้อมด้าน
สังคมที9จาํ เป็ นต่อการทํางานและการใช้ชีวติ ในอนาคต
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี#ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชีF
1. ปรั บปรุ งหลักสู ตรให้เป็ นไป ติ ด ตามและประเมิ น หลั ก สู ตร 1. เ อ ก ส า ร ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ที9 ส ก อ . อย่างสมํ9าเสมอ
หลักสู ตร
กําหนด
2. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสู ตร
2. แผนการส่ งเสริ มการเรี ยนการ 1. เพิ9 ม พู น ความรู ้ /ทั ก ษะแก่ 1. มีกิจกรรมอบรม
สอนที9เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
อาจารย์ผสู ้ อน
เพิ9มทักษะให้แก่อาจารย์
2. จัดกิจกรรมเสริ มนอกห้องเรี ยน
ผูส้ อน
เพื9อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ ทO งั 2. ผลการประเมินการมีส่วนร่ วม
ของผูเ้ รี ยนในการจัดกิ จกรรม
5 ด้ า นตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
เสริ ม
พ.ศ. 2552
3. แผนพัฒนากระบวนการสอน/
1. พัฒนาทักษะกระบวนการ 1. โครงการการพัฒ นาทัก ษะ
กระบวนการสอนและการ
การประเมินผล ของอาจารย์
สอนของอาจารย์ ที9 เ น้ น การ
ผูส้ อน ตามผลการเรี ยนรู ้ทO งั
สอนทัO ง คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ทO ัง 5
ด้าน
5 ด้า น ตามกรอบมาตรฐาน
ความรู ้ ทั ก ษะ ทางปั ญญา
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
ทัก ษะความสั ม พันธ์ ระหว่ า ง 2. ผลการประเมินระดับความพึง
2552
บุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ
พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ
กระบวนการสอนของอาจารย์
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
ผู ้ส อนที9 มุ ้ ง เน้ น ให้ เ กิ ด การ
ก า ร สื9 อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรี ยนรู ้ทO งั 5 ด้าน
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หมวดที# 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็ นแบบระบบทวิภาค โดยหนึ9 งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ คือภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย หนึ9 งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15
สั ป ดาห์ เป็ นไปตามข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สงขลา ว่า ด้วยการจัดการศึ ก ษาระดับ อนุ ป ริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื9อง) พ.ศ. 2549 หมวดที9 2 ระบบการจัดการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
ภาคการศึกษาต้น : เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาปลาย : เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
(1) ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต9าํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรี ยนของวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ หรื อเทียบเท่าและ
(2) มีคุณสมบัติอื9นครบถ้วนตามประกาศหรื อข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษา ระดับอนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื9อง) พ.ศ. 2549 หมวดที9 1 การรับเข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาที9สมัครเข้าในหลักสู ตร มีความรู ้พOนื ฐานด้านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
ค่อนข้างตํ9ากว่ามาตรฐาน
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ# แก้ ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้จดั โครงการเตรี ยมความพร้อมและสอนเสริ มนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

9
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชัF นปี
ชัOนปี ที9 1
ชัOนปี ที9 2
ชัOนปี ที9 3
ชัOนปี ที9 4
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาดว่ าสํ าเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2555
2556
2557
2558
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
80

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนีO
รายการ
งบประมาณ (บาท)
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
1. งบประมาณเงินรายได้
- ค่า FTES ต่อปี
800
800
800
800
- ค่าหัวจริ งต่อเทอม
800
800
800
800
- จํานวนนักศึกษา ป. ตรี
80
160
240
320
128,000
256,000
384,000
512,000
รวม
2. งบประมาณรายจ่ าย
-ค่าหัวจริ งต่อปี
3,000
3,000
3,000
3,000
-จํานวนนักศึกษา ป. ตรี
80
160
240
320
240,000
480,000
720,000
960,000
รวม
รวมงบประมาณทัFงหมด
368,000
736,000
1,104,000 1,472,000
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชัOนเรี ยน
แบบทางไกลผ่านสื9 อสิ9 งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื9 อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื9 อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื9 อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
อื9นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
นักศึกษาที9เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื9นมาก่อนหรื อเคยศึกษานอกระบบหรื อมีประสบการณ์ หรื อ
เคยศึกษาตามอัธยาศัย เมื9อเข้าศึกษาในหลักสู ตรนีOสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยหลักเกณฑ์ขอ้ กําหนดต่างๆ
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรี ยนและการเทียบโอนผลการเรี ยน พ.ศ.
2553
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 135 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 135 หน่วยกิต โดยมีสัดส่ วนหน่วยกิตแต่ละ
หมวดวิชา ดังนีO
1. หมวดวิชาศึกษาทัว# ไป
ไม่ น้อยกว่ า
30 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื9 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
99
หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเนือF หา
93
หน่ วยกิต
2.1.1 วิชาแกน
25
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาเอก เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
68
หน่วยกิต
- บังคับเรี ยน
39
หน่วยกิต
- เลือกเรี ยน ไม่นอ้ ยกว่า
21
หน่วยกิต
- วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พ
8
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
6
หน่ วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า
6
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว# ไป
1.1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื# อสาร ให้เรี ยน
บังคับเรี ยน
1500301
1500303

ภาษาไทยเพื9อการสื9 อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื9อการสื9 อสาร 1
English for Communication 1

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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เลือกเรี ยน
1500304
1500310
1500311
1500313
1500314
1500315

ภาษาอังกฤษเพื9อการสื9 อสาร 2
English for Communication 2
ภาษาจีนเพื9อการสื9 อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี9ปุ่นเพื9อการสื9 อสาร
Japanese for Communication
ภาษามาเลย์เพื9อการสื9 อสาร
Malay for Communication
ภาษาเกาหลีเพื9อการสื9 อสาร
Korean for Communication
ภาษาพม่าเพื9อการสื9 อสาร
Burmese for Communication

1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรี ยน
บังคับเรี ยน
2500309
เลือกเรี ยน
1500305
1510313
2000302
2000306
2500301

ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวติ พอเพียง
Moral Principles Leading to Self Sufficiency

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
สารสนเทศเพื9อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study Skills and Research
ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
Philosophy and Religion
สุ นทรี ยภาพของชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetic of Life
ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Art in Daily Life
พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
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1.3. กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยน
บังคับเรี ยน
2500308
เลือกเรี ยน
2500302
2500303
2500304
2500305
2500306
2500307
2500310

การศึกษาเพื9อพัฒนาท้องถิ9น
Study for Local Development
วิถีไทย
Thai Living
วิถีโลก
Global Living
มนุษย์กบั สิ9 งแวดล้อม
Man and Environment
มนุษย์กบั สังคม
Man and Society
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
สันติศึกษา
Peace Studies
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Law in Daily Life

มคอ.2
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
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)

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เรี ยนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
บังคับเรี ยน
4000306
4000307
เลือกเรี ยน
1000308

การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื9อชีวติ
Information Technology for Life

6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
กีฬาและการออกกําลังกายเพื9อสุ 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 เพื9อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
ชีวติ กับพลังงาน
Life and Energy
อนามัยการเจริ ญพันธุ์
Reproductive Health
อาหารและโภชนาการเบืOองต้น
Introduction to Food and Nutrition
วิทยาศาสตร์ ทอ้ งถิ9น
Local Science
วิทยาศาสตร์ ระบบโลก
Earth System Science
สารเคมีและยาในชีวติ ประจําวัน
Chemical and Drugs in Daily Life
สิ9 งแวดล้อมในชีวติ ประจําวัน
Environment in Daily Life
พืชพรรณเพื9อชีวติ
Plant for Life
เกษตรเพื9อคุณภาพชีวติ
Agriculture for Quality of Life
สุ ขภาพจิตในชีวติ ประจําวัน
Mental Health in Daily Life

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)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า
2.1 กลุ่มวิชาเนือF หา
2.1.1 วิชาแกน
4131005
ฟิ สิ กส์พOืนฐาน
Fundamental Physics
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พOืนฐาน
4131006
Fundamental Physics Laboratory
4211101
เคมี 1
Chemistry I
ปฏิบตั ิการเคมี 1
4211102
Chemistry Laboratory I
4211103
เคมี 2
Chemistry II
4211104
ปฏิบตั ิการเคมี 2
Chemistry Laboratory II
ชีววิทยาพืOนฐาน
4331105
Fundamental Biology
ปฏิบตั ิการชีววิทยาพืOนฐาน
4331106
Fundamental Biology Laboratory
4333108
สถิติสาํ หรับชีววิทยา
Statistics for Applied Biology
4571201
คณิ ตศาสตร์ พOนื ฐาน
Fundamental Mathematics
4581101
หลักสถิติ
Principles of Statistics

มคอ.2

99 หน่ วยกิต
85 หน่ วยกิต
25 หน่ วยกิต
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)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

16

มคอ. 2

2.1.2 วิชาเอก เรียนไม่ น้อยกว่ า 68 หน่ วยกิต
ให้ เลือกเรียนวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ#งต่ อไปนีF
1)วิชาเอกจุลชี ววิทยา
บังคับเรียน
4212505
4212506
4213301
4213302
4333106
4342102
4342103
4342104
4342105
4343106
4343107
4343902
4344302

เคมีอินทรี ยพ์ Oืนฐาน
Fundamental Organic Chemistry
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยพ์ Oนื ฐาน
Fundamental Organic Chemistry Laboratory
ชีวเคมี
Biochemistry
ปฏิบตั ิการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
นิเวศวิทยาพืOนฐาน
Fundamental Ecology
จุลชีววิทยา
Microbiology
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory
สรี รวิทยาของจุลินทรี ย ์
Microbial Physiology
แบคทีเรี ยวิทยา
Bacteriology
ชีววิทยาของเห็ดรา
Fungal Biology
ไวรัสวิทยา
Virology
วิจยั ทางจุลชีววิทยา
Research in Microbiology
วิทยาภูมิคุม้ กัน
Immunology

