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ชื#อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวชิาชีววทิยาและชีววทิยาประยกุต ์ 
 

หมวดที#  1   ข้อมูลทั#วไป 
 
1.  รหัสและชื#อหลกัสูตร 
 ภาษาไทย      :  วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยาประยกุต ์

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Science in Applied Biology 
 
2.  ชื#อปริญญาและสาขาวชิา 
 ชื9อเตม็ (ภาษาไทย)  : วทิยาศาสตรบณัฑิต (ชีววทิยาประยกุต)์ 
 ชื9อยอ่ (ภาษาไทย) :   วท.บ. (ชีววทิยาประยกุต)์ 
 ชื9อเตม็ (ภาษาองักฤษ)  : Bachelor of Science (Applied Biology) 
 ชื9อยอ่ (ภาษาองักฤษ) :  B.Sc. (Applied Biology) 
 
3.  วชิาเอก  
 - วชิาเอกจุลชีววทิยา 
 - วชิาเอกเทคโนโลยชีีวภาพ 
4.  จํานวนหน่วยกติที#เรียนตลอดหลกัสูตร 
 ไม่นอ้ยกวา่  135 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1  รูปแบบ 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี        
 5.2  ภาษาที#ใช้ 
         ภาษาที9ใชเ้ป็นสอนภาษาไทยและเอกสารและตาํราในรายวชิาของหลกัสูตรเป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
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 5.3  การรับเข้าศึกษา 
รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศที9สามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอื#น 
       ไม่มี 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
         � หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 
                            เปิดสอนภาคเรียนที9 1 ปีการศึกษา 2555 

�       ไดพ้ิจารณากลั9นกรองโดยสภาวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
 ในการประชุม ครัO งที9 1/ 2555  เมื9อวนัที9 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555  

       � ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
  ในการประชุมครัO งที9 1/2555 เมื9อวนัที9 11 เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที#มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557          
8.  อาชีพที#สามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 
 1) นกัวชิาการวทิยาศาสตร์ 
 2) นกัวชิาการสิ9งแวดลอ้ม 
 3) นกัวจิยัฝ่ายวจิยัและพฒันา 
 4) นกัวจิยัฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
 5) นกัวทิยาศาสตร์การแพทย ์
 6) เจา้หนา้ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 
 7) ประกอบอาชีพส่วนตวั 
                ฯลฯ 
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9.  ชื#อ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
     หลกัสูตร 
 

ลาํดับ 
ที# 

ชื#อ  นามสกลุ ตําแหน่ง คุณวุฒิ 
วิชาเอก/ 
สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน  พ.ศ. 

1. นางสาวเสาวนิตย ์ ชอบบุญ   
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม.  
 
วท.บ.  

จุลชีววทิยา 
 
ชีววทิยา 

มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 
บางเขน 
มหาวทิยาลยั ศรีนครินทรวโิรฒ 
ภาคใต ้ 

2541 
 

2536 

 
2. นางสาวนิศากร วทิจิตสมบูรณ์ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย ์ ปร.ด. * 

วท.บ.  
วทิยาศาสตร์ชีวภาพ
จุลชีววทิยา 

มหาวทิยาลยับูรพา 
มหาวทิยาลยับูรพา 

2553 
2543 

3. นางสาวปวณีา ดิกิจ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.* 
วท.บ.  

เทคโนโลยชีีวภาพ
เทคโนโลยชีีวภาพ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2553 
2547 

4. นางสาวผจงสุข สุธารัตน ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม.  
วท.บ.  

เทคโนโลยชีีวภาพ 
เทคโนโลยชีีวภาพ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

2550 
2546 

5. นาวสาวศิวลิยั แพทยนนัทเวช 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม.  
 
วท.บ.  

ชีววทิยาสภาวะ
แวดลอ้ม 
จุลชีววทิยา 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2546 
 

2541 

หมายเหตุ * หลกัสูตรปริญญาโท-เอก 
10.  สถานที#จัดการเรียนการสอน 
               คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา    
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที#จําเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
           การปรับปรุงหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที9 11 
(พ.ศ. 2555-2559)  ซึ9 งแผนการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบันีO ไดมุ้่งการนาํภูมิคุม้ที9มีอยูแ่ละ
สร้างภูมิคุม้ในประเทศให้มีความเขม้แข็ง เพื9อเตรียมความพร้อมคน สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปลี9ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคญักบัการ
พฒันาคนและสังคมไทยใหมี้คุณภาพ มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากร และไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทัOงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรมและ
ความคิดสร้างสรรค ์บนพืOนฐานการผลิตและการบริโภคที9เป็นมิตรต่อสิ9งแวดลอ้ม ดงันัOนหลกัสูตรตอ้งปรับ
ให้มีความรู้ในวิชาการพืOนฐานและทกัษะวิชาการพืOนฐาน และทกัษะวิชาชีพ  ให้สามารถพฒันาคนและ
สังคมไทย ให้มีเนืO อหาสาระความรู้สมัยใหม่เป็นสากล กระบวนการบริหารจัดการในระบบคุณภาพ 
กระบวนการเรียนการสอนตอ้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ โดยจดัส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติัจริง สามารถ
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เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีจรรยาบรรณ สามารถนาํความคิดสร้างสรรค ์ไปปรับเปลี9ยนวิธีการแกปั้ญหา สามารถ
อยู่ไดใ้นสังคมอย่างฉลาดและเป็นสุข ซึ9 งจะนาํไปสู่การพฒันาเพื9อประโยชน์ที9ย ั9งยืนของสังคมตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
          การปรับปรุงหลกัสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์จะคาํนึงถึงการเปลี9ยนแปลงทางดา้นสังคมและ
วฒันธรรมซึ9งปัจจุบนัจะเป็นยคุของการสื9อสารไร้พรมแดนและยคุแห่งการแข่งขนัคุณภาพทางดา้นการศึกษา  
นอกจากนีOพบวา่ปัจจุบนัสังคมยงัมีปัญหา การขาดคุณธรรม และจริยธรรม ทาํให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
ในท้องถิ9น  ดังนัOน โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  จึงมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิต มีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื9อพฒันาสังคมและ
รักษาไวซึ้9 งขนบธรรมเนียมวฒันธรรมในทอ้งถิ9นใหย้ ั9งยนืต่อไป 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี#ยวข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
           จากผลกระทบของสถานการณ์ในปัจจุบนั ทาํให้มีความจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตร/ปรับปรุง
หลกัสูตรที9สามารถรองรับกบัการเปลี9ยนแปลงตามสถานการณ์ที9เกิดขึOน ทัOงนีO เพื9อเพิ9มความสามารถในการ
แข่งขนั โดยการผลิตบุคลากรทางชีววิทยาประยุกต์ที9มีความพร้อมในการปฏิบติังานและมีศกัยภาพสูง  
รวมทัOงมีความเขา้ใจต่อสภาพสังคมและสิ9งแวดลอ้มที9มีการเปลี9ยนแปลงซึ9 งเกิดจากกิจกรรมของมนุษยใ์น
ระดบัทอ้งถิ9นและสากล  รวมทัOงผลิตบุคลากรทางชีววิทยาประยุกต์ที9มีคุณธรรม นาํความรู้มุ่งสู่การพฒันา
ท้องถิ9น สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในประเด็น
ยทุธศาสตร์ที9 4 กลยทุธ์ที9 4 
 12.2  ความเกี#ยวข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
              ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมที9มีต่อพนัธกิจ
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ที9มุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตและพฒันาบุคลากรในทอ้งถิ9นให้มีคุณภาพและ
คุณธรรม สร้างองคค์วามรู้ การศึกษาและวจิยัที9เขม้แข็ง ประกอบกบัปณิธานของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา
ที9มุ่งเนน้การวจิยัเพื9อพฒันาทอ้งถิ9น การพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรชีววิทยาประยุกตจึ์งตอ้งมีการปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยั เพื9อใหก้า้วทนัตามสถานการณ์ปัจจุบนัและการพฒันาทอ้งถิ9นที9ย ั9งยนื 
 

13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอื#นที#เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื#นของสถาบัน  (เช่น รายวิชาที#เปิดสอน
เพื#อให้บริการโปรแกรมวชิาอื#น หรือต้องเรียนจากคณะ/โปรแกรมวชิาอื#น) 
       13.1 กลุ่มรายวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีFที#เปิดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวชิา/หลกัสูตรอื#น 
 -กลุ่มวชิาที9อยูใ่นหมวดวิชาศึกษาทั9วไป ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต ที9นกัศึกษาตอ้งเรียนในคณะอื9น 
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษาและการสื9อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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 -กลุ่มวชิาวทิยาการจดัการ 6 หน่วยกิต 
  13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรที#เปิดสอนให้โปรแกรมวชิา/หลกัสูตรต้องมาเรียน 
   รายวชิาที9เปิดสอนหลกัสูตรนีO  นกัศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลยั สามารถเลือกเรียนไดต้ามความ
สนใจในหมวดวชิาเลือกเสรี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
          อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตอ้งประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากบัอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา 
ในการพิจารณารายวิชาด้านเนืOอหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื9อให้บรรลุ
เป้าหมาย และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยา
ประยกุต ์
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หมวดที#  2   ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
1.  ปรัชญา  ความสําคัญ  และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

เด่นคุณธรรม นาํความรู้คู่ปฏิบติัการทางชีววทิยาประยกุต ์นาํพาทอ้งถิ9นพฒันา 
1.2 ความสําคัญ 

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื9อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ได้มีการกาํหนดเป้าหมายของการจดัการศึกษา เพื9อให้ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติในทุกระดบัคุณวฒิุและสาขา/วิชา เพื9อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบนัอุดมศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที9มีคุณภาพและเพื9อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิใน
ระดบัอุดมศึกษา และใหคุ้ณภาพของบณัฑิตทุกระดบัคุณวุฒิและสาขา/วิชาต่าง ๆ ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที9คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ (1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  (2) ดา้นความรู้  (3) ดา้นทกัษะทางปัญญา  (4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผิดชอบ  (5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื9อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาํหรับสาขา/สาขาวชิาที9เนน้ทกัษะทางปฏิบติัตอ้งเนน้ทกัษะทางปฏิบติัเพื9อเพิ9มมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้น
ทกัษะพิสัย โดยให้สถาบนัอุดมศึกษาที9จะรับนกัศึกษาใหม่เป็นครัO งแรกตัOงแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป 
สาํหรับหลกัสูตรที9เปิดสอนอยูแ่ลว้ ตอ้งปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัประกาศนีO  ภายในปีการศึกษา 2555 ดงันัOน 
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  
จึงไดด้าํเนินการจดัทาํหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาชีววทิยาประยกุต ์หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้
ไดต้ามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
     1.3 วตัถุประสงค์ 
           หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยาประยกุต ์ปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีวตัถุประสงคเ์พื9อผลิต
บณัฑิตที9มีคุณสมบติัดงันีO  
        (1) มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบติังานในสาขาวิชาชีววิทยาประยุกตไ์ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

       (2) มีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์และริเริ9 มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ในสาขาวชิาชีววทิยาประยกุต ์ในการแกปั้ญหาการทาํงานได ้

       (3) มีทกัษะความสามารถดา้นการสื9อสาร การวิเคราะห์วิจยั การใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจดัการสมยัใหม่ 

       (4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทกัษะความพร้อมดา้น
สังคมที9จาํเป็นต่อการทาํงานและการใชชี้วติในอนาคต 
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2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพฒันา/เปลี#ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งชีF 
1. ปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นไป

ต า ม ม า ต ร ฐ า น ที9  ส ก อ . 
กาํหนด 

ติดตามและประเมินหลักสูตร
อยา่งสมํ9าเสมอ 

1. เ อ ก ส า ร ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลกัสูตร 

2. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลกัสูตร 

2. แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนที9เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

1. เ พิ9 ม พู น ค ว า ม รู้ / ทัก ษ ะ แ ก่
อาจารยผ์ูส้อน  

2. จดักิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน 
เพื9อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ทัO ง 
5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  
พ.ศ. 2552 