39 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
3(1-6-5)
3(2-3-6)
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4344601
4344901
4354201

พันธุ ศาสตร์ จุลินทรี ย ์
Microbial Genetics
สัมมนาทางจุลชีววิทยา
Seminar in Microbiology
ชีวสารสนเทศศาสตร์ เบืOองต้น
Introduction to Bioinformatics

เลือกรายวิชาต่ อไปนีไF ม่ น้อยกว่ า
4342001
ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยาประยุกต์
English for Applied Biology
4343108
อนุกรมวิธานของจุลินทรี ย ์
Microbial Systematics
4343109
โพรโทซัววิทยา
Protozoology
4343110
สาหร่ ายวิทยา
Phycology
4343111
ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
Yeast and Yeast Technology
4343201
นิเวศวิทยาของจุลินทรี ย ์
Microbial Ecology
จุลชีววิทยาสิ9 งแวดล้อม
4343202
Environmental Microbiology
4343301
แบคทีเรี ยก่อโรค
Pathogenic Bacteriology
4343401
จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
4344303
จุลชีววิทยาด้านสาธารณสุ ข
Public Health Microbiology
4344402
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology

มคอ.2

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

21 หน่ วยกิต
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)
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มคอ. 2

4344501
4352101

จุลชีววิทยาทางการเกษตร
Agricultural Microbiology
เทคโนโลยีชีวภาพเบืOองต้น
Introduction to Biotechnology

วิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
โดยเลือกแบบใดแบบหนึ9ง ต่อไปนีO
แบบที9 1
4344801
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทางจุลชีววิทยา
Preparations for Field Experience in
Microbiology
4344802
การฝึ กประสบการณ์ทางจุลชี ววิทยา
Field Experience in Microbiology
แบบที9 2
7000390
การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
7000490
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

3(2-3-6)
3(2-3-6)

8 หน่ วยกิต

2(90)

6(320)

2(90)
6(640)

2) วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ
บังคับเรียน
4212505
4212506

4213301
4213302

39 หน่ วยกิต
เคมีอินทรี ยพ์ Oืนฐาน
Fundamental Organic Chemistry
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยพ์ Oนื ฐาน
Fundamental Organic Chemistry
Laboratory
ชีวเคมี
Biochemistry
ปฏิบตั ิการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory

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

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

19
4342102
4342103
4352102
4352103
4352104
4352105
4353201
4353501
4353902
4354201
4354901
4571401
4571402

จุลชีววิทยา
Microbiology
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory
เทคโนโลยีชีวภาพ 1
Biotechnology I
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีชีวภาพ 1
Biotechnology Laboratory I
เทคโนโลยีชีวภาพ 2
Biotechnology II
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีชีวภาพ 2
Biotechnology Laboratory II
เทคโนโลยีของยีน
Gene Technology Laboratory
เทคโนโลยีชีวภาพสิ9 งแวดล้อม
Environmental Biotechnology
วิจยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Research in Biotechnology
ชีวสารสนเทศศาสตร์ เบืOองต้น
Introduction to Bioinformatics
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Seminar in Biotechnology
แคลคูลสั 1
Calculus I
แคลคูลสั 2
Calculus II

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)
3(2-3-6)
3(1-6-5)
3(2-3-6)
1(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ. 2
เลือกรายวิชาต่ อไปนีไF ม่ น้อยกว่ า
4342001
4343111
4343202
4343301
4343401
4344402
4344501
4344601
4353101
4353102
4353401
4353502
4353601
4353701

ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยาประยุกต์
English for Applied Biology
ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
Yeast and Yeast Technology
จุลชีววิทยาสิ9 งแวดล้อม
Environmental Microbiology
แบคทีเรี ยก่อโรค
Pathogenic Bacteriology
จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
จุลชีววิทยาทางการเกษตร
Agricultural Microbiology
พันธุ ศาสตร์ จุลินทรี ย ์
Microbial Genetics
เทคโนโลยีการหมัก
Fermentation Technology
เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
Biotechnology in Food Industry
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
Marine Biotechnology
การนําของเสี ยไปใช้ประโยชน์
Waste Utilization
การเพาะเลีOยงเนืOอเยือ9 พืช
Plant Tissue Culture
เทคโนโลยีอาหารหมักพืOนบ้าน
Traditional Fermented Food Technology

21 หน่ วยกิต
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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4354101
4354102

4354103

วิศวกรรมเคมีชีวภาพ
Biochemical Engineering
หลักการควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Principles of Quality Control in
Biotechnology
เทคโนโลยีของเอนไซม์
Enzyme Technology

วิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
โดยเลือกแบบใดแบบหนึ9ง ต่อไปนีO
แบบที9 1
4354801
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
Preparations for Field Experience in
Biotechnology
4354802
การฝึ กประสบการณ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Field Experience in Biotechnology
แบบที9 2
7000390
การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
7000490
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
3563110
3591105

การเป็ นผูป้ ระกอบการ
Enterpreneurship
เศรษฐศาสตร์ ทว9ั ไป
General Economics

มคอ.2
3(2-3-6)
3(3-0-6)

3(2-3-6 )

8 หน่ วยกิต

2(90)

6(320)

2(90)
6(640)

6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ. 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที9เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไม่ซO าํ กับรายวิชาที9 เคยเรี ยนมาแล้ว
และต้องไม่เป็ นรายวิชาที9กาํ หนดให้เรี ยนที9ไม่นบั หน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสําเร็ จของหลักสู ตรสาขาวิชา
ชีววิทยาประยุกต์
ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาและหน่ วยกิตทีใ# ช้ ในหลักสู ตร
เลขรหัสประจํารายวิชา ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนีO
เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง หมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขรหัส ตัวที9 4 หมายถึง ชัOนปี หรื อระดับความยากง่าย
เลขรหัส ตัวที9 5 หมายถึง ลักษณะเนืOอหาวิชา
เลขรหัส ตัวที9 6,7 หมายถึง ลําดับก่อนหลัง
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนืOอหา
ชัOนปี หรื อระดับความยากง่าย

เลขตัวที9 5 ได้จดั ลักษณะเนืOอหาวิชาไว้ ดังนีO

หมวดวิ ช าและหมู่
วิชา

วิชาเอกจุลชี ววิทยา
1. กลุ่มวิชาที9ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ของวิชาเอกจุลชีววิทยา
434 - 0- 2. จุลชีววิทยาพืOนฐาน
434 - 1- 3. จุลชีววิทยาสิ9 งแวดล้อม
434 - 2- 4. จุลชีววิทยาทางการแพทย์
434 - 3- 5. จุลชีววิทยาทางการอาหารและอุตสาหกรรม
434 - 4- 6. จุลชีววิทยาทางการเกษตร
434 - 5- 7. จุลชีววิทยา พันธุ ศาสตร์ และชีวโมเลกุล
434 - 6- 8. ...............................................................
9. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
434 - 8- 10. โครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั 434 - 9- -
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วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มวิชาที9ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ของแขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1. เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ประกันคุณภาพ
2. เทคโนโลยีชีวภาพของยีน พันธุ ศาสตร์ พอลิเมอร์
3. เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
4. เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
5. เทคโนโลยีชีวภาพสิ9 งแวดล้อม
6. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
7. เทคโนโลยีชีวภาพชีวภาพพืOนบ้าน
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พ
9. โครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั
ความหมายของจํานวนหน่ วยกิต
ตัวอย่าง เช่น 3(3-0-6)
เลขตัวที9 1
หมายถึงจํานวนหน่วยกิตรวม
เลขตัวที9 2
หมายถึงจํานวนชัว9 โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
เลขตัวที9 3
หมายถึงจํานวนชัว9 โมงปฏิบตั ิการต่อสัปดาห์
เลขตัวที9 4
หมายถึงจํานวนชัว9 โมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์

มคอ.2

435 - 0- 435 - 1- 435 - 2- 435 - 3- 435 - 4- 435 - 5- 435 - 6- 435 - 7- 435 - 8- 435 - 9- -

24

มคอ. 2
3.1.4 แผนการศึกษาวิชาเอกจุลชี ววิทยา

ปี ที# 1 ภาคการศึกษาที# 1
กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว# ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน

รหัสวิชา

ชื#อวิชา

xxxxxxx
xxxxxxx

เลือกเรี ยน
เลือกเรี ยน

4211101
4211102
4331105
4331106
4571201

เคมี 1
ปฏิบตั ิการเคมี 1
ชีววิทยาพืOนฐาน
ปฏิบตั ิการชีววิทยาพืOนฐาน
คณิ ตศาสตร์พOนื ฐาน

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)
3
3

รวมหน่ วยกิต

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

ปี ที# 1 ภาคการศึกษาที# 2
กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว# ไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื9 อสาร
กลุ่มวิชาภาษาและการสื9 อสาร
ก ลุ่ ม วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ

รหัสวิชา

ชื#อวิชา

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

1500301
1500303
4000306

ภาษาไทยเพื9อการสื9 อสาร
ภาษาอังกฤษเพื9อการสื9 อสาร 1
การคิดและการตัดสิ นใจ

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

4111005
4111006
4211103
4211104
3591105

ฟิ สิ กส์พOืนฐาน
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พOืนฐาน
เคมี 2
ปฏิบตั ิการเคมี 2
เศรษฐศาสตร์ทว9ั ไป

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

รวมหน่ วยกิต

25

มคอ.2

ปี ที# 2 ภาคการศึกษาที# 1
กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว# ไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื9 อสาร
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ก ลุ่ ม วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาเลือก

รหัสวิชา

ชื#อวิชา

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

xxxxxxx
2500309
4000307

เลือกเรี ยน
เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวติ พอเพียง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื9อชีวติ

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

4212505
4212506
4342102
4342103
4342001

เคมีอินทรี ยพ์ Oืนฐาน
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยพ์ Oืนฐาน
จุลชีววิทยา
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยาประยุกต์
รวมหน่ วยกิต

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

ปี ที# 2 ภาคการศึกษาที# 2
กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว# ไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ

รหัสวิชา

ชื#อวิชา

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

2500308
xxxxxxx

การศึกษาเพื9อพัฒนาท้องถิ9น
เลือกเรี ยน

3(3-0-6)
3

4581101
4213301
4213302
4342104
4342105

หลักสถิติ
ชีวเคมี
ปฏิบตั ิการชีวเคมี
สรี รวิทยาของจุลินทรี ย ์
แบคทีเรี ยวิทยา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
19

รวมหน่ วยกิต

26

มคอ. 2

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาเลือก
วิชาเนืOอหาเลือก

ปี ที# 3 ภาคการศึกษาที# 1
รหัสวิชา
ชื#อวิชา
4333108
4333106
4343106
4343107
4344302
xxxxxxx
xxxxxxx

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

สถิติสาํ หรับชีววิทยา
นิเวศวิทยาพืOนฐาน
ชีววิทยาของเห็ดรา
ไวรัสวิทยา
วิทยาภูมิคุม้ กัน
เลือกเรี ยน
เลือกเรี ยน
รวมหน่ วยกิต

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาเลือก
วิชาเนืOอหาเลือก
วิชาเนืOอหาเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

ปี ที# 3 ภาคการศึกษาที# 2
รหัสวิชา
ชื#อวิชา
4343902
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

วิจยั ทางจุลชีววิทยา
เลือกเรี ยน
เลือกเรี ยน
เลือกเรี ยน

xxxxxxx

เลือกเรี ยน

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3
3
20

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)
3(1-6-5)
3
3
3

รวมหน่ วยกิต

3
15

27

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาเลือก
วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
หมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

มคอ.2

ปี ที# 4 ภาคการศึกษาที# 1
รหัสวิชา
ชื#อวิชา

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

4344901
4344601
4354201
xxxxxxx
4344801
7000390
3563110

สัมมนาทางจุลชีววิทยา
พันธุศาสตร์จุลินทรี ย ์
ชีวสารสนเทศศาสตร์เบืOองต้น
เลือกเรี ยน
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพฯ*
การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา**
การเป็ นผูป้ ระกอบการ

xxxxxxx

เลือกเรี ยน
รวมหน่ วยกิต

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

ปี ที# 4 ภาคการศึกษาที# 2
รหัสวิชา
ชื#อวิชา
4314802
7000490

หมายเหตุ
* สําหรับนักศึกษาที9ไม่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
**สําหรับนักศึกษาที9ร่วมโครงการสหกิจศึกษา

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพฯ*
สหกิจศึกษา**
รวมหน่ วยกิต

1(1-2-3)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3
2(90)
2(90)
3(3-0-6)
3
18

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)
6(320)
6(640)
6

28

มคอ. 2
แผนการศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว# ไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื9 อสาร
กลุ่มวิชาภาษาและการสื9 อสาร
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน

ปี ที# 1 ภาคการศึกษาที# 1
รหัสวิชา
ชื#อวิชา

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

1500301
1500303

ภาษาไทยเพื9อการสื9 อสาร
ภาษาอังกฤษเพื9อการสื9 อสาร 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)

4131005
4131006
4211101
4211102
4331105
4331106

ฟิ สิ กส์พOืนฐาน
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พOืนฐาน
เคมี 1
ปฏิบตั ิการเคมี 1
ชีววิทยาพืOนฐาน
ปฏิบตั ิการชีววิทยาพืOนฐาน

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
18

รวมหน่ วยกิต

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว# ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ
กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ

ปี ที# 1 ภาคการศึกษาที# 2
รหัสวิชา
ชื#อวิชา

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

xxxxxxx
4000306

เลือกเรี ยน
การคิดและการตัดสิ นใจ

3
3(2-2-5)

4571201
4211103
4211104
4342102
4342103
3591105

คณิ ตศาสตร์พOนื ฐาน
เคมี 2
ปฏิบตั ิการเคมี 2
จุลชีววิทยา
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
เศรษฐศาสตร์ทว9ั ไป

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

รวมหน่ วยกิต

29

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว# ไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาและการสื9 อสาร
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาเลือก
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว# ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
วิชาแกน
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ

ปี ที# 2 ภาคการศึกษาที# 1
รหัสวิชา
ชื#อวิชา

มคอ.2

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

2500308
xxxxxxx
4000307

การศึกษาเพื9อพัฒนาท้องถิ9น
เลือกเรี ยน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื9อชีวติ

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

4212505
4212506
4342001
4352102
4352103

เคมีอินทรี ยพ์ Oืนฐาน
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยพ์ Oืนฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยาประยุกต์
เทคโนโลยีชีวภาพ 1
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีชีวภาพ 1
รวมหน่ วยกิต

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

ปี ที# 2 ภาคการศึกษาที# 2
รหัสวิชา
ชื#อวิชา

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

2500309
xxxxxxx

เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวติ พอเพียง
เลือกเรี ยน

3(3-0-6)
3

4581101
4571401
4352104
4352105
4213301
4213302

หลักสถิติ
แคลคูลสั 1
เทคโนโลยีชีวภาพ 2
ปฏิบตั ิเทคโนโลยีชีวภาพ 2
ชีวเคมี
ปฏิบตั ิการชีวเคมี
รวมหน่ วยกิต

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

30

มคอ. 2

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว# ไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาเลือกเรี ยน
วิชาเนืOอหาเลือกเรี ยน
กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ

ปี ที# 3 ภาคการศึกษาที# 1
รหัสวิชา
ชื#อวิชา
xxxxxxx

เลือกเรี ยน

4333108
4353201
4571402
xxxxxxx
xxxxxxx
3563110

สถิติสาํ หรับชีววิทยา
เทคโนโลยีของยีน
แคลคูลสั 2
เลือกเรี ยน
เลือกเรี ยน
การเป็ นผูป้ ระกอบการ

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)
3

รวมหน่ วยกิต

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

ปี ที# 3 ภาคการศึกษาที# 2
รหัสวิชา
ชื#อวิชา

3(2-3-6)
3(3-2-6)
3(3-0-6)
3
3
3(3-0-6)
21

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

4353902
4353501
4354201
xxxxxxx

วิจยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพสิ9 งแวดล้อม
ชีวสารสนเทศศาสตร์เบืOองต้น
เลือกเรี ยน

xxxxxxx

เลือกเรี ยน
รวมหน่ วยกิต

3(1-6-5)
3(3-2-6)
3(3-0-6)
3
3
15

31

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนืOอหาบังคับ
วิชาเนืOอหาเลือก
วิชาเนืOอหาเลือก
วิชาเนืOอหาเลือก
วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

มคอ.2

ปี ที# 4 ภาคการศึกษาที# 1
รหัสวิชา
ชื#อวิชา

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

4354901
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
4354801
7000390

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
เลือกเรี ยน
เลือกเรี ยน
เลือกเรี ยน
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ฯa
การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษาb

xxxxxxx

เลือกเรี ยน
รวมหน่ วยกิต

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

ปี ที# 4 ภาคการศึกษาที# 2
รหัสวิชา
ชื#อวิชา
4354802
7000490

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิ บายรายวิชา (ภาคผนวก ข.)

3
15

หน่ วยกิต (ท-ป-อ)

การฝึ กประสบการณ์ฯa
สหกิจศึกษาb
รวมหน่ วยกิต

หมายเหตุ
a
สําหรับนักศึกษาที9ไม่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา
b
สําหรับนักศึกษาที9ร่วมโครงการสหกิจศึกษา

1(1-2-3)
3
3
3
2(90)
2(90)

6(320)
6(640)
6
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3.2 ชื# อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
1.

2.

3.

4.

5.

ชื#อ-นามสกุล
นางสาวเสาวนิตย์ ชอบบุญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางสาวนิศากร วิทจิตสมบูรณ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางสาวปวีณา ดิกิจ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

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

นาวสาวศิวลิ ยั แพทยนันทเวช
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

วท.ม.

วิชาเอก/
สาขาวิชา
จุลชีววิทยา

วท.บ.

ชีววิทยา

ปร.ด.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
จุลชีววิทยา

ปร.ด.

เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.ม.

เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.ม.

ชีววิทยาสภาวะ
แวดล้อม
จุลชีววิทยา

คุณวุฒิ

วท.บ.

สถาบันที#สําเร็จ
ภาระการสอน (ชม./ปี การศึกษา)
การศึกษา
2555 2556 2557 2558
มหาวิทยาลัย
24
24
24
24
เกษตรศาสตร์
บางเขน
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาคใต้
มหาวิทยาลัย
24
24
24
24
บูรพา
มหาวิทยาลัย
บูรพา
มหาวิทยาลัย
24
24
24
24
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
จุฬาลงกรณ์
24
24
24
24
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัย
24
24
24
24
มหิดล
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ชื#อ-นามสกุล
นางสาวเสาวนิตย์ ชอบบุญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางสาวนิศากร วิทจิตสมบูรณ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางสาวปวีณา ดิกิจ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

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

นาวสาวศิวลิ ยั แพทยนันทเวช
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางสาวสายใจ วัฒนเสน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางสาว สุ วรรณี พรหมศิริ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

วิชาเอก/
สาขาวิชา

วท.ม.