1. มีกิจกรรมอบรม  
       เพิ9มทกัษะใหแ้ก่อาจารย ์
       ผูส้อน 
2. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม

ของผูเ้รียนในการจดักิจกรรม
เสริม 

 
3. แผนพฒันากระบวนการสอน/

การประเมินผล ของอาจารย์
ผูส้อน ตามผลการเรียนรู้ทัOง 
5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 
2552 

1. พฒันาทกัษะกระบวนการ
สอนของอาจารย์ ที9 เน้นการ
สอนทัO งคุณธรรมจริยธรรม
ค ว า ม รู้  ทัก ษ ะ ท า ง ปั ญ ญ า 
ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
ก า ร สื9 อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. โครงการการพัฒนาทักษะ
กระบวนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทัO ง 5 
ดา้น 

2. ผลการประเมินระดบัความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ
กระบวนการสอนของอาจารย์
ผู ้สอนที9 มุ ้ง เน้นให้ เ กิดการ
เรียนรู้ทัOง 5 ดา้น 
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หมวดที#  3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
 ระบบการจดัการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค โดยหนึ9 งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ คือภาคการศึกษาตน้ และภาคการศึกษาปลาย หนึ9งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 
สัปดาห์ เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี 
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื9อง) พ.ศ. 2549 หมวดที9 2 ระบบการจดัการศึกษา 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
        ไม่มี 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

ไม่มี         
2.  การดําเนินการหลกัสูตร 
 2.1  วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน้  :  เดือนมิถุนายน-เดือนกนัยายน 
  ภาคการศึกษาปลาย :  เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพนัธ์ 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 (1) ตอ้งสาํเร็จการศึกษาไม่ตํ9ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวทิยาศาสตร์- 
คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่าและ 
 (2)  มีคุณสมบติัอื9นครบถว้นตามประกาศหรือขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา วา่ดว้ยการจดั
การศึกษา ระดบัอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื9อง) พ.ศ. 2549 หมวดที9 1 การรับเขา้ศึกษา 
       2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นกัศึกษาที9สมคัรเขา้ในหลกัสูตร มีความรู้พืOนฐานดา้นวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ค่อนขา้งตํ9ากวา่มาตรฐาน 
 2.4   กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื#อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3  
   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดจ้ดัโครงการเตรียมความพร้อมและสอนเสริมนกัศึกษาคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ระดับชัFนปี 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
ชัOนปีที9  1 80 80 80 80 
ชัOนปีที9  2 - 80 80 80 
ชัOนปีที9  3 - - 80 80 
ชัOนปีที9  4 - - - 80 

รวม 80 160 240 320 

จํานวนนักศึกษา 
คาดว่าสําเร็จการศึกษา 

- - - 80 

  
 2.6  งบประมาณตามแผน 
  ใชง้บประมาณเงินรายไดแ้ละรายจ่ายของมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ตามรายละเอียดดงันีO  

รายการ งบประมาณ (บาท) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. งบประมาณเงินรายได้     

- ค่า FTES ต่อปี 800 800 800 800 
- ค่าหวัจริงต่อเทอม 800 800 800 800 
- จาํนวนนกัศึกษา ป. ตรี  80 160 240 320 

รวม 128,000 256,000 384,000 512,000 

2. งบประมาณรายจ่าย     

-ค่าหวัจริงต่อปี 3,000 3,000 3,000 3,000 
-จาํนวนนกัศึกษา ป. ตรี 80 160 240 320 

รวม 240,000 480,000 720,000 960,000 

รวมงบประมาณทัFงหมด 368,000 736,000 1,104,000 1,472,000 
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 2.7  ระบบการศึกษา 
  �  แบบชัOนเรียน 
  �  แบบทางไกลผา่นสื9อสิ9งพิมพเ์ป็นหลกั 
  �  แบบทางไกลผา่นสื9อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื9อหลกั 
  �  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื9อหลกั (E-learning) 
  �  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  �  อื9นๆ (ระบุ) 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ  รายวชิา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  (ถ้ามี) 
                นกัศึกษาที9เคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอื9นมาก่อนหรือเคยศึกษานอกระบบหรือมีประสบการณ์ หรือ
เคยศึกษาตามอธัยาศยั เมื9อเขา้ศึกษาในหลกัสูตรนีOสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได ้โดยหลกัเกณฑ์ขอ้กาํหนดต่างๆ 
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา วา่ดว้ยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 
2553 
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3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลกัสูตร 
  3.1.1  จํานวนหน่วยกติ   รวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 135 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
   จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 135 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละ
หมวดวชิา ดงันีO  
   1.  หมวดวชิาศึกษาทั#วไป  ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกติ 
    1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการสื9อสาร     9 หน่วยกิต 
    1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์      6 หน่วยกิต 
    1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์      6 หน่วยกิต 
    1.4  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   9 หน่วยกิต 
   2. หมวดวชิาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  99 หน่วยกติ 
    2.1 กลุ่มวชิาเนืFอหา     93 หน่วยกติ 
     2.1.1  วชิาแกน     25 หน่วยกิต 
     2.1.2  วชิาเอก เรียนไม่นอ้ยกวา่   68 หน่วยกิต 
      - บงัคบัเรียน    39 หน่วยกิต 
      - เลือกเรียน ไม่นอ้ยกวา่   21 หน่วยกิต 
      - วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    8 หน่วยกิต 
       2.2 กลุ่มวชิาวทิยาการจัดการ      6 หน่วยกติ 
   3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกติ 
 

  3.1.3  รายวชิา 
   1.  หมวดวชิาศึกษาทั#วไป     ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 
    1.1.  กลุ่มวชิาภาษาและการสื#อสาร ใหเ้รียน ไม่น้อยกว่า    9    หน่วยกติ 
 

  บงัคบัเรียน        6 หน่วยกิต 
1500301 ภาษาไทยเพื9อการสื9อสาร     3(3-0-6) 

   Thai for Communication 
  1500303 ภาษาองักฤษเพื9อการสื9อสาร 1   3(3-0-6) 
    English for Communication 1 
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เลือกเรียน      ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต  
  1500304 ภาษาองักฤษเพื9อการสื9อสาร 2   3(3-0-6) 
    English for Communication 2  

1500310 ภาษาจีนเพื9อการสื9อสาร    3(3-0-6) 
   Chinese for Communication   

1500311 ภาษาญี9ปุ่นเพื9อการสื9อสาร   3(3-0-6) 
   Japanese for Communication  

1500313 ภาษามาเลยเ์พื9อการสื9อสาร   3(3-0-6) 
   Malay for Communication 

1500314 ภาษาเกาหลีเพื9อการสื9อสาร   3(3-0-6) 
   Korean for Communication 

1500315 ภาษาพม่าเพื9อการสื9อสาร    3(3-0-6) 
   Burmese for Communication 

 
    1.2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ ใหเ้รียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

 บงัคบัเรียน             3  หน่วยกิต 
 2500309 เรียนรู้คุณธรรมนาํชีวติพอเพียง   3(3-0-6) 

    Moral Principles Leading to Self Sufficiency 
 

เลือกเรียน      ไม่นอ้ยกวา่ 3  หน่วยกิต  
 1500305 สารสนเทศเพื9อการศึกษาคน้ควา้   3(3-0-6) 

    Information for Study Skills and Research 
 1510313 ปรัชญาและศาสนา    3(3-0-6) 
   Philosophy and Religion 
 2000302 สุนทรียภาพของชีวติ    3(3-0-6) 
   Aesthetic of Life 

   2000306 ศิลปะในชีวติประจาํวนั     3(3-0-6) 
   Art in Daily Life  
 2500301 พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน   3(3-0-6) 
   Human Behavior and Self Development 
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    1.3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ใหเ้รียน  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

 บงัคบัเรียน               3 หน่วยกิต 
 2500308 การศึกษาเพื9อพฒันาทอ้งถิ9น   3(3-0-6) 
   Study for Local Development 
 

เลือกเรียน                     ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต  
 2500302 วถีิไทย      3(3-0-6)  
   Thai Living 
 2500303 วถีิโลก      3(3-0-6)  
   Global Living 
 2500304 มนุษยก์บัสิ9งแวดลอ้ม    3(3-0-6) 
             Man and Environment 
 2500305 มนุษยก์บัสังคม     3(3-0-6) 
   Man and Society 
 2500306 เศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) 
   Sufficiency Economy   
 2500307 สันติศึกษา     3(3-0-6) 
   Peace Studies 

  2500310   กฎหมายในชีวติประจาํวนั    3(3-0-6) 
    Law in Daily Life 
 
    1.4  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหเ้รียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกติ 
 

บงัคบัเรียน                        6  หน่วยกิต 
4000306 การคิดและการตดัสินใจ    3(2-2-5)  

   Thinking and Decision Making 
 4000307 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื9อชีวติ   3(2-2-5) 
   Information Technology for Life 
 

เลือกเรียน                 ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต  
 1000308 กีฬาและการออกกาํลงักายเพื9อสุขภาพ  3(2-2-5) 
   Sports and Exercise for Health 
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 4000305 วทิยาศาสตร์เพื9อคุณภาพชีวติ   3(3-0-6) 
   Science for Quality of Life  
 4000309 ชีวติกบัพลงังาน     3(3-0-6) 
   Life and Energy 

  4000311 อนามยัการเจริญพนัธ์ุ    3(3-0-6) 
    Reproductive Health 
  4000312 อาหารและโภชนาการเบืOองตน้   3(3-0-6) 
    Introduction to Food and Nutrition 
  4000313 วทิยาศาสตร์ทอ้งถิ9น    3(3-0-6) 
    Local Science 
  4000314 วทิยาศาสตร์ระบบโลก    3(3-0-6)  
    Earth System Science 
  4000315 สารเคมีและยาในชีวติประจาํวนั   3(3-0-6) 
    Chemical and Drugs in Daily Life 
  4000316 สิ9งแวดลอ้มในชีวติประจาํวนั   3(3-0-6) 
    Environment in Daily Life 

 4000317 พืชพรรณเพื9อชีวติ    3(3-0-6) 
   Plant for Life 

  4000318 เกษตรเพื9อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6) 
   Agriculture for Quality of Life 
 4000319 สุขภาพจิตในชีวติประจาํวนั   3(3-0-6) 
   Mental Health in Daily Life  
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2.  หมวดวชิาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า                              99    หน่วยกติ 

      2.1 กลุ่มวชิาเนืFอหา                                                             85   หน่วยกติ 
         2.1.1  วชิาแกน                                                         25    หน่วยกติ 

4131005  ฟิสิกส์พืOนฐาน    3(3-0-6) 
  Fundamental Physics  
4131006  ปฏิบติัการฟิสิกส์พืOนฐาน          1(0-3-2) 

  Fundamental Physics Laboratory  
4211101 เคมี 1              3(3-0-6) 

 Chemistry I  
4211102 ปฏิบติัการเคมี 1    1(0-3-2) 

 Chemistry Laboratory I  
4211103 เคมี 2           3(3-0-6) 
 Chemistry II  
4211104 ปฏิบติัการเคมี 2 1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory II  
4331105 ชีววทิยาพืOนฐาน  3(3-0-6) 
 Fundamental Biology  
4331106 ปฏิบติัการชีววทิยาพืOนฐาน  1(0-3-2) 
 Fundamental Biology  Laboratory  
4333108 สถิติสาํหรับชีววทิยา   3(2-3-6) 

 Statistics  for  Applied Biology  
4571201 คณิตศาสตร์พืOนฐาน  3(3-0-6) 
 Fundamental  Mathematics  
4581101 หลกัสถิติ                                                     3(3-0-6) 

 Principles of  Statistics  
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2.1.2  วชิาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกติ  
ให้เลอืกเรียนวชิาเอกใดวชิาเอกหนึ#งต่อไปนีF    
1)วชิาเอกจุลชีววทิยา 

                     บังคับเรียน                                                                                            39    หน่วยกติ 
 