จุลชีววิทยา

วท.บ.

ชีววิทยา

ปร.ด.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
จุลชีววิทยา

ปร.ด.

เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.ม.

เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.ม.

วท.บ.

ชีววิทยา
สภาวะ
แวดล้อม
จุลชีววิทยา

ปร.ด.

จุลชีววิทยา

วท.ม.

จุลชีววิทยา

วท.บ.
ปร.ด.

วิทยาศาสตร์
ทัว9 ไป
ชีววิทยา

กศ.ม.

ชีววิทยา

สถาบันที#สําเร็จ
การศึกษา

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

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
บางเขน
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาคใต้

24

24

24

24

มหาวิทยาลัย
บูรพา
มหาวิทยาลัย
บูรพา
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัย
มหิดล

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
มหิดล
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
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ลําดับ

8.

ชื#อ-นามสกุล

นายสธน เสนาสวัสดิƒ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

อาจารย์

คุณวุฒิ
กศ.บ.

ชีววิทยา

ศษ.ด

กศ.บ.

วิทยาศาสตร
ศึกษา
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
ชีววิทยา

วท.ม.

นิเวศวิทยา

วท.บ.

เกษตรศาสตร์

วท.ม.

นิเวศวิทยา

วท.บ.

ชีววิทยา

วท.ม.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
ชีววิทยา

วท.ม.

ชีววิทยา

วท.บ.

ชีววิทยา

วท.ม.

จุลชีววิทยา

วท.บ.
วท.ม.

เทคโนโลยี
ชีวภาพ
วาริ ชศาสตร์

วท.บ.

ชีววิทยา

วท.ม.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

นายคทาวุธ ไชยเทพ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางนุชจริ นทร์ เพชรเกลีOยง
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางอรนุช สุ ขอนันต์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางสาวศรัณยา ฤกษ์ขาํ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางสาวสัลวา ตอปี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางสาวสุ ธินี หีมยิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

วิชาเอก/
สาขาวิชา

สถาบันที#สําเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาคใต้
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาคใต้
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาคใต้
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
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

24

24

24

24

24

24

24

24
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ

ชื#อ-นามสกุล

ตําแหน่ งวิชาการ

คุณวุฒิ

วิชาเอก/สาขาวิชา

นักวิทยาศาสตร์ ชาํ นาญการ

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.บ.

เทคโนโลยีอาหาร
วิทยาศาสตร์ การอาหาร
วิทยาศาสตร์ การอาหาร
Agriculture
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา

อาจารย์

Ph.D.

Food science and
Technology
เทคโนโลยีอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตร

1.

นายเถวียน วิทยา
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

2.

นายศุภศิลป์ มณี รัตน์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

รองศาสตราจารย์

3.

นางวไลลักษณ์ กาญจนะพิน
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางสาวชณัฐกานต์ แสงสี คาํ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายถาวร จันทโชติ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

4.
5.

นักวิทยาศาสตร์ ชาํ นาญการ

วท.ม.
วท.บ.

4. องค์ ประกอบเกีย# วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พหรือสหกิจศึกษา)
หลัก สู ตรได้ก ํา หนดรายวิ ช าเกี9 ย วกับ ประสบการณ์ ภาคสนามเพื9 อ ให้บ ัณ ฑิ ต ที9 จ บการศึ ก ษามี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าทํางานจริ ง โดยแบ่งเป็ นรายวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พและ
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ส่ วนนักศึกษาที9ร่วมโครงการสหกิจศึกษา ต้องเรี ยนในรายวิชาเตรี ยมความ
พร้ อ มสหกิ จ ศึ ก ษาและสหกิ จ ศึ ก ษา โดยนัก ศึ ก ษาทุ ก คนต้อ งลงทะเบี ย นในหมวดประสบการณ์
ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
1) มีความรู ้ และทักษะด้านจุลชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ
2) มีทกั ษะการทํางานด้านด้านจุลชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ
3) มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริ ยธรรม และบุคลิกภาพ
4.2 ช่ วงเวลา
ปี ที9 4 ภาคการศึกษาที9 2

มคอ. 2
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ระยะฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พ ไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว9 โมง หรื อสหกิจศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 640 ชัว9 โมง
4.4 สถานประกอบการ พีเ# ลียF งและอาจารย์ นิเทศก์ มีการกําหนดดังนีO
4.4.1 สถานประกอบการที9ร่วมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและสหกิจศึกษา
1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตร
2) กําหนดแนวปฏิบตั ิในการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและสหกิจศึกษาที9สอดคล้องกับ
แนวทางที9คณะกรรมการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและสหกิจกําหนด
3) ดําเนิ นการตามแนวทางการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและสหกิจศึกษาและติดตาม
ประเมินผล
4.4.2 ผูท้ รงคุณวุฒิที9ปฏิบตั ิหน้าที9เป็ นพี9เลีOยง
1) คุณสมบัติ
(1) มีคุณวุฒิไม่ต9าํ กว่าปริ ญญาตรี และมีความชํานาญในการปฏิบตั ิการด้านจุลชีววิทยา/
เทคโนโลยีชีวภาพ
(2) สมัครใจที9จะทําหน้าที9เป็ นพี9เลีOยง ให้คาํ แนะนําและเป็ นคู่คิด (Mentor) ของนักศึกษา
2) หน้าที9
(1) ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา และกํากับดูแลนักศึกษาในการปฏิบตั ิงาน
(2) เป็ นแบบอย่างที9ดีในการปฏิบตั ิตน การปฏิบตั ิงาน การปฏิสัมพันธ์และการทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื9น
4.4.3 อาจารย์นิเทศก์
1) คุณสมบัติ
(1) มีคุณวุฒิไม่ต9าํ ว่าปริ ญญาโท หรื อดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต9าํ ว่าผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
(2) มีทกั ษะและประสบการณ์ในการนิเทศ รวมถึงมีคุณลักษณะที9เป็ นแบบอย่างที9ดีแก่
นักศึกษา
(3) ผ่านหลักสู ตรการอบรมการเป็ นคณาจารย์นิเทศ (สําหรับสหกิจศึกษา)
2) หน้าที9
(1) ให้คาํ แนะนําและให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาในการปฏิบตั ิงาน
(2) ร่ วมมือกับผูท้ รงคุณวุฒิที9ปฏิบตั ิหน้าที9เป็ นพี9เลีOยงในการส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษา
(3) ปลูกจิตสํานักให้เกิดความรักและความศรัทธาในวิชาชีพ
(4) เป็ นแบบอย่างที9ดีในการประกอบวิชาชีพ
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5. ข้ อกําหนดเกี#ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
นัก ศึ ก ษาทุ ก คนต้องทํา งานวิจยั และต้องเป็ นหัว ข้อที9 เกี9 ย วข้องกับ สาขาจุ ล ชี ววิท ยา/เทคโนโลยี
ชีวภาพ โดยเน้นงานวิจยั เพื9อพัฒนาท้องถิ9น รวมถึงต้องจัดทํารายงาน และต้องนําส่ งตามรู ปแบบและภายใน
ระยะเวลาที9หลักสู ตรกําหนด
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
งานวิจยั ที9นกั ศึกษาสนใจ ต้องผ่านการค้นคว้า เขียนเค้าโครงวิจยั ปฏิ บิติการวิจยั เขียนรายงานการ
วิจยั นําเสนอผลงานวิจยั โดยตัOงอยูบ่ นพืOนฐานการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ซึ9 งงานวิจยั ดังกล่าวต้องสามารถนํา
ทฤษฎีที9เกี9ยวข้องมาใช้ในการทําวิจยั ได้ และเป็ นงานวิจยั ที9สามารถทําเสร็ จภายในระยะเวลาที9กาํ หนด
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษาสามารถนําความรู ้มาปรับใช้ในการทําวิจยั มีความสามารถในการใช้เครื9 องมือในการทํา
วิจยั สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื9นและสามารถเผยแพร่ ผลงานสู่ สาธารณะได้
5.3 ช่ วงเวลา
ปี ที9 3 ภาคการศึกษาที9 2
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชัว9 โมงการให้คาํ ปรึ กษา จัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี9ยวกับ
งานวิจยั ทางเว็บไซต์ และมีการปรับปรุ งให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ อีกทัOงมีตวั อย่างงานวิจยั ให้นกั ศึกษา และ
รู ปแบบในการเขียนวิจยั
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทํางานวิจยั โดยอาจารย์ที9ปรึ กษาและประเมินผลจากรายงานที9
ได้กาํ หนดรู ปแบบ การนําเสนอตามระยะเวลา โดยมีการนําเสนอโครงร่ างงานวิจยั และจัดสอบการนําเสนอ
ผลงานวิจยั โดยมีคณะอาจารย์ในโปรแกรมเป็ นกรรมการสอบ โดยนักศึกษา คณาจารย์ภายนอกหลักสู ตร
สามารถร่ วมฟังได้
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หมวดที# 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 ด้านบุคลิกภาพและ
ภาวะความเป็ นผูน้ าํ

- ปลูกฝังให้นกั ศึกษามีความตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชี พ
- จัดกิจกรรมเพื9อสนับสนุนการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะการเป็ นผูน้ าํ ของ
นักศึกษาทัOงกิ จกรรมในห้องเรี ยนและกิ จกรรมเสริ มนอกห้องเรี ยน เช่ น
การวางตัว การแต่งกาย การเจรจาและการสื9 อสาร การพูดในสาธารณะ
การเข้าสังคมและการมีมนุษยสัมพันธ์ที9ดี
- สนับสนุนให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมโครงการพัฒนาผูน้ าํ นักศึกษาของคณะและ
มหาวิทยาลัย
- สนับสนุนให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ทัOงภายในห้องเรี ยนและกิจกรรมเสริ มภายนอกห้องเรี ยน เช่น การจัด
กิจกรรมอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ9 งแวดล้อม การปลูกป่ า เป็ นต้น
- มีการสร้างวินยั ของนักศึกษาโดยผ่านกิจกรรมในชัOนเรี ยน เช่น การเข้า
ห้องเรี ยน ตรงต่อเวลาอย่างสมํ9าเสมอ
- จัดตัOงชมรมชีววิทยา
- กิจกรรมเข้าค่ายส่ งเสริ มจิตอาสา
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และบริ การวิชาการแก่สังคม
- อบรมเชิงปฏิบตั ิการเพิ9มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
- ใช้ภาษาอังกฤษสื9 อสารทางคอมพิวเตอร์
- สัมมนาเป็ นภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมชมรมสารสนเทศทางชีววิทยา

1.3 ด้านความ
รับผิดชอบและการมี
วินยั

1.4 มีจิตอาสา

1.5 ความสามารถด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษ
1.6 ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื9 อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิ ทธิ และรั บฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื9 น รวมทัOงเคารพในคุ ณค่าและศักดิƒศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในทุกรายวิชาที9ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม เน้นการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์ จริ ง
บทบาทสมมติ และกรณี ตวั อย่างที9ครอบคลุมประเด็นและปั ญหาด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรมทัOงในวิชาชี พ
และการดํารงชีวติ
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ใช้วธิ ี การประเมินหลากหลายวิธีทO งั การประเมินระหว่างเรี ยน ภายหลังสิO นสุ ดวิชา และภายหลัง
สําเร็ จการศึกษา
(1) ประเมิ น ระหว่า งเรี ย น โดยผูเ้ รี ย นประเมิ น ตนเอง ประเมิ น โดยกลุ่ ม เพื9 อ น อาจารย์
อาจารย์พี9เลีOยงในแหล่งฝึ ก ผูใ้ ช้บริ การ และชุมชน โดยใช้วิธีการประเมินที9หลากหลาย ทัOงการสัมภาษณ์ การ
สังเกต ใช้แบบสอบถาม สนทนากลุ่ม แบบบันทึก แบบประเมินและแบบวัดที9เกี9ยวข้อง
(2) ประเมินภายหลังจากสําเร็ จการศึกษาแล้ว โดยให้บณ
ั ฑิ ตประเมินตนเอง ประเมินจาก
ผูใ้ ช้บณั ฑิต โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี9ยวกับหลักการและทฤษฎีที9สาํ คัญในเนืOอหาสาขาวิชาที9ศึกษา
(2) มีความรู ้ ในแนวกว้างของสาขาวิชาที9ศึกษาเพื9อให้เล็งเห็ นการเปลี9 ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆที9เกี9ยวข้อง
(3) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที9ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื9นๆที9เกี9ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
การจัดการเรี ยนการสอนให้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง และชีO นาํ ตนเองในการเรี ยนรู ้ โดยให้ผูเ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมตลอดกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นรู ปธรรม มีการออกแบบการเรี ยนการสอนในแต่
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ละรายวิชา ที9สามารถวัดและประเมินการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนได้อย่างชัดเจน และใช้วิธีการเรี ยนการสอนที9
หลากหลายและเหมาะสมกับรายวิชาทัOงภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้บรรลุเป้ าหมายของ
ผลการเรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนที9เน้นการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปั ญหา โดยใช้ปัญญาและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ มีการประเมิน ทัOงความก้าวหน้า และประเมินผลรวบยอด
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
การวัดและประเมินผลต้องดําเนิ นการอย่างเป็ นระบบ ใช้วิธีการประเมินผลที9หลากหลายสอดคล้อง
กับจุ ดมุ่งหมายของหลักสู ตร ผลการเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมการเรี ยนการสอน โดยแบ่งสัดส่ วนนํOาหนักการ
ประเมินในแต่ละกิจกรรม หรื อแต่ละด้านให้เหมาะสมกับผลการเรี ยนรู ้ของรายวิชานัOนๆ ทัOงนีO ผสู ้ อนต้องแจ้ง
ให้ผูเ้ รี ยนทราบวิธีการประเมินผล สําหรับการประเมินผลการปฏิ บตั ิใช้การประเมินโดยสังเกตการปฏิ บตั ิ
การสอบภาคปฏิบตั ิโดยวัดและประเมินทักษะปฏิบตั ิตามที9กาํ หนดในหลักสู ตร และต้องนําผลการประเมิน
มาใช้เพื9อให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้ปรับปรุ งตนเอง
2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และอย่างมีเหตุผล
(2) สามารถสื บ ค้น ตี ค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื9 อ ใช้ใ นการแก้ไ ขปั ญหาอย่า ง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
การสอนที9เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปั ญหา ทัOงระดับบุคคลและกลุ่มใน
สถานการณ์ทว9ั ไป โดยใช้วธิ ี การสอนที9หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การสะท้อนคิด การทํากรณี ศึกษา
การโต้วาที การจัดทําโครงการ เป็ นต้น
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เป็ นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไข
ปั ญหา เช่น
(1) การสอบวัดความสามารถในการคิด และแก้ไขปั ญหาโดยใช้กรณี ศึกษา
(2) การประเมินจากผลงานที9เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปั ญหา การศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็ นระบบ การวิเคราะห์วจิ ารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วจิ ารณ์กรณี ศึกษา รายงานการศึกษาปั ญหาเฉพาะ
ทางชีววิทยา การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึ กษาปั ญหา และการสัมมนา
2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื9 อสารทัOง ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศกับกลุ่ ม คนหลากหลายได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
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(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทัOง
ในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
(3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชีOนาํ สังคมในประเด็นที9เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ9 มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทO งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อม
ทัOงแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัOงของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทO งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื9อง
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
(1) กลยุทธ์การสอนที9เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
(2) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที9มีการทํางานเป็ นทีมเพื9อส่ งเสริ มการแสดงบทบาทของ
การเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม
(3) จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในภาคปฏิบตั ิที9ส่งเสริ มให้ทาํ งานเป็ นทีม และการแสดงออก
ของภาวะผูน้ าํ หลากหลายสถานการณ์
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
มีการประเมินหลายด้านโดยให้ความสําคัญที9กลยุทธ์ ดังนีO
(1) การประเมินผูเ้ รี ยนในการแสดงบทบาทของการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม ในสถานการณ์การ
เรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์
(2) การประเมินทักษะที9แสดงออกถึงภาวะผูน้ าํ ตามสถานการณ์การเรี ยนรู ้ที9หลากหลาย
(3) การประเมิ น ความสามารถในการทํา งานร่ ว มกับ กลุ่ ม เพื9 อ น และที ม งานอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและสร้างสรรค์
(4) การประเมิ นการแสดงออกของการตระหนัก ถึ ง ความรั บ ผิดชอบในการเรี ย นรู ้ ตาม
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ และความสนใจในการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื9อง
2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลลัพธ์ ก ารเรี ยนรู้ ด้า นทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื# อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทกั ษะการใช้เครื9 องมือที9จาํ เป็ นที9มีอยู่ในปั จจุบนั ต่อการทํางานที9เกี9ยวกับคอมพิวเตอร์
และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาที9เกี9ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
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(3) สามารถสื9 อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัOงปากเปล่าและการเขียน
ของสื9 อ การนําเสนอได้อย่างเหมาะสม