4212505 เคมีอินทรียพ์ืOนฐาน  3(3-0-6) 
 Fundamental Organic Chemistry   
4212506 ปฏิบติัการเคมีอินทรียพ์ืOนฐาน  1(0-3-2) 
 Fundamental Organic Chemistry  Laboratory   
4213301 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemistry  
4213302 ปฏิบติัการชีวเคมี  1(0-3-2) 
 Biochemistry  Laboratory   
4333106 นิเวศวทิยาพืOนฐาน 3(2-3-6) 
 Fundamental Ecology  
4342102 จุลชีววทิยา      3(3-0-6) 
 Microbiology  
4342103 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา    1(0-3-2) 
 Microbiology  Laboratory   
4342104 สรีรวทิยาของจุลินทรีย ์      3(2-3-6) 
 Microbial  Physiology  
4342105 แบคทีเรียวทิยา 3(2-3-6) 
 Bacteriology  
4343106 ชีววทิยาของเห็ดรา 3(2-3-6) 
 Fungal Biology  
4343107 ไวรัสวทิยา 2(2-0-4) 
 Virology  
4343902 วจิยัทางจุลชีววทิยา      3(1-6-5) 
 Research in Microbiology  
4344302 วทิยาภูมิคุม้กนั 3(2-3-6) 
 Immunology  
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4344601 พนัธุศาสตร์จุลินทรีย ์ 3(2-3-6) 
 Microbial Genetics  
4344901 สัมมนาทางจุลชีววทิยา   1(1-2-3) 
 Seminar in Microbiology   
4354201 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบืOองตน้ 3(3-0-6) 
 Introduction to Bioinformatics  

       
                    เลอืกรายวชิาต่อไปนีFไม่น้อยกว่า                                                                 21  หน่วยกติ 

4342001 ภาษาองักฤษสาํหรับชีววทิยาประยกุต ์ 3(3-0-6) 
 English for Applied Biology  
4343108 อนุกรมวธิานของจุลินทรีย ์     3(2-3-6) 
 Microbial Systematics    
4343109 โพรโทซวัวทิยา       3(2-3-6) 
 Protozoology  
4343110 สาหร่ายวทิยา  3(2-3-6) 
 Phycology   
4343111 ยสีตแ์ละยสีตเ์ทคโนโลย ี 3(2-3-6) 
 Yeast and Yeast Technology  
4343201 นิเวศวทิยาของจุลินทรีย ์ 3(2-3-6) 
 Microbial Ecology  
4343202 จุลชีววทิยาสิ9งแวดลอ้ม  3(2-3-6) 
 Environmental Microbiology  
4343301 แบคทีเรียก่อโรค 3(2-3-6) 
 Pathogenic Bacteriology  
4343401 จุลชีววทิยาทางอาหาร  3(2-3-6) 
 Food  Microbiology   
4344303 จุลชีววทิยาดา้นสาธารณสุข  3(2-3-6) 
 Public Health Microbiology  
4344402 จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม   

Industrial Microbiology     
3(2-3-6) 
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4344501 จุลชีววทิยาทางการเกษตร 3(2-3-6) 
 Agricultural Microbiology  
4352101 เทคโนโลยชีีวภาพเบืOองตน้ 

Introduction to Biotechnology  
3(2-3-6) 

 
   

วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ        8  หน่วยกติ 
                      โดยเลือกแบบใดแบบหนึ9ง ต่อไปนีO  
แบบที9 1   
4344801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางจุลชีววทิยา 2(90) 
 Preparations for Field Experience in 

Microbiology 
 

4344802 การฝึกประสบการณ์ทางจุลชีววทิยา 6(320) 
 Field  Experience in Microbiology  

แบบที9 2   
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90) 
 Cooperative Education Preparation  
7000490 สหกิจศึกษา  6(640) 

 Cooperative  Education 
 

 

2) วชิาเอกเทคโนโลยชีีวภาพ    
 

บังคับเรียน                                                                                                 39  หน่วยกติ 
 

4212505 เคมีอินทรียพ์ืOนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Organic Chemistry  
4212506 ปฏิบติัการเคมีอินทรียพ์ืOนฐาน 1(0-3-2) 
 Fundamental Organic Chemistry  

Laboratory 
 

4213301 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemistry  
4213302 ปฏิบติัการชีวเคมี 1(0-3-2) 
 Biochemistry  Laboratory  
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4342102 จุลชีววทิยา              3(3-0-6) 
 Microbiology   
4342103 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา     1(0-3-2) 
 Microbiology Laboratory  
4352102 เทคโนโลยชีีวภาพ 1  3(3-0-6) 
 Biotechnology  I  
4352103 ปฏิบติัการเทคโนโลยชีีวภาพ 1  1(0-3-2) 
 Biotechnology  Laboratory  I  
4352104 เทคโนโลยชีีวภาพ 2   3(3-0-6) 
 Biotechnology  II  
4352105 ปฏิบติัการเทคโนโลยชีีวภาพ 2           1(0-3-2) 
                 Biotechnology Laboratory II  
4353201 เทคโนโลยขีองยนี 3(2-3-6) 
 Gene Technology Laboratory  
4353501 เทคโนโลยชีีวภาพสิ9งแวดลอ้ม         3(2-3-6) 
     Environmental Biotechnology         
4353902 วจิยัทางเทคโนโลยชีีวภาพ 3(1-6-5) 
 Research in Biotechnology  
4354201 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบืOองตน้ 3(2-3-6) 
 Introduction to Bioinformatics  
4354901 สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1(1-2-3) 
 Seminar in Biotechnology  
4571401 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 
 Calculus I  
4571402 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
 Calculus II  
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เลอืกรายวชิาต่อไปนีFไม่น้อยกว่า                                                       21  หน่วยกติ
   

4342001 ภาษาองักฤษสาํหรับชีววทิยาประยกุต ์   3(3-0-6) 
 English for Applied Biology  
4343111 ยสีตแ์ละยสีตเ์ทคโนโลย ี 3(2-3-6) 
 Yeast and Yeast Technology  
 4343202 จุลชีววทิยาสิ9งแวดลอ้ม    3(2-3-6) 
 Environmental Microbiology  
4343301 แบคทีเรียก่อโรค 3(2-3-6) 
 Pathogenic Bacteriology  
 4343401 จุลชีววทิยาทางอาหาร  3(2-3-6) 
 Food  Microbiology   
4344402 จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม   

Industrial Microbiology     
3(2-3-6) 

4344501 จุลชีววทิยาทางการเกษตร 3(2-3-6) 
 Agricultural Microbiology  
4344601 พนัธุศาสตร์จุลินทรีย ์ 3(2-3-6) 
  Microbial Genetics  
4353101 เทคโนโลยกีารหมกั 3(2-3-6) 
 Fermentation Technology  
4353102 เทคโนโลยชีีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-3-6) 
 Biotechnology  in Food Industry  

  4353401 เทคโนโลยชีีวภาพทางทะเล 3(2-3-6) 
 Marine Biotechnology  
  4353502 การนาํของเสียไปใชป้ระโยชน์ 3(2-3-6) 
 Waste Utilization  
  4353601 การเพาะเลีOยงเนืOอเยื9อพืช 3(2-3-6) 
 Plant Tissue Culture  
  4353701 เทคโนโลยอีาหารหมกัพืOนบา้น  3(2-3-6) 
 Traditional  Fermented Food  Technology 
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  4354101 วศิวกรรมเคมีชีวภาพ  3(2-3-6) 
 Biochemical  Engineering   
  4354102 หลกัการควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยชีีวภาพ  3(3-0-6) 
 Principles of Quality Control in 

Biotechnology 
 

 4354103 เทคโนโลยขีองเอนไซม ์  3(2-3-6 ) 
 Enzyme Technology  

 
         วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     8   หน่วยกติ 

                      โดยเลือกแบบใดแบบหนึ9ง ต่อไปนีO  
แบบที9 1   

4354801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทาง 
เทคโนโลยชีีวภาพ 

2(90)  

 Preparations for Field Experience in 
Biotechnology 

 

4354802 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ 6(320) 
 Field Experience in Biotechnology  

แบบที9 2   
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90) 
 Cooperative Education Preparation  
7000490 สหกิจศึกษา  6(640) 

 Cooperative  Education  
 
  2.2  กลุ่มวชิาวทิยาการจัดการ 6  หน่วยกติ 
   

3563110 การเป็นผูป้ระกอบการ 
Enterpreneurship 

3(3-0-6) 

3591105 เศรษฐศาสตร์ทั9วไป 
General Economics 

3(3-0-6) 
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  3.   หมวดวชิาเลอืกเสรี                                                              6   หน่วยกติ 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที9เปิดสอนในมหาวิทยาลยั โดยไม่ซํO ากบัรายวิชาที9เคยเรียนมาแล้ว 

และตอ้งไม่เป็นรายวชิาที9กาํหนดใหเ้รียนที9ไม่นบัหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสําเร็จของหลกัสูตรสาขาวิชา
ชีววทิยาประยกุต ์

ความหมายของเลขรหัสประจํารายวชิาและหน่วยกติที#ใช้ในหลกัสูตร 
เลขรหสัประจาํรายวชิา ประกอบดว้ยเลข 7 หลกั มีความหมายดงันีO  
เลขรหสั 3 ตวัแรก หมายถึง หมวดวชิาและหมู่วิชา 
เลขรหสั    ตวัที9 4 หมายถึง ชัOนปีหรือระดบัความยากง่าย 
เลขรหสั    ตวัที9 5 หมายถึง ลกัษณะเนืOอหาวชิา  
เลขรหสั    ตวัที9 6,7  หมายถึง ลาํดบัก่อนหลงั 
 

 
 
 
 
 
 
 
เลขตวัที9 5 ไดจ้ดัลกัษณะเนืOอหาวชิาไว ้ ดงันีO  
 

วชิาเอกจุลชีววทิยา 
1. กลุ่มวชิาที9ไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใดไดข้องวชิาเอกจุลชีววทิยา  434 - 0- - 
2. จุลชีววทิยาพืOนฐาน       434 - 1- - 
3. จุลชีววทิยาสิ9งแวดลอ้ม       434 - 2- -  
4. จุลชีววทิยาทางการแพทย ์      434 - 3- -  
5. จุลชีววทิยาทางการอาหารและอุตสาหกรรม    434 - 4- -  
6. จุลชีววทิยาทางการเกษตร      434 - 5- - 
7. จุลชีววทิยา พนัธุศาสตร์และชีวโมเลกุล     434 - 6- -  
8. ............................................................... 
9. การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      434 - 8- -  
10. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวจิยั 434 - 9- -  

 

1 2 3 4 5 6 7 

ลาํดบัก่อนหลงั 
ลกัษณะเนืOอหา 

หมวดวิชาและหมู่
วชิา 

ชัOนปีหรือระดบัความยากง่าย 
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วชิาเอกเทคโนโลยชีีวภาพ 
กลุ่มวชิาที9ไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใดไดข้องแขนงวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  435 - 0- - 
 1. เทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม ประกนัคุณภาพ    435 - 1- -  
 2. เทคโนโลยชีีวภาพของยนี พนัธุศาสตร์ พอลิเมอร์    435 - 2- -  
 3. เทคโนโลยชีีวภาพทางการแพทย ์      435 - 3- - 
 4. เทคโนโลยชีีวภาพทางทะเล      435 - 4- -  
 5. เทคโนโลยชีีวภาพสิ9งแวดลอ้ม      435 - 5- -  
 6. เทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร      435 - 6- -  
 7. เทคโนโลยชีีวภาพชีวภาพพืOนบา้น      435 - 7- - 
 8. การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      435 - 8- -  
 9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวจิยั 435 - 9- - 
 
ความหมายของจํานวนหน่วยกติ 
  ตวัอยา่ง เช่น 3(3-0-6) 
  เลขตวัที9 1 หมายถึง จาํนวนหน่วยกิตรวม 
  เลขตวัที9 2 หมายถึง จาํนวนชั9วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
  เลขตวัที9 3 หมายถึง จาํนวนชั9วโมงปฏิบติัการต่อสัปดาห์ 
  เลขตวัที9 4 หมายถึง จาํนวนชั9วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4 แผนการศึกษาวชิาเอกจุลชีววทิยา 
 