พร้อมทัOงเลือกใช้รูปแบบ

2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที9เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการสื9 อสารระหว่างบุคคล
ทัOง การพู ด การฟั ง และการเขี ย นในกลุ่ ม ผู ้เ รี ย น ระหว่า งผูเ้ รี ย นและผู ้ส อน และบุ ค คลที9 เ กี9 ย วข้อ งใน
สถานการณ์ที9หลากหลาย
(2) การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที9ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื9 อสารที9หลากหลายรู ปแบบและวิธีการ
(3) การจัดประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ ที9ส่ ง เสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ใ ช้ความสามารถในการเลื อก
สารสนเทศและฝึ กทักษะการนําเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที9 หลากหลายเหมาะสมกับผูฟ้ ั งและเนืO อหาที9
นําเสนอ
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ ความสํ าคัญทีก# ลยุทธ์ ดังนีF
(1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้แบบสังเกต และแบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน
(2) การทดสอบทักษะการฟังจากแบบทดสอบที9สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
(3) การทดสอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ขอ้ สอบ การทํารายงาน และการวิเคราะห์ขอ้ มูลผล
การศึกษาวิจยั การศึกษาอิสระ
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3. แผนที#แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสู ตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ใดบ้าง (ตามที9ระบุ
ในหมวดที9 4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็ นความรับผิดชอบหลักหรื อรับผิดชอบรอง ซึ9 งบางรายวิชาอาจไม่นาํ สู่
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้บางเรื9 องก็ได้ (จะแสดงเป็ นเอกสารแนบท้าย)
ผลการเรี ยนรู ้ในตารางมีความหมาย ดังนีO
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื9 อสัตย์สุจริ ต
2) ซื9 อสัตย์ สุ จริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื9น รวมทัOงเคารพในคุ ณค่าและศักดิƒศรี ของความเป็ น
มนุษย์
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ด้านความรู ้
1) มีความรู ้ ความเข้าใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที9เป็ นพืOนฐานชีวติ ในเนืOอหาวิชาที9ศึกษา
2) มีความรอบรู ้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที9ศึกษา รวมทัOงความเข้าใจหลักการประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาต่าง ๆ
3) สามารถสื บค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผูอ้ ื9นได้ตรงตามความต้องการ
4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้จริ ง
5) สามารถบูรณาการความรู ้ที9ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื9น ๆ ที9เกี9ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างมีระบบ
2) สามารถสื บค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพื9อใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) ตระหนักรู ้ศกั ยภาพของตนเอง เพื9อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ9มมากขึOน
4) กําหนดกรอบแนวคิ ดเกี9 ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็ นไปได้ที9จะบรรลุ เป้ าหมายที9
กําหนด
5) มีทกั ษะวิธีคิดแก้ไขปั ญหาหลากหลายรู ปแบบและมีทกั ษะแก้ไขปั ญหาอย่างบูรณาการได้
6) สามารถประยุ ก ต์ใ ช้ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ วิจ ัย และนวัต กรรมที9 เ หมาะสมในการ
แก้ปัญหา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื9น
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
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3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที9 และความรับผิดชอบ
4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื9อง
5) มีทกั ษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
6) มีทกั ษะในการเสริ มสร้างความสามัคคีในกลุ่มและองค์กร
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื9 อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติในการดําเนิ นชี วิตและปฏิ บตั ิงานได้อย่าง
เหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื9 อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและ
วาระ
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื9 อสารและนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
4) สามารถใช้ความรู ้พOนื ฐานทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์โลกปั จจุบนั
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แนวนอน
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หมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิท ยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ กํา หนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้า น ที9 สอดคล้องกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ที9กาํ หนดไว้ดงั นีO
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื9 อสัตย์สุจริ ต
1.2 มีระเบียบวินยั
1.3 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.4 เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื9น
1.5 มีจิตสาธารณะ
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู ้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรื อคณิ ตศาสตร์
2.2 มี ความรู ้ พOืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ที9 จะนํามาอธิ บายหลักการและทฤษฎี ใ น
ศาสตร์ เฉพาะ
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิง9 ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
2.4 มีความรอบรู ้ในศาสตร์ ต่างๆ ที9จะนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
3.2 นําความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์กบั สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
3.3 มีความใฝ่ รู ้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที9 หลากหลายได้
อย่างถูกต้องและเพื9อนําไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผูน้ าํ โดยสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื9นในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกที9ดี
4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
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5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถประยุกต์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพื9อการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหา
และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
5.2 มีทกั ษะในการสื9 อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทัOงการเลือกในรู ปแบบการสื9 อสาร
ได้อย่างเหมาะสม
5.3 มีทกั ษะและความรู ้ ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื9น เพื9อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจําเป็ น
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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วิชาเฉพาะด้ านเคมี
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื9 อสัตย์สุจริ ต
(2) มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิ ทธิ และความคิดเห็นของผูอ้ ื9น
(5) มีจิตสาธารณะ
(6) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2. ด้ านความรู้
(1) มีความรู ้ และความเข้าใจเกี9 ยวกับหลักการและทฤษฎี ที9สําคัญของเคมีสาขาต่างๆ และ
การนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
(2) มีความรู ้พOืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ที9จะนํามาอธิ บายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์ เฉพาะ
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิง9 ด้านวิทยาศาสตร์
(4) มีความรู ้และความเข้าใจเกี9ยวกับหลักการและทฤษฎีของเครื9 องมือวิทยาศาสตร์
(5) มี ค วามรู ้ แ ละความเข้า ใจเกี9 ย วกับ สารเคมี สมบัติ การจัด การ รวมทัOง กฎระเบี ย บ
ข้อบังคับที9เกี9ยวข้อง
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
(2) สามารถนําความรู ้และความเข้าใจเกี9ยวกับหลักการและทฤษฎีที9สาํ คัญทางเคมีมาใช้
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเป็ นระบบ
(3) มี ค วามใฝ่ รู ้ สามารถวิ เ คราะห์ และสั ง เคราะห์ ค วามรู ้ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ
ที9หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื9อการนําไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
(4) มีความสามารถจัดการวัสดุทางเคมีได้อย่างปลอดภัย
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูน้ าํ โดยสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื9นในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกที9ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทัOงพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
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5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู ้ ท างคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ เพื9 อ การวิ เ คราะห์ ประมวลผล
การแก้ปัญหาและการนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทกั ษะการใช้ภาษาเพื9อการสื9 อสารความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทัOงการเลือกใช้รูปแบบการสื9 อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) มี ทกั ษะและความรู ้ ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่า งประเทศอื9 น เพื9อการค้นคว้า ได้อย่า ง
เหมาะสมและจําเป็ น
(4) สามารถใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บค้ นและเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ได้ อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
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2.2 .กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื9 อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื9น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ9 งแวดล้อม
(2) มีความเพียงพอเป็ นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุม้ กัน
(3) มีวน
ิ ยั เคารพและปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(4) มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักจริ ยธรรม คุณธรรมที9มีความสําคัญทางธุ รกิจ สามารถจัดการ
ปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุ รกิจ
2. ด้ านความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ ดา้ นบริ หารธุ รกิจ
(2) มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ ที9เกี9ยวข้องกับบริ หารธุ รกิจทางด้าน
สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(3) มีความรู ้ความเข้าใจในสาระสําคัญเกี9ยวกับกระบวนการบริ หารธุ รกิจ ในด้านการวางแผน
การนํา การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบตั ิการ การควบคุม และการประเมินผลการ
ดําเนินงาน รวมทัOงการปรับปรุ งแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
(4) มีความรู ้เกี9ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริ หารธุ รกิจ รวมทัOงมีความ
เข้าใจสถานการณ์ที9เปลี9ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
(1) สามารถสื บค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิ ทธิ ภาพด้วยตนเอง เพื9อให้ได้
สารสนเทศที9เป็ นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุ รกิจ
(2) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู ้จากสาขาวิชาชีพที9ศึกษาและประสบการณ์ เพื9อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุ รกิจและ
สถานการณ์ทว9ั ไป
(3) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที9สอดคล้องกับสถานการณ์ ทําให้เกิดการ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันทางธุ รกิจ
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานเป็ นกลุ่มและมีทกั ษะในการทํางานเป็ นทีม แสดงภาวะผูน้ าํ สมาชิกของกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
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(2) สามารถแสดงความคิดริ เริ9 มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอืOอต่อการแก้ไขปั ญหาของ