ปีที# 1 ภาคการศึกษาที# 1 
กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื#อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาศึกษาทั#วไป    
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  xxxxxxx เลือกเรียน 3 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  xxxxxxx เลือกเรียน 3 

หมวดวชิาเฉพาะ    

วชิาแกน 4211101 เคมี 1 3(3-0-6) 
วชิาแกน 4211102 ปฏิบติัการเคมี 1 1(0-3-2) 
วชิาแกน 4331105 ชีววทิยาพืOนฐาน 3(3-0-6) 
วชิาแกน 4331106 ปฏิบติัการชีววทิยาพืOนฐาน 1(0-3-2) 
วชิาแกน 4571201 คณิตศาสตร์พืOนฐาน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ 17 

 

 

ปีที# 1 ภาคการศึกษาที# 2 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื#อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาศึกษาทั#วไป    
 กลุ่มวชิาภาษาและการสื9อสาร 1500301 ภาษาไทยเพื9อการสื9อสาร  3(3-0-6) 
 กลุ่มวชิาภาษาและการสื9อสาร 1500303 ภาษาองักฤษเพื9อการสื9อสาร 1 3(3-0-6) 
 ก ลุ่ ม วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4000306 การคิดและการตดัสินใจ 3(2-2-5) 

หมวดวชิาเฉพาะ    

 วชิาแกน 4111005 ฟิสิกส์พืOนฐาน 3(3-0-6) 
 วชิาแกน 4111006 ปฏิบติัการฟิสิกส์พืOนฐาน 1(0-3-2) 
 วชิาแกน 4211103 เคมี 2 3(3-0-6) 
 วชิาแกน 4211104 ปฏิบติัการเคมี 2 1(0-3-2) 
              กลุ่มวชิาวทิยาการจดัการ  3591105 เศรษฐศาสตร์ทั9วไป 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ 20 
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ปีที# 2 ภาคการศึกษาที# 1 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื#อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาศึกษาทั#วไป    
 กลุ่มวชิาภาษาและการสื9อสาร xxxxxxx เลือกเรียน 3 
 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 2500309 เรียนรู้คุณธรรมนาํชีวติพอเพียง 3(3-0-6) 
 ก ลุ่ ม วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4000307 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื9อชีวติ 3(2-2-5) 

หมวดวชิาเฉพาะ    

 วชิาเนืOอหาบงัคบั 4212505 เคมีอินทรียพื์Oนฐาน 3(3-0-6) 
 วชิาเนืOอหาบงัคบั 4212506 ปฏิบติัการเคมีอินทรียพื์Oนฐาน 1(0-3-2) 
 วชิาเนืOอหาบงัคบั 4342102 จุลชีววทิยา 3(3-0-6) 
                วิชาเนืOอหาบงัคบั 4342103 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 1(0-3-2) 
                วชิาเนืOอหาเลือก 4342001 ภาษาองักฤษสาํหรับชีววทิยาประยกุต ์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ 20 

 
 

ปีที# 2 ภาคการศึกษาที# 2 
กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื#อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาศึกษาทั#วไป    
            กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ 2500308 การศึกษาเพื9อพฒันาทอ้งถิ9น 3(3-0-6) 
               กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

xxxxxxx เลือกเรียน 3 

หมวดวชิาเฉพาะ    

              วชิาแกน 4581101 หลกัสถิติ 3(3-0-6) 
              วชิาเนืOอหาบงัคบั 4213301 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
              วชิาเนืOอหาบงัคบั 4213302 ปฏิบติัการชีวเคมี 1(0-3-2) 
              วชิาเนืOอหาบงัคบั 4342104 สรีรวทิยาของจุลินทรีย ์ 3(2-3-6) 
              วชิาเนืOอหาบงัคบั 4342105 แบคทีเรียวทิยา 3(2-3-6) 

รวมหน่วยกติ 19 
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ปีที# 3  ภาคการศึกษาที# 1 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื#อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะ    

            วชิาแกน 4333108 สถิติสาํหรับชีววทิยา 3(2-3-6) 
            วชิาเนืOอหาบงัคบั 4333106 นิเวศวทิยาพืOนฐาน 3(2-3-6) 
            วชิาเนืOอหาบงัคบั 4343106 ชีววทิยาของเห็ดรา 3(2-3-6) 
            วชิาเนืOอหาบงัคบั 4343107 ไวรัสวทิยา 2(2-0-4) 
            วชิาเนืOอหาบงัคบั 4344302 วทิยาภูมิคุม้กนั 3(2-3-6) 
            วชิาเนืOอหาเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 3 
            วชิาเนืOอหาเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหน่วยกติ 20 

 
 

ปีที# 3 ภาคการศึกษาที# 2 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื#อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะ    
             วชิาเนืOอหาบงัคบั 4343902 วจิยัทางจุลชีววทิยา 3(1-6-5) 
             วชิาเนืOอหาเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 3 
             วชิาเนืOอหาเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 3 
             วชิาเนืOอหาเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 3 
หมวดวชิาเลอืกเสรี    

             วชิาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหน่วยกติ 15 
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ปีที# 4 ภาคการศึกษาที# 1 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื#อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะ    
 วชิาเนืOอหาบงัคบั 4344901 สมัมนาทางจุลชีววทิยา 1(1-2-3) 
 วชิาเนืOอหาบงัคบั 4344601 พนัธุศาสตร์จุลินทรีย ์ 3(2-3-6) 
                วชิาเนืOอหาบงัคบั 4354201 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบืOองตน้  3(3-0-6) 

วชิาเนืOอหาเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 3 
วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 4344801 

7000390 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพฯ* 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา** 

2(90) 
2(90) 

กลุ่มวชิาวทิยาการจดัการ 3563110 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 

หมวดวชิาเลอืกเสรี    

                  วชิาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหน่วยกติ 18 

 
 

ปีที# 4 ภาคการศึกษาที# 2 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื#อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะ    
 วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 4314802 

7000490 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพฯ* 
สหกิจศึกษา** 

6(320)  
6(640) 

รวมหน่วยกติ 6 

 

หมายเหตุ 
* สาํหรับนกัศึกษาที9ไม่เขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
**สาํหรับนกัศึกษาที9ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
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แผนการศึกษาวชิาเอกเทคโนโลยชีีวภาพ  
 

ปีที# 1 ภาคการศึกษาที# 1 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื#อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาศึกษาทั#วไป    
 กลุ่มวชิาภาษาและการสื9อสาร 1500301 ภาษาไทยเพื9อการสื9อสาร 3(3-0-6) 
 กลุ่มวชิาภาษาและการสื9อสาร 1500303 ภาษาองักฤษเพื9อการสื9อสาร 1 3(3-0-6) 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน    

 วชิาแกน 4131005 ฟิสิกส์พืOนฐาน 3(3-0-6) 
 วชิาแกน 4131006 ปฏิบติัการฟิสิกส์พืOนฐาน 1(0-3-2) 
 วชิาแกน 4211101 เคมี 1 3(3-0-6) 
 วชิาแกน 4211102 ปฏิบติัการเคมี 1 1(0-3-2) 
 วชิาแกน 4331105 ชีววทิยาพืOนฐาน 3(3-0-6) 
 วชิาแกน 4331106 ปฏิบติัการชีววทิยาพืOนฐาน 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกติ 18 

 
 

ปีที# 1 ภาคการศึกษาที# 2 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื#อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาศึกษาทั#วไป    
 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  xxxxxxx เลือกเรียน 3 
 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4000306 การคิดและการตดัสินใจ 3(2-2-5) 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน    
 วชิาแกน 4571201 คณิตศาสตร์พืOนฐาน 3(3-0-6) 
 วชิาแกน 4211103 เคมี 2 3(3-0-6) 
 วชิาแกน 4211104 ปฏิบติัการเคมี 2 1(0-3-2) 
 วชิาเนืOอหาบงัคบั 4342102 จุลชีววทิยา 3(3-0-6) 
 วชิาเนืOอหาบงัคบั 4342103 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 1(0-3-2) 
                กลุ่มวชิาวทิยาการจดัการ 3591105 เศรษฐศาสตร์ทั9วไป 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ 20 
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ปีที# 2 ภาคการศึกษาที# 1 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื#อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาศึกษาทั#วไป    
                กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ 2500308 การศึกษาเพื9อพฒันาทอ้งถิ9น 3(3-0-6) 
 กลุ่มวชิาภาษาและการสื9อสาร  xxxxxxx เลือกเรียน 3 
 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4000307 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื9อชีวติ 3(2-2-5) 

หมวดวชิาเฉพาะ    
 วชิาเนืOอหาบงัคบั 4212505 เคมีอินทรียพื์Oนฐาน 3(3-0-6) 
 วชิาเนืOอหาบงัคบั 4212506 ปฏิบติัการเคมีอินทรียพื์Oนฐาน 1(0-3-2) 
                วชิาเนืOอหาเลือก 4342001 ภาษาองักฤษสาํหรับชีววทิยาประยกุต ์ 3(3-0-6) 
 วชิาเนืOอหาบงัคบั 4352102 เทคโนโลยชีีวภาพ 1 3(3-0-6) 
 วชิาเนืOอหาบงัคบั 4352103 ปฏิบติัการเทคโนโลยชีีวภาพ 1 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกติ 20 

 
 

ปีที# 2 ภาคการศึกษาที# 2 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื#อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาศึกษาทั#วไป    
 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 2500309 เรียนรู้คุณธรรมนาํชีวติพอเพียง 3(3-0-6) 
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

xxxxxxx เลือกเรียน 3 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน    
                วชิาแกน 4581101 หลกัสถิติ 3(3-0-6) 
 วชิาเนืOอหาบงัคบั 4571401 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 
 วชิาเนืOอหาบงัคบั 4352104 เทคโนโลยชีีวภาพ 2 3(3-0-6) 
 วชิาเนืOอหาบงัคบั 4352105 ปฏิบติัเทคโนโลยชีีวภาพ 2 1(0-3-2) 
 วชิาเนืOอหาบงัคบั 4213301 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 วชิาเนืOอหาบงัคบั 4213302 ปฏิบติัการชีวเคมี 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกติ 20 
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ปีที# 3 ภาคการศึกษาที# 1 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื#อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาศึกษาทั#วไป    
           กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  xxxxxxx เลือกเรียน 3 
หมวดวชิาเฉพาะ    
           วชิาแกน 4333108 สถิติสาํหรับชีววทิยา 3(2-3-6) 
           วชิาเนืOอหาบงัคบั 4353201 เทคโนโลยขีองยนี 3(3-2-6) 
           วชิาเนืOอหาบงัคบั 4571402 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
           วชิาเนืOอหาเลือกเรียน    xxxxxxx เลือกเรียน 3 
           วชิาเนืOอหาเลือกเรียน    xxxxxxx เลือกเรียน 3 
           กลุ่มวชิาวทิยาการจดัการ 3563110 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ 21 

 
 

ปีที# 3 ภาคการศึกษาที# 2 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื#อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะ    
           วชิาเนืOอหาบงัคบั 4353902 วจิยัทางเทคโนโลยชีีวภาพ 3(1-6-5) 
           วชิาเนืOอหาบงัคบั 4353501 เทคโนโลยชีีวภาพสิ9งแวดลอ้ม 3(3-2-6) 
           วชิาเนืOอหาบงัคบั 4354201 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบืOองตน้ 3(3-0-6) 
           วชิาเนืOอหาเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 3 

หมวดวชิาเลอืกเสรี    

 วชิาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหน่วยกติ 15 
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ปีที# 4 ภาคการศึกษาที# 1 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื#อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะ    
 วชิาเนืOอหาบงัคบั 4354901 สมัมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1(1-2-3) 
 วชิาเนืOอหาเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 3 
 วชิาเนืOอหาเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 3 
 วชิาเนืOอหาเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 3 
                วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 4354801 

7000390 
การเตรียมฝึกประสบการณ์ฯa 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาb 

2(90) 
 2(90) 

หมวดวชิาเลอืกเสรี    

                  วชิาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 
รวมหน่วยกติ 15 

 
 

ปีที# 4 ภาคการศึกษาที# 2 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื#อวชิา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะ    
วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 4354802 

7000490 
การฝึกประสบการณ์ฯa 
สหกิจศึกษาb 

6(320)  
6(640) 

รวมหน่วยกติ 6 

 
 
หมายเหตุ 
a สาํหรับนกัศึกษาที9ไม่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
bสาํหรับนกัศึกษาที9ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
 
 3.1.5 คําอธิบายรายวชิา  

        คาํอธิบายรายวชิา (ภาคผนวก ข.) 
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3.2  ชื#อ  สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1  อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ลาํดบั ชื#อ-นามสกุล 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/
สาขาวิชา 

สถาบันที#สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./ปีการศึกษา) 

2555 2556 2557 2558 
1. นางสาวเสาวนิตย ์ ชอบบุญ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย ์ วท.ม. 