ทีม
(3) มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื9องเพื9อพัฒนาตนเองและอาชีพ
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิ ตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริ มาณมาใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์และตัดสิ นใจทางธุ รกิจและชีวติ ประจําวัน
(2) สามารถสื9 อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที9จาํ เป็ นต่อการทําธุ รกิจได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
(3) สามารถสื9 อสารเพื9ออธิ บายและสร้างความเข้าใจในรู ปแบบการพูด การเขียน ที9เหมาะสม
สําหรับกลุ่มบุคคลที9แตกต่างกัน ทัOงที9เป็ นข้อมูลธุ รกิจและข้อมูลอื9น
(4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เทคโนโลยีอื9น ๆ ไปใช้สนับสนุนการดําเนิ นงาน
ของธุ รกิจ
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หมวดที# 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื9 อง) พ.ศ. 2549 หมวดที9
6 การวัดและประเมินผล
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิXของนักศึกษา
อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิƒของนักศึกษาโดย
2.1 เทียบเคียงผลการเรี ยนของนักศึกษาที9เรี ยนในรายวิชาซึ9 งอาจเป็ นต่างกลุ่ม ต่างชัOนปี ต่างคณะ
แล้วแต่กรณี เพื9อนําผลมาใช้ในการปรับปรุ งรายวิชา
2.2 ทบทวนเนืO อหารายวิชาทุกปี การศึกษา โดยอาจพิจารณาร่ วมกับอาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาอื9นที9มีเนืOอหา
ใกล้เคียงกัน เพื9อไม่ให้เกิ ดความซํOาซ้อน หรื อให้เกิ ดความสัมพันธ์และต่อเนื9 อง แล้วแต่กรณี และทบทวน
เนืO อหาโดยเที ย บเคี ย งกับ รายวิช าของสถาบันอื9 นหรื อเที ยบเคี ย งกับ ตํา ราหรื อบทความทางวิช าการหรื อ
ผลการวิจยั เพื9อให้เกิดการพัฒนาเนืOอหาให้ทนั สมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ
2.3 เทียบเคียงกับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพและวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรู ้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ต้องมีคุณสมบัติและจะต้องผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาเงื9อนไข ดังต่อไปนีO
3.1 เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการการศึกษาระดับอนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื9อง) พ.ศ. 2549 หมวดที9 9 การสําเร็ จการศึกษา
3.2 ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์อื9นตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย โดยมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี9ยสะสมตลอดหลักสู ตรตัOงแต่ 2.00 ขึOนไป และมีระยะเวลาการศึกษาตามที9มหาวิทยาลัยกําหนด
3.3 เข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้บูรณาการครบตามเกณฑ์ที9กาํ หนด ตามประกาศมหาวิทยาลัย
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หมวดที# 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1) การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสู ตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ9 งเป็ นหลักเกณฑ์
ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี9ยวกับหลักสู ตรและการบริ หารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที9ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทกั ษะเกี9 ยวกับการ
จัดการเรี ยนการสอนที9เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรม และการสอนโดยใช้
สื9 อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การมอบหมายให้มีอาจารย์พี9เลีOยงทําหน้าที9ให้คาํ แนะนํา และเป็ นที9ปรึ กษาในด้านการจัดการเรี ยน
การสอน
3) การชีOแจงและแนะนําหลักสู ตร รายวิชาในหลักสู ตร
4) การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทําเอกสารที9เกี9ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ9 งหรื อ
หลายหัวข้อที9อาจารย์ใหม่มีความรู ้ และถนัด เพื9อทดลองทําการสอนภายใต้คาํ แนะนําของอาจารย์พี9เลีO ยง
หรื อประธานหลักสู ตร
5) การกําหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่ วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสู ตร
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) กําหนดให้อาจารย์ตอ้ งเข้ารับการอบรมเพื9อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรี ยนการสอน การวัด
และการประเมินผลตามความต้องการของอาจารย์ และเป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ9 งมหาวิทยาลัย
มีการเปิ ดหลักสู ตรอบรมเพื9อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที9เกี9ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั
การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็ นประจําทุกปี
(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็ นทีม ซึ9 งจะส่ งเสริ มโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์ การสอน
ร่ วมกับคนอื9น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชา ผูป้ ระสานงาน และผูร้ ่ วมทีมการสอน
(3) การส่ งเสริ มหรื อสร้ างโอกาสให้มีการแลกเปลี9ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ ด้านการจัดการเรี ยน
การสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสู ตร หรื อทําวิจยั การเรี ยนการสอนที9สามารถนําไปเผยแพร่ ในการประชุม
วิชาการที9มีการจัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน# ๆ
(1) การส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรื อวิชาชี พที9จดั
ทัOงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัOง
(2) การส่ งเสริ มให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรู ปแบบต่างๆ และการนําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรื อการนําเสนอปี ละ 1 เรื9 อง
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หมวดที# 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
การจัดการหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กําหนดให้ทุกหลักสู ตรมีคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร ซึ9 งต้องทําหน้าที9ดงั นีO
1) พัฒนาและปรับปรุ งเนืOอหาหลักสู ตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
2) จัดหาและกําหนดอาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาในหลักสู ตร ที9มีความรู ้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม
รายวิชาที9สอน
3) จัดตารางการเรี ยนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กภาคสนาม สหกิจศึกษา ตามที9กาํ หนด
ในหลักสู ตร
4) ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรและรายวิชา
5) ส่ งเสริ มและจัดให้มีการพัฒนาคุ ณภาพของอาจารย์ดว้ ยวิธีการต่างๆ เช่ น การจัดประชุ มวิชาการ
การส่ งเสริ มการผลิตผลงานทางวิชาการ
6) ส่ งเสริ มและจัดให้มีการพัฒนาคุ ณภาพบัณฑิตตามเป้ าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที9พึงประสงค์ของ
หลักสู ตร
7) ติ ดตามผลหลัก สู ต ร โดยศึ ก ษาจากผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ย เช่ น ผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ต ศิ ษ ย์เ ก่ า อาจารย์และ
นักศึกษาปั จจุบนั
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี จากงบประมาณที9ได้รับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนีO ค่าวัสดุตาํ ราและสื9 อการเรี ยนการสอน ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา เป็ นต้น
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม# ีอยู่เดิม
2.2.1 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนในสํานักวิทยบริ การ
(1) หนังสื อ
-วิชาเอกวิชาจุลชีววิทยา/วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ
หนังสื อภาษาไทย
จํานวน
40
รายการ
หนังสื อภาษาอังกฤษ จํานวน
22
รายการ
(2) วารสาร
- วิชาเอกจุลชีววิทยา/วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ
วารสารภาษาไทย
จํานวน
45
วารสารภาษาอังกฤษ
จํานวน 8

รายการ
รายการ
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(3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-books, e-Journals, etc.) ประกอบด้วย
- ฐานข้อมูลหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (full text)
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยที9มีชื9อเสี ยงทัว9 โลก (full text)
- ฐานข้อมูลของวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย (full text)
- ฐานข้อมูลหนังสื ออิเล็กทรอนิคส์ Net Library (full text)
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
- ฐานข้อมูล H.W. Wilson : General Science (full text)
- ฐานข้อมูล Web of Science
- ฐานข้อมูล ScienceDirect
- ฐานข้อมูล SpringerLink-Journal
- ฐานข้อมูลท้องถิ9น
2.2.2 เครื9 องมือวิทยาศาสตร์
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายการ
กล้องจุลทรรศน์แบบ Bright field
กล้องจุลทรรศน์แบบ สเตอริ โอ
เครื9 องกลัน9 นํOา
อ่างนํOาควบคุมอุณหภูมิ
เครื9 องปั9 นเหวีย9 ง
หม้อนึ9งฆ่าเชืOอ
ตูอ้ บลมร้อน
ตูถ้ ่ายเชืOอ
ชุดไมโครโฟน
ตูบ้ ่มเชืOอ
เครื9 องฉายข้ามศีรษะ
เตาไฟฟ้ า(hot plate)
ไมโครโฟนพกพาพร้อมเครื9 องขยายเสี ยง
ตูด้ ูดควัน
เครื9 องเล่นวิดิโอซีดี
เครื9 องวัดปริ มาณออกซิเจนในสารละลาย
เครื9 องวัดการลําเลียงนํOาในพืช
เครื9 องเขย่าหลอดทดลอง
เครื9 องเหวีย9 งแยกสารละลาย

จํานวน
52 ตัว
12 ตัว
2 เครื9 อง
2 ตัว
7 เครื9 อง
3 ใบ
5 ตัว
4 ตัว
4 ตัว
6 ตัว
5 ตัว
10 ตัว
1 ตัว
5 ตัว
1 เครื9 อง
1 ตัว
1 ตัว
4 ตัว
5 เครื9 อง
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ลําดับ
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
48
49
50
51
52

รายการ
เครื9 องล้างปิ เปตต์
เครื9 องวัดปริ มาณคลอโรฟิ ลด์
เครื9 องนับโคโลนีแบบอัตโนมัติ
เครื9 องเก็บตัวอย่างนํOา
เครื9 องเก็บตัวอย่างดินตะกอน
ตูถ้ ่ายเชืOอแบคทีเรี ยที9ไม่ใช้ออกซิเจน
ตูค้ วบคุมอุณหภูมิ
ตูถ้ ่ายเชืOอแบบกรองอากาศไหลเวียนในแนวตัOง
ตูด้ ูดความชืOน
เครื9 องกรองแบคทีเรี ย
เตาไฟฟ้ าพร้อมแม่เหล็กคนสาร
ตูอ้ บลมร้อน
กล้องถ่ายรู ประบบดิจิตอล
เครื9 องวัดความเค็ม
เครื9 องอังไอนํOาควบคุมอุณหภูมิ
เครื9 องเขย่า
เครื9 องทําแห้งอุณหภูมิต9าํ
กล้องจุลทรรศน์ประกอบกล้องถ่ายภาพ
กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติต่อเข้ากล้องถ่ายรู ป
กล้องจุลทรรศน์ แบบ Phase Contrast
กล้องจุลทรรศน์ประกอบชุดคอมพิวเตอร์
ชุดเครื9 องคอมพิวเตอร์
เครื9 องวัดความขุ่น
กล้องโทรทัศน์และขาตัOงชนิด 3 ขา
เครื9 องวัดดรรชนีหกั เหของสารละลาย
เครื9 องวัดค่าความเป็ นกรดด่างชนิดภาคสนาม
เครื9 องวัดความเป็ นกรดด่างชนิดตัOงโต๊ะ
เครื9 องวัดความของการส่องเข้มสว่าง
เครื9 องวัด ปริ มาณออกซิ เจนในสารละลาย
ภาคสนาม
กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา
เครื9 องกลัน9 นํOา
อ่างลอยเนืOอเยือ9
เครื9 องวัดความจุปอด

จํานวน
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 เครื9 อง
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
3 ตัว
8 ตัว
1 ชุด
4 ตัว
4 ตัว
4 ตัว
4 ตัว
2 ตัว
20 ตัว
2 เครื9 อง
2 ตัว
1 เครื9 อง
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ลําดับ
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

รายการ
เครื9 องให้ความร้อนสไลด์
ตาข่ายแพลงค์ตอน
เครื9 องตัดเนืOอเยือ9 พืชและสัตว์
เครื9 องวัดการคายนํOาของพืช
เครื9 องหลอมพาราฟิ น
เครื9 องวัดอัตราการเต้นของกล้ามเนืOอ
เครื9 องลับมีดตัดเนืOอเยือ9
เครื9 องวัดความเร็ วของกระแสนํOา
หม้อนึ9งความดันไอนํOา
เครื9 องอังไอนํOาควบคุมอุณหภูมิพร้อมเขย่า
เครื9 องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ
ตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมิต9าํ
ตูอ้ บไมโครเวฟ
เครื9 องวัดปริ มาณแอลกอฮอล์
ชุดปิ เปตสารละลายปริ มาตรน้อย
เครื9 องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
กล้องจุลทรรศน์ประกอบกล้อง CCD Microscope
กล้องจุลทรรศน์ Fluorescence
เครื9 องชัง9 Triple Beam
เครื9 องชัง9 ไฟฟ้ าอย่างละเอียด 4 ตําแหน่ง
เครื9 องชัง9 ไฟฟ้ าชนิด 2 ตําแหน่ง
กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ
ชุดกล้องถ่ายภาพ
เครื9 องวัดความเค็ม สภาพนําไปใช้และอุณหภูมิ

จํานวน
3 ตัว
2 ตัว
1 เครื9 อง
1 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
3 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
4 ตู ้
1 ตู ้
1 เครื9 อง
5 ชุด
2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
4 ตัว
5 ตัว
2 ตัว
10 ตัว
1 ชุด
1 ตัว

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม# เติม
มีการวางแผนและจัดหาตํารา หนังสื อ วารสาร ฯลฯ เพิ9มเติม เช่น การเสนอแนะให้ห้องสมุดจัดซืO อ
จัดหา การพิจารณาจัดซืOอจัดหาเข้ามาใช้ในภาควิชา/สาขาวิชา ระยะเวลาหรื อความถี9ในการดําเนิ นการปี ละ 1
ครัOง
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีกระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของตํารา หนังสื อ วารสาร ฯลฯ โดยทางสํานัก
วิทยบริ ก ารได้มี การจัดทําสถิ ติก ารยืมคื นหนังสื อ สถิ ติก ารใช้ง านหนัง สื อ ตํารา เอกสางานวิจยั และสื9 อ
รู ปแบบต่าง ๆ และมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การทรัพยากรเพื9อการเรี ย นรู ้ และ
การปฏิบตั ิการ
3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลื อกและรับอาจารย์ใหม่ เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที9
เกี9ยวข้องกับการบริ หารงานบุคคล
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ทุกคนในหลักสู ตร มีส่วนร่ วมในการกําหนดแผนการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา การทบทวนเนืO อหารายวิชา การแลกเปลี9ยนข้อมูลเกี9 ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน คุณภาพและ
พฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผลฯลฯ โดยการจัดให้มีการประชุมทุก ๆ 4 เดือน
3.3 การแต่งตัOงคณาจารย์พิเศษ
หลักสู ตรมีการเชิ ญอาจารย์พิเศษที9มีความเชี9ยวชาญเฉพาะด้านจากสถาบันการศึกษาอื9น ภาคเอกชน
หน่วยงานของรัฐ มาสอน เพื9อให้นกั ศึกษาได้มีความรู ้เฉพาะทางเกี9ยวกับชีววิทยาประยุกต์และเรี ยนรู ้จากผูม้ ี
ประสบการณ์ตรง
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ที9 เกี9 ยวข้องกับ การบริ หารงานบุ คคล และสําหรั บหลัก สู ตรนีO มี ค วามจํา เป็ น (ถ้ามี ) ต้องมี บุ คลากรสาย
สนับสนุนทําหน้าที9
4.2 การเพิ9มทักษะความรู ้เพื9อการปฏิบตั ิงาน (เช่น การฝึ กอบรม ทัศนศึกษาหรื อการฝึ กการทําวิจยั
ร่ วมกับอาจารย์ เป็ นต้น )
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสู ตรนีO ดําเนินการโดยให้เข้ารับการฝึ กอบรม การทัศนศึกษา ทําวิจยั
ร่ วมกับอาจารย์ มีการผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ทําหนังสื อคู่มือห้องปฏิบตั ิการ คู่มือการปฏิบตั ิงาน ฯลฯ
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5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน# ๆ แก่ นักศึกษา
(1) จัด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศนัก ศึ ก ษาใหม่ เพื9 อ จัด ให้ อาจารย์ที9 ป รึ ก ษาพบนัก ศึ ก ษาใหม่ เพื9 อ ให้
คําปรึ กษาเกี9ยวกับหลักสู ตร การวางแผนการเรี ยน การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการ การปฏิบตั ิตน เป็ นต้น
(2) อาจารย์ที9ปรึ กษาจะให้ความเห็ นชอบแก่นกั ศึกษาก่อนดําเนิ นการ การลงทะเบียน และการยื9น
คําร้องต่าง ๆ ด้านการเรี ยน
(3) จัดให้มี เครื9 องคอมพิ วเตอร์ ระบบอิ นเทอร์ เนตที9 เชื9 อ มต่ อกับ เครื อข่ า ยอุ ดมศึ ก ษาอื9 น ๆ หรื อ
ฐานข้อมูลที9เกี9ยวข้องสําหรับการใช้งานและการค้นคว้าของนักศึกษา รวมทัOงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในระบบ
ให้บริ การของมหาวิทยาลัย
(4) วางระบบการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนักศึ กษาที9อยู่ในกลุ่มเสี9 ยง ซึ9 งมีแนวโน้ม
อาจจะไม่สําเร็ จตามหลักสู ตร และจําเป็ นต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ รวมถึงการประสานความร่ วมมือกับ
ครอบครัวนักศึกษา เพื9อจะได้ช่วยกันแก้ไขปั ญหาได้ทนั
(5) มี การวางแผนระบบสอนซ่ อมเสริ มด้านวิชาการแก่ นกั ศึกษาที9มีปัญหาทางการเรี ยนที9เป็ นราย
กลุ่มและรายบุคคล
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี นกั ศึกษามีความสงสัยเกี9ยวกับผลประเมินในรายวิชาใด นักศึกษาสามารถที9จะยืน9 คําร้อง
ขอดูกระดาษคําตอบในการทําข้อสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินผลของอาจารย์ในแต่ละวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
การศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ดําเนินการดังนีO
6.1 การสํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ก่อนการปรับปรุ งหลักสู ตรทุกรอบ
5 ปี
6.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสู ตร
7. ตัวบ่ งชีFผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนิ นการบรรลุ ตามเป้ าหมายตัวบ่งชีO ทO งั หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื9 อง 2 ปี การศึกษา เพื9อ
ติดตามการดําเนิ นการตาม Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF) ทัOงนีO เกณฑ์การ
ประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีOผลการดําเนิ นงานที9ระบุ
ไว้ในแต่ละปี
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ตัวบ่ งชีFผลการดําเนินงาน
1. อาจารย์ประจําหลัก สู ตรอย่างน้อยร้ อยละ 80 มี ส่วนร่ วมใน
การประชุ ม เพื9 อวางแผน ติ ด ตามและทบทวนการดํา เนิ น งาน
หลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที9สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละ เอี ย ดของรายวิ ช า และรายล ะเอี ยดของฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พ (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา และรายงานผล
การดํา เนิ น การของฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ (ถ้า มี ) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิO นสุ ดภาคการศึ กษาที9
เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น การของหลัก สู ต ร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิO นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิƒ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ ที9กาํ หนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที9เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรื อการประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ จากผลการประเมิ นการ
ดําเนินงานที9รายงานใน มคอ.7 ปี ที9แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึ9งครัOง
10. จํานวนบุ คลากรสนับสนุ นการเรี ย นการสอน (ถ้ามี ) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิ ตใหม่ที9มี
ต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี9ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

มคอ.2
ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
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12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที9มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี9ย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็ จการศึกษาไม่ต9าํ
กว่าร้อยละ 80
14. บัณฑิ ตที9 ได้งานทําได้รับเงิ นเดื อนเริ9 มต้นไม่ต9 าํ กว่าเกณฑ์ที9
ก.พ. กําหนด

ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
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หมวดที# 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมร่ วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื9อแลกเปลี9ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที9มีความรู ้และประสบการณ์ หรื อเพื9อนร่ วมงาน
(2) การแลกเปลี9ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื9อสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอนในช่วงของ
การเรี ยนแต่ละรายวิชา
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิƒทางการเรี ยนของนักศึกษา เปรี ยบเทียบพัฒนาการหรื อความ
เปลี9ยนแปลงที9เกิดขึOนจากการใช้กลยุทธ์การสอนที9แตกต่างกัน
(4) การทําวิจยั ในชัOนเรี ยน เพื9อประเมินภาพรวมของการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชาหรื อ
กลุ่มรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) การประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิO นภาคการศึกษา ตามระบบ
ของมหาวิทยาลัย
(2) นําผลการประเมินจัดส่ งให้อาจารย์ผสู ้ อน และประธานหลักสู ตรเพื9อปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสู ตร โดยนักศึกษาปั จจุบนั และอาจารย์ เพื9อนําข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุ งการ
จัดการแผนการเรี ยน การจัดการเรี ยนการสอน และเนืOอหารายวิชาที9อาจซํOาซ้อน ไม่ทนั สมัย ยาก/ง่าย เป็ นต้น
2.2 การประเมินหลักสู ตรโดยศิษย์เก่า เพื9อติดตามผลการนําความรู ้และประสบการณ์ที9ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสู ตรไปใช้ในการทํางาน
2.3 การประเมินผลโดยผูใ้ ช้บณั ฑิต เพื9อสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผูใ้ ช้บณั ฑิต เกี9ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที9จบจากหลักสู ตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ตัวบ่ ง ชีO ผ ลการดํา เนิ นงานของหลัก สู ตร เป็ นไปตามระบบการประเมิ นผลการจัดการหลัก สู ตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ9 งดําเนินการทุกสิO นปี การศึกษา (ตามที9กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรนีO หมวดที9 7 ข้อ 7
และตามมาตรฐาน TQF และ/หรื อ องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
4.1 อาจารย์ประจําวิชา อาจารย์ผสู ้ อน นําผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ผูบ้ งั คับบัญชา และหรื อเพื9อนร่ วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรั บปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนใน
รายวิชาที9ตนรับผิดชอบ
4.2 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย ซึ9 ง
ดําเนิ นการทุ กสิO นปี การศึ กษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้ อมนําเสนอแนวทางปรั บปรุ งแก้ไขในจุ ดที9 มี
ข้อบกพร่ อง สําหรับปี การศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสู ตรโดยนักศึกษาปั จจุบนั และ
อาจารย์ โดยศิษย์เก่า และโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต เพื9อทบทวนและพิจารณาในการนําไปแก้ไขปรับปรุ งหลักสู ตร
ตามรอบระยะเวลาที9กาํ หนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