 
 

วท.บ. 

จุลชีววทิยา 
 
 
ชีววทิยา 

มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์  
บางเขน 
มหาวทิยาลยั 
 ศรีนครินทรวโิรฒ 
ภาคใต ้ 

24 24 24 24 

2. นางสาวนิศากร วทิจิตสมบูรณ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์
ชีวภาพ 
จุลชีววทิยา 

มหาวทิยาลยั
บูรพา 
มหาวทิยาลยั
บูรพา 

24 24 24 24 

3. นางสาวปวณีา ดิกิจ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 
วท.บ. 

เทคโนโลยชีีวภาพ 
 
เทคโนโลยชีีวภาพ 

มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

24 24 24 24 

4. นางสาวผจงสุข สุธารัตน ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีีวภาพ 
 
เทคโนโลยชีีวภาพ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยั 
วลยัลกัษณ์ 

24 24 24 24 

5. นาวสาวศิวลิยั   แพทยนนัทเวช 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 
  วท.บ. 

ชีววทิยาสภาวะ
แวดลอ้ม 
จุลชีววทิยา 

มหาวทิยาลยั 
มหิดล 
มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

24 24 24 24 
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  3.2.2  อาจารย์ประจํา 

ลาํดบั ชื#อ-นามสกุล 
ตําแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/
สาขาวิชา 

สถาบันที#สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./ปีการศึกษา) 

2555 2556 2557 2558 

1. นางสาวเสาวนิตย ์ ชอบบุญ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

จุลชีววทิยา 
 
 
ชีววทิยา 

มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์  
บางเขน 
มหาวทิยาลยั 
 ศรีนครินทรวโิรฒ 
ภาคใต ้ 
 

24 24 24 24 

2. นางสาวนิศากร วทิจิตสมบูรณ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์
ชีวภาพ 
จุลชีววทิยา 

มหาวทิยาลยั
บูรพา 
มหาวทิยาลยั
บูรพา 

24 24 24 24 

3. นางสาวปวณีา ดิกิจ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีีวภาพ 
 
เทคโนโลยชีีวภาพ 
 

มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

24 24 24 24 

4. นางสาวผจงสุข สุธารัตน ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีีวภาพ 
 
เทคโนโลยชีีวภาพ 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยั 
วลยัลกัษณ์ 

24 24 24 24 

5. นาวสาวศิวลิยั แพทยนนัทเวช 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

ชีววทิยา
สภาวะ
แวดลอ้ม 
จุลชีววทิยา 

มหาวทิยาลยั 
มหิดล 
 
มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

24 24 24 24 

6. นางสาวสายใจ วฒันเสน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

จุลชีววทิยา 
 
จุลชีววทิยา 
 
วทิยาศาสตร์
ทั9วไป 

มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

24 24 24 24 

7. นางสาว สุวรรณี พรหมศิริ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

กศ.ม. 
 
 

ชีววทิยา 
 
ชีววทิยา 
 
 

มหาวทิยาลยั 
มหิดล 
มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร 

24 24 24 24 
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ลาํดบั ชื#อ-นามสกุล 
ตําแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/
สาขาวิชา 

สถาบันที#สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./ปีการศึกษา) 

2555 2556 2557 2558 

กศ.บ. ชีววทิยา มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
ภาคใต ้

8. นายสธน เสนาสวสัดิ�  
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์  ศษ.ด 
 

วท.ม. 
 

กศ.บ. 

วทิยาศาสตร
ศึกษา 
วทิยาศาสตร์
ชีวภาพ 
ชีววทิยา 

มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
ภาคใต ้

24 24 24 24 

9. นายคทาวธุ ไชยเทพ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. วท.ม. 
 

วท.บ. 

นิเวศวทิยา 
 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

24 24 24 24 

10. นางนุชจรินทร์ เพชรเกลีOยง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

นิเวศวทิยา 
 
ชีววทิยา 

มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

24 24 24 24 

11. นางอรนุช สุขอนนัต ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์
ชีวภาพ 
ชีววทิยา 

มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
ภาคใต ้

24 24 24 24 

12. นางสาวศรัณยา ฤกษข์าํ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

ชีววทิยา 
 
ชีววทิยา 

มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร 

24 24 24 24 

13. นางสาวสัลวา ตอปี 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

จุลชีววทิยา 
 
เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

24 24 24 24 

14. นางสาวสุธินี หีมยิ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

วาริชศาสตร์ 
 
ชีววทิยา 

มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยั
นเรศวร 

24 24 24 24 
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3.2.3  อาจารย์พเิศษ 
ลาํดบั ชื#อ-นามสกลุ ตาํแหน่งวชิาการ คุณวุฒ ิ วชิาเอก/สาขาวชิา 

1. นายเถวยีน  วทิยา 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยอีาหาร 
วทิยาศาสตร์การอาหาร 
วทิยาศาสตร์การอาหาร 

2. นายศุภศิลป์  มณีรัตน์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Agriculture 
เทคโนโลยชีีวภาพ 
เทคโนโลยชีีวภาพ 

3. นางวไลลกัษณ์ กาญจนะพิน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

นกัวทิยาศาสตร์ชาํนาญการ วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววทิยา 
จุลชีววทิยา 

4. นางสาวชณฐักานต ์แสงสีคาํ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

นกัวทิยาศาสตร์ชาํนาญการ วท.บ. ชีววทิยา 

5. นายถาวร  จนัทโชติ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Food science and 
Technology  
เทคโนโลยอีาหาร  
อุตสาหกรรมเกษตร 

 
4. องค์ประกอบเกี#ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกประสบการณ์วชิาชีพหรือสหกจิศึกษา) 
    หลักสูตรได้กําหนดรายวิชาเกี9ยวกับประสบการณ์ภาคสนามเพื9อให้บัณฑิตที9จบการศึกษามี
ประสบการณ์ในวชิาชีพก่อนเขา้ทาํงานจริง โดยแบ่งเป็นรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ส่วนนกัศึกษาที9ร่วมโครงการสหกิจศึกษา ตอ้งเรียนในรายวิชาเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนในหมวดประสบการณ์
ภาคสนาม 

 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  1)  มีความรู้ และทกัษะดา้นจุลชีววทิยา/เทคโนโลยชีีวภาพ 
  2)  มีทกัษะการทาํงานดา้นดา้นจุลชีววทิยา/เทคโนโลยชีีวภาพ 
  3)  มีการพฒันาดา้นทศันคติ คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ 
 4.2  ช่วงเวลา 
     ปีที9 4 ภาคการศึกษาที9 2    
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 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  ระยะฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชั9วโมง หรือสหกิจศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 640 ชั9วโมง 
 4.4 สถานประกอบการ พี#เลีFยงและอาจารย์นิเทศก์ มีการกาํหนดดงันีO  
  4.4.1 สถานประกอบการที9ร่วมฝึกประสบการณ์วชิาชีพและสหกิจศึกษา 
   1) มีคุณสมบติัตามเกณฑม์าตรฐานของหลกัสูตร 
   2) กาํหนดแนวปฏิบติัในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพและสหกิจศึกษาที9สอดคลอ้งกบั
แนวทางที9คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพและสหกิจกาํหนด 
   3) ดาํเนินการตามแนวทางการฝึกประสบการณ์วชิาชีพและสหกิจศึกษาและติดตาม
ประเมินผล 
  4.4.2  ผูท้รงคุณวุฒิที9ปฏิบติัหนา้ที9เป็นพี9เลีOยง 
   1) คุณสมบติั 
    (1) มีคุณวุฒิไม่ตํ9ากวา่ปริญญาตรี และมีความชาํนาญในการปฏิบติัการดา้นจุลชีววทิยา/
เทคโนโลยชีีวภาพ 
    (2) สมคัรใจที9จะทาํหนา้ที9เป็นพี9เลีOยง ใหค้าํแนะนาํและเป็นคู่คิด (Mentor) ของนกัศึกษา 
   2) หนา้ที9 
    (1) ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และกาํกบัดูแลนกัศึกษาในการปฏิบติังาน 
    (2) เป็นแบบอยา่งที9ดีในการปฏิบติัตน การปฏิบติังาน การปฏิสัมพนัธ์และการทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้9น 
  4.4.3 อาจารยนิ์เทศก์ 
   1) คุณสมบติั 
    (1) มีคุณวุฒิไม่ตํ9าวา่ปริญญาโท หรือดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ9าวา่ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์
    (2) มีทกัษะและประสบการณ์ในการนิเทศ รวมถึงมีคุณลกัษณะที9เป็นแบบอยา่งที9ดีแก่
นกัศึกษา 
    (3) ผา่นหลกัสูตรการอบรมการเป็นคณาจารยนิ์เทศ (สาํหรับสหกิจศึกษา) 
   2) หนา้ที9 
    (1) ใหค้าํแนะนาํและใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาในการปฏิบติังาน 
    (2) ร่วมมือกบัผูท้รงคุณวฒิุที9ปฏิบติัหนา้ที9เป็นพี9เลีOยงในการส่งเสริมและพฒันา
คุณลกัษณะของนกัศึกษา 
    (3) ปลูกจิตสาํนกัใหเ้กิดความรักและความศรัทธาในวชิาชีพ 
    (4) เป็นแบบอยา่งที9ดีในการประกอบวชิาชีพ 
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5.  ข้อกาํหนดเกี#ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย 
  นักศึกษาทุกคนต้องทาํงานวิจยัและต้องเป็นหัวข้อที9เกี9ยวข้องกับสาขาจุลชีววิทยา/เทคโนโลย ี
ชีวภาพ โดยเนน้งานวิจยัเพื9อพฒันาทอ้งถิ9น รวมถึงตอ้งจดัทาํรายงาน และตอ้งนาํส่งตามรูปแบบและภายใน
ระยะเวลาที9หลกัสูตรกาํหนด 
 5.1  คําอธิบายโดยย่อ 
  งานวิจยัที9นกัศึกษาสนใจ ตอ้งผ่านการคน้ควา้ เขียนเคา้โครงวิจยั ปฏิบิติการวิจยั เขียนรายงานการ
วิจยั นาํเสนอผลงานวิจยั โดยตัOงอยูบ่นพืOนฐานการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ซึ9 งงานวิจยัดงักล่าวตอ้งสามารถนาํ
ทฤษฎีที9เกี9ยวขอ้งมาใชใ้นการทาํวจิยัได ้และเป็นงานวจิยัที9สามารถทาํเสร็จภายในระยะเวลาที9กาํหนด 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นกัศึกษาสามารถนาํความรู้มาปรับใชใ้นการทาํวจิยั มีความสามารถในการใชเ้ครื9องมือในการทาํ
วจิยั  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้9นและสามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะได ้
 5.3  ช่วงเวลา 
  ปีที9 3 ภาคการศึกษาที9 2    
 5.4  จํานวนหน่วยกติ 
  3  หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
  มีการกาํหนดชั9วโมงการใหค้าํปรึกษา จดัทาํบนัทึกการให้คาํปรึกษา ใหข้อ้มูลข่าวสารเกี9ยวกบั
งานวจิยัทางเวบ็ไซต ์และมีการปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ อีกทัOงมีตวัอยา่งงานวิจยัใหน้กัศึกษา และ
รูปแบบในการเขียนวจิยั 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการทาํงานวิจยั โดยอาจารยที์9ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที9
ไดก้าํหนดรูปแบบ การนาํเสนอตามระยะเวลา โดยมีการนาํเสนอโครงร่างงานวิจยัและจดัสอบการนาํเสนอ
ผลงานวิจยั โดยมีคณะอาจารยใ์นโปรแกรมเป็นกรรมการสอบ โดยนกัศึกษา คณาจารยภ์ายนอกหลกัสูตร
สามารถร่วมฟังได ้
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หมวดที#  4   ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

1.1 จรรยาบรรณวชิาชีพ - ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีความตระหนกัถึงจรรยาบรรณวชิาชีพ 
1.2  ดา้นบุคลิกภาพและ
ภาวะความเป็นผูน้าํ 

- จดักิจกรรมเพื9อสนบัสนุนการพฒันาบุคลิกภาพและภาวะการเป็นผูน้าํของ
นกัศึกษาทัOงกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เช่น 
การวางตวั การแต่งกาย การเจรจาและการสื9อสาร การพูดในสาธารณะ 
การเขา้สังคมและการมีมนุษยสัมพนัธ์ที9ดี 

- สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมโครงการพฒันาผูน้าํนกัศึกษาของคณะและ
มหาวทิยาลยั 

1.3 ดา้นความ 
รับผดิชอบและการมี
วนิยั 

- สนบัสนุนใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบ ผา่นกิจกรรมการเรียนการสอน
ทัOงภายในหอ้งเรียนและกิจกรรมเสริมภายนอกหอ้งเรียน  เช่น  การจดั
กิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ9งแวดลอ้ม   การปลูกป่า เป็นตน้ 

- มีการสร้างวนิยัของนกัศึกษาโดยผา่นกิจกรรมในชัOนเรียน  เช่น  การเขา้
หอ้งเรียน ตรงต่อเวลาอยา่งสมํ9าเสมอ  

1.4  มีจิตอาสา - จดัตัOงชมรมชีววทิยา 
- กิจกรรมเขา้ค่ายส่งเสริมจิตอาสา 
- กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์และบริการวชิาการแก่สังคม 

1.5  ความสามารถดา้น
การใชภ้าษาองักฤษ 
 

- อบรมเชิงปฏิบติัการเพิ9มพูนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 
- ใชภ้าษาองักฤษสื9อสารทางคอมพิวเตอร์ 
- สัมมนาเป็นภาษาองักฤษ 

1.6  ความสามารถดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- กิจกรรมชมรมสารสนเทศทางชีววทิยา 
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2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   (1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื9อสัตยสุ์จริต 
   (2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพ และสังคม 
   (3) มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และ
ลาํดบัความสาํคญั 
   (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้9น รวมทัOงเคารพในคุณค่าและศกัดิ� ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
   (5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์รและสังคม 
   (6) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที#ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  จดักิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที9ผูเ้รียนมีส่วนร่วม เนน้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
บทบาทสมมติ และกรณีตวัอย่างที9ครอบคลุมประเด็นและปัญหาดา้นคุณธรรมและจริยธรรมทัOงในวิชาชีพ
และการดาํรงชีวติ 
  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  ใชว้ธีิการประเมินหลากหลายวธีิทัOงการประเมินระหวา่งเรียน ภายหลงัสิOนสุดวชิา และภายหลงั
สาํเร็จการศึกษา 

(1) ประเมินระหว่างเรียน โดยผูเ้รียนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุ่มเพื9อน อาจารย ์
อาจารยพ์ี9เลีOยงในแหล่งฝึก ผูใ้ชบ้ริการ และชุมชน โดยใชว้ิธีการประเมินที9หลากหลาย ทัOงการสัมภาษณ์ การ
สังเกต ใชแ้บบสอบถาม สนทนากลุ่ม แบบบนัทึก แบบประเมินและแบบวดัที9เกี9ยวขอ้ง 

(2) ประเมินภายหลงัจากสําเร็จการศึกษาแลว้ โดยให้บณัฑิตประเมินตนเอง ประเมินจาก
ผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยใชแ้บบสอบถาม สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม 
  2.2  ด้านความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) มีความรู้และความเขา้ใจเกี9ยวกบัหลกัการและทฤษฎีที9สาํคญัในเนืOอหาสาขาวชิาที9ศึกษา 
   (2) มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวิชาที9ศึกษาเพื9อให้เล็งเห็นการเปลี9ยนแปลง และเขา้ใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆที9เกี9ยวขอ้ง 
   (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาที9ศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อื9นๆที9เกี9ยวขอ้ง 
  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที#ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  การจดัการเรียนการสอนให้เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และชีOนาํตนเองในการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมตลอดกระบวนการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นรูปธรรม มีการออกแบบการเรียนการสอนในแต่
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ละรายวชิา ที9สามารถวดัและประเมินการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนไดอ้ยา่งชดัเจน และใชว้ิธีการเรียนการสอนที9
หลากหลายและเหมาะสมกบัรายวชิาทัOงภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้บรรลุเป้าหมายของ
ผลการเรียนรู้ ผา่นกระบวนการเรียนการสอนที9เนน้การคิดวิเคราะห์ และการแกไ้ขปัญหา โดยใชปั้ญญาและ
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์มีการประเมิน ทัOงความกา้วหนา้ และประเมินผลรวบยอด 
  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  การวดัและประเมินผลตอ้งดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ ใชว้ิธีการประเมินผลที9หลากหลายสอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ผลการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบ่งสัดส่วนนํO าหนกัการ
ประเมินในแต่ละกิจกรรม หรือแต่ละดา้นใหเ้หมาะสมกบัผลการเรียนรู้ของรายวิชานัOนๆ ทัOงนีO ผูส้อนตอ้งแจง้
ให้ผูเ้รียนทราบวิธีการประเมินผล สําหรับการประเมินผลการปฏิบติัใช้การประเมินโดยสังเกตการปฏิบติั 
การสอบภาคปฏิบติัโดยวดัและประเมินทกัษะปฏิบติัตามที9กาํหนดในหลกัสูตร และตอ้งนาํผลการประเมิน
มาใชเ้พื9อใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดป้รับปรุงตนเอง 
  2.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 
   2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณ และอยา่งมีเหตุผล 
   (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื9อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
   (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
   2.3.2  กลยุทธ์การสอนที#ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   การสอนที9เนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิดและการแกไ้ขปัญหา ทัOงระดบับุคคลและกลุ่มใน
สถานการณ์ทั9วไป โดยใชว้ธีิการสอนที9หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การสะทอ้นคิด การทาํกรณีศึกษา 
การโตว้าที การจดัทาํโครงการ เป็นตน้ 
   2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
   การประเมินหลายวธีิ/กิจกรรม เป็นการวดัและการประเมินทกัษะการคิด และการแกไ้ข
ปัญหา เช่น  

(1) การสอบวดัความสามารถในการคิด และแกไ้ขปัญหาโดยใชก้รณีศึกษา 
                        (2)  การประเมินจากผลงานที9เกิดจากการใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหา    การศึกษาคน้ควา้อยา่ง
เป็นระบบ การวิเคราะห์วจิารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วจิารณ์กรณีศึกษา รายงานการศึกษาปัญหาเฉพาะ
ทางชีววทิยา การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึกษาปัญหา และการสัมมนา 
 2.4  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 
  (1) สามารถสื9อสารทัOงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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    (2) สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการแกปั้ญหาสถานการณ์ต่างๆ ทัOง
ในบทบาทของผูน้าํ หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมทาํงาน 
  (3) สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาชีOนาํสังคมในประเด็นที9เหมาะสม 
  (4) มีความรับผดิชอบในการกระทาํของตนเอง และรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
  (5) สามารถเป็นผูริ้เริ9มแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทัOงส่วนตวัและส่วนรวม พร้อม
ทัOงแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทัOงของตนเองและของกลุ่ม 
  (6) มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทัOงของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเนื9อง 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที#ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผดิชอบ 
                          (1)  กลยทุธ์การสอนที9เนน้การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูส้อน 
     (2)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนที9มีการทาํงานเป็นทีมเพื9อส่งเสริมการแสดงบทบาทของ
การเป็นผูน้าํและผูต้าม 
     (3) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติัที9ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีม และการแสดงออก
ของภาวะผูน้าํหลากหลายสถานการณ์ 
  2.4.3    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
  มีการประเมินหลายดา้นโดยใหค้วามสาํคญัที9กลยทุธ์ ดงันีO  
               (1) การประเมินผูเ้รียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผูน้าํและผูต้าม ในสถานการณ์การ
เรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์
      (2) การประเมินทกัษะที9แสดงออกถึงภาวะผูน้าํตามสถานการณ์การเรียนรู้ที9หลากหลาย 

      (3) การประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกับกลุ่มเพื9อน และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์
    (4) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู้ตาม
ประสบการณ์การเรียนรู้ และความสนใจในการพฒันาตนเองดา้นวชิาชีพอยา่งต่อเนื9อง 

         2.5  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การสื#อสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  2.5.1  ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื#อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  (1) มีทกัษะการใชเ้ครื9องมือที9จาํเป็นที9มีอยู่ในปัจจุบนัต่อการทาํงานที9เกี9ยวกบัคอมพิวเตอร์
และสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  (2)  สามารถแนะนาํประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยกุตต่์อปัญหาที9เกี9ยวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์
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   (3) สามารถสื9อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทัOงปากเปล่าและการเขียน    พร้อมทัOงเลือกใชรู้ปแบบ 
ของสื9อ การนาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
  2.5.2  กลยุทธ์การสอนที#ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข   การสื#อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
     (1) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที9เนน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการสื9อสารระหวา่งบุคคล
ทัO งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู ้เรียน ระหว่างผูเ้รียนและผู ้สอน และบุคคลที9 เกี9ยวข้องใน
สถานการณ์ที9หลากหลาย 
     (2) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที9ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื9อสารที9หลากหลายรูปแบบและวธีิการ 
    (3)  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที9ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝึกทกัษะการนาํเสนอขอ้สนเทศด้วยวิธีการที9หลากหลายเหมาะสมกบัผูฟั้งและเนืOอหาที9
นาํเสนอ 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื#อสาร  และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ให้ความสําคัญที#กลยุทธ์ ดังนีF 
   (1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกต และแบบประเมิน
ทกัษะการพดู การเขียน 
   (2) การทดสอบทกัษะการฟังจากแบบทดสอบที9สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
   (3) การทดสอบการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชข้อ้สอบ การทาํรายงาน และการวเิคราะห์ขอ้มูลผล
การศึกษาวจิยั การศึกษาอิสระ 
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3.  แผนที#แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  
     Mapping) 
  แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลกัสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบา้ง  (ตามที9ระบุ
ในหมวดที9 4  ขอ้ 2)  โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลกัหรือรับผิดชอบรอง  ซึ9 งบางรายวิชาอาจไม่นาํสู่
มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเรื9องก็ได ้ (จะแสดงเป็นเอกสารแนบทา้ย) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดงันีO  
 1.  ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 
  1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื9อสัตยสุ์จริต 
  2) ซื9อสัตย ์สุจริต มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
  3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้9น รวมทัOงเคารพในคุณค่าและศกัดิ� ศรีของความเป็น
มนุษย ์
  4)  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
  5)  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 2.  ดา้นความรู้ 
  1) มีความรู้ ความเขา้ใจ สาระสาํคญัของหลกัการและทฤษฎีที9เป็นพืOนฐานชีวติในเนืOอหาวชิาที9ศึกษา 
  2) มีความรอบรู้ ความกา้วหนา้ทางวิชาการในวิชาที9ศึกษา รวมทัOงความเขา้ใจหลกัการประยุกต์ใช้
แกปั้ญหาต่าง ๆ  
  3) สามารถสืบคน้สารสนเทศใหแ้ก่ตนเองและผูอื้9นไดต้รงตามความตอ้งการ 
  4) มีประสบการณ์ในการพฒันาและสามารถนาํมาประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง 
  5) สามารถบูรณาการความรู้ที9ศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อื9น ๆ ที9เกี9ยวขอ้ง 
 3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา 
  1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งมีระบบ 
  2) สามารถสืบคน้ วเิคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพื9อใชแ้กปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
  3) ตระหนกัรู้ศกัยภาพของตนเอง เพื9อพฒันาตนเองใหมี้ความสามารถเพิ9มมากขึOน 
  4) กาํหนดกรอบแนวคิดเกี9ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที9จะบรรลุเป้าหมายที9
กาํหนด 
  5) มีทกัษะวธีิคิดแกไ้ขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทกัษะแกไ้ขปัญหาอยา่งบูรณาการได ้
  6) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวตักรรมที9เหมาะสมในการ
แกปั้ญหา 
 4.  ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
  1) เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคลและมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้9น 
  2) สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
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  3) วางตวัและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับทบาท หนา้ที9 และความรับผดิชอบ 
  4) มีความรับผดิชอบในตนเอง วชิาชีพ องคก์ร และสังคมอยา่งต่อเนื9อง 
  5) มีทกัษะกระบวนการกลุ่มในการแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
  6) มีทกัษะในการเสริมสร้างความสามคัคีในกลุ่มและองคก์ร 
 5.  ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสื9อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดาํเนินชีวิตและปฏิบติังานไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
  2) สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื9อสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัโอกาสและ
วาระ 
  3) สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อสื9อสารและนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
  4) สามารถใชค้วามรู้พืOนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย และ
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  5) สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีนวตักรรมและสถานการณ์โลกปัจจุบนั 
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แนวนอน 
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หมวดวชิาเฉพาะ 
 สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กาํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ที9สอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที9กาํหนดไวด้งันีO  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความซื9อสัตยสุ์จริต 
1.2 มีระเบียบวนิยั  
1.3 มีจิตสาํนึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้9น  
1.5 มีจิตสาธารณะ 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎีทางดา้นวทิยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
2.2 มีความรู้พืOนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที9จะนาํมาอธิบายหลกัการและทฤษฎีใน

ศาสตร์เฉพาะ 
2.3 สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการโดยเฉพาะอยา่งยิ9งดา้นวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2.4 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที9จะนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์ 
3.2 นาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง

และเหมาะสม 
3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ที9หลากหลายได้

อยา่งถูกตอ้งและเพื9อนาํไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรม 
4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 มีภาวะผูน้าํ โดยสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้9นในฐานะผูน้าํและสมาชิกที9ดี 
4.2 มีความรับผดิชอบต่อสังคมและองคก์ร 
4.3 สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์ร 
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5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื#อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 สามารถประยกุตค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื9อการวเิคราะห์ ประมวลผล การแกปั้ญหา

และนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.2 มีทกัษะในการสื9อสารภาษาไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัOงการเลือกในรูปแบบการสื9อสาร

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.3 มีทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอื9น เพื9อการคน้ควา้ไดอ้ย่างเหมาะสม

และจาํเป็น 
5.4 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้และเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วชิาเฉพาะด้านเคมี 
   1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (1)   มีความซื9อสัตยสุ์จริต  
    (2)   มีระเบียบวนิยั  ตรงต่อเวลาและมีความรับผดิชอบต่อตนเอง และสังคม 
    (3) มีจิตสาํนึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
    (4)   เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื้9น 
    (5)   มีจิตสาธารณะ 
    (6)   เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
   2.  ด้านความรู้ 
    (1)   มีความรู้และความเขา้ใจเกี9ยวกบัหลกัการและทฤษฎีที9สําคญัของเคมีสาขาต่างๆ และ

การนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 
         (2)   มีความรู้พืOนฐานทางวทิยาศาสตร์ที9จะนาํมาอธิบายหลกัการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
    (3)   สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการโดยเฉพาะอยา่งยิ9งดา้นวทิยาศาสตร์ 
    (4)   มีความรู้และความเขา้ใจเกี9ยวกบัหลกัการและทฤษฎีของเครื9องมือวทิยาศาสตร์ 
   (5)     มีความรู้และความเข้าใจเกี9ยวกับสารเคมี สมบัติ การจัดการ รวมทัO งกฎระเบียบ 

  ขอ้บงัคบัที9เกี9ยวขอ้ง 
  3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 
    (1) สามารถคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลกัการและวธีิการทาง 
      วทิยาศาสตร์ 
    (2)   สามารถนาํความรู้และความเขา้ใจเกี9ยวกบัหลกัการและทฤษฎีที9สาํคญัทางเคมีมาใช ้

แกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
    (3)  มีความใฝ่ รู้  สามารถวิ เคราะห์  และสัง เคราะห์ความ รู้จากแหล่งข้อมูล ต่างๆ 

ที9หลากหลายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเพื9อการนาํไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรม 
(4)  มีความสามารถจดัการวสัดุทางเคมีไดอ้ยา่งปลอดภยั  

    4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
           (1) มีภาวะผูน้าํ โดยสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้9นในฐานะผูน้าํและสมาชิกที9ดี 
          (2)   มีความรับผดิชอบต่อสังคมและองคก์ร รวมทัOงพฒันาตนเองและพฒันางาน 
           (3)   สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์ร 
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    5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื#อสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
     (1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื9อการวิเคราะห์ ประมวลผล  

   การแกปั้ญหาและการนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     (2)  มีทกัษะการใชภ้าษาเพื9อการสื9อสารความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

   รวมทัOงการเลือกใชรู้ปแบบการสื9อสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     (3)    มีทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอื9น เพื9อการค้นควา้ได้อย่าง 

   เหมาะสมและจาํเป็น 
     (4)   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี 

   ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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2.2 .กลุ่มวชิาวทิยาการจัดการ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ดา้น 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความซื9อสัตยสุ์จริต  เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอื้9น มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม 

และสิ9งแวดลอ้ม 
(2) มีความเพียงพอเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิต โดยยดึแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

และการสร้างภูมิคุม้กนั 
(3) มีวนิยั เคารพและปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
(4) มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัจริยธรรม คุณธรรมที9มีความสาํคญัทางธุรกิจ สามารถจดัการ

ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพทางธุรกิจ 
2. ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสาํคญัของศาสตร์ดา้นบริหารธุรกิจ 
(2) มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสาํคญัของศาสตร์ที9เกี9ยวขอ้งกบับริหารธุรกิจทางดา้น

สังคมศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
(3) มีความรู้ความเขา้ใจในสาระสาํคญัเกี9ยวกบักระบวนการบริหารธุรกิจ ในดา้นการวางแผน 

การนาํ การจดัโครงสร้างองคก์าร  การปฏิบติัการ การควบคุม และการประเมินผลการ
ดาํเนินงาน รวมทัOงการปรับปรุงแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

(4) มีความรู้เกี9ยวกบัความกา้วหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพดา้นบริหารธุรกิจ รวมทัOงมีความ
เขา้ใจสถานการณ์ที9เปลี9ยนแปลงและผลกระทบอยา่งเท่าทนั 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) สามารถสืบคน้ ประเมินขอ้มูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพดว้ยตนเอง เพื9อใหไ้ด้

สารสนเทศที9เป็นประโยชน์ในการใชง้านตามสถานการณ์แวดลอ้มทางธุรกิจ 
(2) มีความคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอยา่งสร้างสรรค ์สามารถบูรณาการ

ความรู้จากสาขาวชิาชีพที9ศึกษาและประสบการณ์ เพื9อใชใ้นการแกปั้ญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ทั9วไป 

(3) สามารถคิดคน้ทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบจากทางเลือกอยา่งรอบดา้น มี
ความสามารถในการตดัสินใจเลือกทางเลือกที9สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ทาํใหเ้กิดการ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจ 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) สามารถทาํงานเป็นกลุ่มและมีทกัษะในการทาํงานเป็นทีม แสดงภาวะผูน้าํสมาชิกของกลุ่ม

ไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถปรับตวัเชิงวชิาชีพได ้
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(2) สามารถแสดงความคิดริเริ9มและความเห็นต่างอยา่งสร้างสรรค ์เอืOอต่อการแกไ้ขปัญหาของ
ทีม 

(3) มีความรับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเนื9องเพื9อพฒันาตนเองและอาชีพ 
5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื#อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัคณิตศาสตร์ สถิติ การวเิคราะห์เชิงปริมาณมาใชป้ระโยชน์ในการ
วเิคราะห์และตดัสินใจทางธุรกิจและชีวติประจาํวนั 

(2) สามารถสื9อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที9จาํเป็นต่อการทาํธุรกิจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

(3) สามารถสื9อสารเพื9ออธิบายและสร้างความเขา้ใจในรูปแบบการพดู การเขียน ที9เหมาะสม
สาํหรับกลุ่มบุคคลที9แตกต่างกนั ทัOงที9เป็นขอ้มูลธุรกิจและขอ้มูลอื9น 

(4) สามารถนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ทคโนโลยอืี9น ๆ ไปใชส้นบัสนุนการดาํเนินงาน
ของธุรกิจ 
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หมวดที#  5   หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  (เกรด) 
 การวดัผลและการประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏั
สงขลา วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญา  ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื9อง) พ.ศ. 2549 หมวดที9 
6   การวดัและประเมินผล 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิXของนักศึกษา 
 อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ� ของนกัศึกษาโดย 
 2.1   เทียบเคียงผลการเรียนของนกัศึกษาที9เรียนในรายวชิาซึ9 งอาจเป็นต่างกลุ่ม ต่างชัOนปี ต่างคณะ  
แลว้แต่กรณี เพื9อนาํผลมาใชใ้นการปรับปรุงรายวชิา 
 2.2  ทบทวนเนืOอหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาอื9นที9มีเนืOอหา
ใกลเ้คียงกนั เพื9อไม่ให้เกิดความซํO าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพนัธ์และต่อเนื9อง แลว้แต่กรณี และทบทวน
เนืOอหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบนัอื9นหรือเทียบเคียงกับตาํราหรือบทความทางวิชาการหรือ
ผลการวจิยั เพื9อใหเ้กิดการพฒันาเนืOอหาใหท้นัสมยัและมีมาตรฐานทางวชิาการ 
 2.3 เทียบเคียงกบัขอ้สอบมาตรฐานวชิาชีพและวเิคราะห์ผลการสอบวดัความรู้ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 ตอ้งมีคุณสมบติัและจะตอ้งผา่นเกณฑใ์นการพิจารณาเงื9อนไข ดงัต่อไปนีO  
      3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา วา่ดว้ยการจดัการการศึกษาระดบัอนุปริญญา  
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื9อง) พ.ศ. 2549  หมวดที9 9  การสาํเร็จการศึกษา 
      3.2 ตอ้งศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถว้นและผา่นเกณฑ์อื9นตามขอ้กาํหนดของมหาวิทยาลยั โดยมีค่าระดบั
คะแนนเฉลี9ยสะสมตลอดหลกัสูตรตัOงแต่ 2.00 ขึOนไป และมีระยะเวลาการศึกษาตามที9มหาวทิยาลยักาํหนด 
      3.3 เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการครบตามเกณฑที์9กาํหนด ตามประกาศมหาวทิยาลยั 
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หมวดที#  6   การพฒันาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1)  การใหเ้ขา้รับการอบรมตามหลกัสูตร “การพฒันาอาจารยใ์หม่” ของมหาวทิยาลยั   ซึ9 งเป็นหลกัเกณฑ ์

ใหอ้าจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการอบรม ให้มีความรู้ความเขา้ใจเกี9ยวกบัหลกัสูตรและการบริหารวิชาการ
ของมหาวิทยาลยั บทบาทหน้าที9ของอาจารยม์หาวิทยาลยัและจรรยาบรรณครู และให้มีทกัษะเกี9ยวกบัการ
จดัการเรียนการสอนที9เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้
สื9อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2)  การมอบหมายใหมี้อาจารยพ์ี9เลีOยงทาํหนา้ที9ใหค้าํแนะนาํ     และเป็นที9ปรึกษาในดา้นการจดัการเรียน 
การสอน 

 3)  การชีOแจงและแนะนาํหลกัสูตร รายวชิาในหลกัสูตร 
       4)  การมอบหมายใหอ้าจารยใ์หม่ศึกษาคน้ควา้ จดัทาํเอกสารที9เกี9ยวขอ้งกบัการสอน ในหวัขอ้หนึ9งหรือ
หลายหัวขอ้ที9อาจารยใ์หม่มีความรู้และถนดั    เพื9อทดลองทาํการสอนภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยพ์ี9เลีO ยง 
หรือประธานหลกัสูตร 

 5)  การกาํหนดใหอ้าจารยใ์หม่เขา้ร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลกัสูตร 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
     2.1  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

(1) กาํหนดใหอ้าจารยต์อ้งเขา้รับการอบรมเพื9อพฒันาตนเองดา้นการจดัการเรียนการสอน การวดั
และการประเมินผลตามความตอ้งการของอาจารย ์และเป็นไปตามนโยบายของมหาวทิยาลยั ซึ9 งมหาวทิยาลยั
มีการเปิดหลกัสูตรอบรมเพื9อพฒันาอาจารยใ์นหวัขอ้ต่างๆ ที9เกี9ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน การวจิยั 
การผลิตผลงานทางวชิาการ เป็นประจาํทุกปี 

(2) การจดัให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ9 งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารยไ์ดมี้ประสบการณ์การสอน
ร่วมกบัคนอื9น รวมถึงการมีโอกาสไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิา ผูป้ระสานงาน และผูร่้วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี9ยนเรียนรู้ประสบการณ์    ดา้นการจดัการเรียน
การสอนระหวา่งอาจารยใ์นหลกัสูตร หรือทาํวิจยัการเรียนการสอนที9สามารถนาํไปเผยแพร่ในการประชุม
วชิาการที9มีการจดัการเรียนการสอนในสาขาวชิาเดียวกนัของหลายๆ สถาบนั 
 2.2 การพฒันาวชิาการและวิชาชีพด้านอื#นๆ 

(1) การส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวชิาการหรือวชิาชีพที9จดั
ทัOงภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัO ง 

(2) การส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ลิตผลงานทางวชิาการในรูปแบบต่างๆ และการนาํเสนอผลงานในการ
ประชุมวชิาการในสาขาวชิาการหรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยใหมี้ผลงานการเขียนหรือการนาํเสนอปีละ 1 เรื9อง 
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หมวดที#  7   การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1.  การบริหารหลกัสูตร 

การจดัการหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  กาํหนดใหทุ้กหลกัสูตรมีคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร ซึ9 งตอ้งทาํหนา้ที9ดงันีO  

1)  พฒันาและปรับปรุงเนืOอหาหลกัสูตรและรายวชิาใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ 
2)  จดัหาและกาํหนดอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาในหลกัสูตร ที9มีความรู้ความสามารถและคุณสมบติัตรงตาม

รายวชิาที9สอน 
3)  จดัตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบติั ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา ตามที9กาํหนด

ในหลกัสูตร 
4)  ควบคุม กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของอาจารยใ์หมี้คุณภาพและเป็นไป

ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและรายวชิา 
5)  ส่งเสริมและจดัให้มีการพฒันาคุณภาพของอาจารยด์ว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การจดัประชุมวิชาการ        

การส่งเสริมการผลิตผลงานทางวชิาการ 
        6)  ส่งเสริมและจดัให้มีการพฒันาคุณภาพบณัฑิตตามเป้าหมายคุณลกัษณะบณัฑิตที9พึงประสงคข์อง
หลกัสูตร 
        7)  ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผูใ้ช้บณัฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และ
นกัศึกษาปัจจุบนั 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร จดัทาํแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปี จากงบประมาณที9ไดรั้บ
จดัสรรจากมหาวิทยาลยั โดยมีการจดัแบ่งค่าใชจ่้ายดงันีO  ค่าวสัดุตาํราและสื9อการเรียนการสอน  ค่าครุภณัฑ ์
ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอาจารย ์ค่าใชจ่้ายในการพฒันานกัศึกษา เป็นตน้ 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที#มีอยู่เดิม 
 2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสาํนกัวทิยบริการ 

 (1) หนงัสือ 
            -วชิาเอกวชิาจุลชีววทิยา/วชิาเอกเทคโนโลยชีีวภาพ 
         หนงัสือภาษาไทย จาํนวน  40 รายการ  
         หนงัสือภาษาองักฤษ         จาํนวน           22            รายการ  
  
  (2)  วารสาร 

-  วชิาเอกจุลชีววทิยา/วชิาเอกเทคโนโลยชีีวภาพ 
         วารสารภาษาไทย        จาํนวน          45  รายการ  
         วารสารภาษาองักฤษ            จาํนวน         8  รายการ  
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   (3) ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-books, e-Journals, etc.) ประกอบดว้ย 
  - ฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (full text) 
  - ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ของมหาวทิยาลยัที9มีชื9อเสียงทั9วโลก (full text)  
  - ฐานขอ้มูลของวทิยานิพนธ์มหาวทิยาลยัในประเทศไทย (full text)  
  - ฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิคส์  Net Library  (full text) 
  - ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ไทย 
  - ฐานขอ้มูล H.W. Wilson : General Science  (full text) 
  - ฐานขอ้มูล  Web of Science 
  - ฐานขอ้มูล  ScienceDirect 
  - ฐานขอ้มูล SpringerLink-Journal 
  - ฐานขอ้มูลทอ้งถิ9น 
   

 2.2.2 เครื9องมือวทิยาศาสตร์ 
  

ลาํดบั รายการ จาํนวน 
1 กลอ้งจุลทรรศน์แบบ Bright field 52 ตวั 
2 กลอ้งจุลทรรศน์แบบ สเตอริโอ 12 ตวั 
3 เครื9องกลั9นนํO า 2 เครื9อง 
4 อ่างนํO าควบคุมอุณหภูมิ 2 ตวั 
5 เครื9องปั9นเหวี9ยง 7 เครื9อง 
6 หมอ้นึ9งฆ่าเชืOอ 3 ใบ 
7 ตูอ้บลมร้อน 5 ตวั 
8 ตูถ่้ายเชืOอ 4 ตวั 
9 ชุดไมโครโฟน 4  ตวั 
10 ตูบ่้มเชืOอ 6 ตวั 
11 เครื9องฉายขา้มศีรษะ 5 ตวั 
12 เตาไฟฟ้า(hot plate) 10 ตวั 
13 ไมโครโฟนพกพาพร้อมเครื9องขยายเสียง 1 ตวั 
14 ตูดู้ดควนั 5 ตวั 
15 เครื9องเล่นวดิิโอซีดี 1 เครื9อง 
16 เครื9องวดัปริมาณออกซิเจนในสารละลาย 1 ตวั 
17 เครื9องวดัการลาํเลียงนํO าในพืช 1 ตวั 
18 เครื9องเขยา่หลอดทดลอง 4 ตวั 
19 เครื9องเหวี9ยงแยกสารละลาย 5 เครื9อง 
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ลาํดบั รายการ จาํนวน 
20 เครื9องลา้งปิเปตต ์ 2 ชุด 
21 เครื9องวดัปริมาณคลอโรฟิลด ์ 1 ตวั 
22 เครื9องนบัโคโลนีแบบอตัโนมติั 1 ชุด 
23 เครื9องเก็บตวัอยา่งนํO า 2 ตวั 
24 เครื9องเก็บตวัอยา่งดินตะกอน 1 ตวั 
25 ตูถ่้ายเชืOอแบคทีเรียที9ไม่ใชอ้อกซิเจน 1 ตวั 
26 ตูค้วบคุมอุณหภูมิ 8 ตู ้
27 ตูถ่้ายเชืOอแบบกรองอากาศไหลเวยีนในแนวตัOง 4 ตู ้
28 ตูดู้ดความชืOน 4 ตู ้
29 เครื9องกรองแบคทีเรีย 2 ชุด 
30 เตาไฟฟ้าพร้อมแม่เหลก็คนสาร 4 ตวั 
31 ตูอ้บลมร้อน 5 ตู ้
32 กลอ้งถ่ายรูประบบดิจิตอล 2 ตวั 
33 เครื9องวดัความเคม็ 4 ตวั 
34 เครื9ององัไอนํO าควบคุมอุณหภูมิ 7 ตวั 
35 เครื9องเขยา่ 4  ตวั 
36 เครื9องทาํแหง้อุณหภูมิตํ9า 1 เครื9อง 
37 กลอ้งจุลทรรศน์ประกอบกลอ้งถ่ายภาพ 1 ตวั 
38 กลอ้งจุลทรรศน์แบบสามมิติต่อเขา้กลอ้งถ่ายรูป 1 ตวั 
39 กลอ้งจุลทรรศน์ แบบ Phase Contrast 1 ตวั 
40 กลอ้งจุลทรรศน์ประกอบชุดคอมพิวเตอร์ 1 ตวั 
41 ชุดเครื9องคอมพิวเตอร์ 3  ตวั 
42 เครื9องวดัความขุ่น 8 ตวั 
43 กลอ้งโทรทศัน์และขาตัOงชนิด 3 ขา 1 ชุด 
44 เครื9องวดัดรรชนีหกัเหของสารละลาย 4 ตวั 
45 เครื9องวดัค่าความเป็นกรดด่างชนิดภาคสนาม 4 ตวั 
46 เครื9องวดัความเป็นกรดด่างชนิดตัOงโตะ๊ 4 ตวั 
47 เครื9องวดัความของการส่องเขม้สวา่ง 4 ตวั 
48 เค รื9 อง วัด ปริม าณออ กซิ เ จน ใน สาร ละ ลา ย

ภาคสนาม 
2 ตวั 

49 กลอ้งส่องทางไกลแบบ 2 ตา 20 ตวั 
50 เครื9องกลั9นนํO า 2 เครื9อง 
51 อ่างลอยเนืOอเยื9อ 2 ตวั 
52 เครื9องวดัความจุปอด 1 เครื9อง 
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ลาํดบั รายการ จาํนวน 
53 เครื9องใหค้วามร้อนสไลด ์ 3 ตวั 
54 ตาข่ายแพลงคต์อน 2 ตวั 
55 เครื9องตดัเนืOอเยื9อพืชและสตัว ์ 1 เครื9อง 
56 เครื9องวดัการคายนํO าของพืช 1 ตวั 
57 เครื9องหลอมพาราฟิน 2 ตวั 
58 เครื9องวดัอตัราการเตน้ของกลา้มเนืOอ 1 ตวั 
59 เครื9องลบัมีดตดัเนืOอเยื9อ 1 ตวั 
60 เครื9องวดัความเร็วของกระแสนํO า 1 ตวั 
61 หมอ้นึ9งความดนัไอนํO า 3  ตวั 
62 เครื9ององัไอนํO าควบคุมอุณหภูมิพร้อมเขยา่ 2 ตวั 
63 เครื9องเขยา่ควบคุมอุณหภูมิ 1 ตวั 
64 ตูแ้ช่แขง็อุณหภูมิตํ9า 4 ตู ้
65 ตูอ้บไมโครเวฟ 1 ตู ้
66 เครื9องวดัปริมาณแอลกอฮอล ์ 1 เครื9อง 
67 ชุดปิเปตสารละลายปริมาตรนอ้ย 5 ชุด 
68 เครื9องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 2 ตวั 
69 กลอ้งจุลทรรศน์ประกอบกลอ้ง CCD Microscope  1 ตวั 
70 กลอ้งจุลทรรศน์ Fluorescence 1 ตวั 
71 เครื9องชั9ง Triple Beam 4 ตวั 
72 เครื9องชั9งไฟฟ้าอยา่งละเอียด 4 ตาํแหน่ง 5 ตวั 
73 เครื9องชั9งไฟฟ้าชนิด 2 ตาํแหน่ง 2 ตวั 
74 กลอ้งจุลทรรศน์แบบสามมิติ 10 ตวั 
75 ชุดกลอ้งถ่ายภาพ 1 ชุด 
76 เครื9องวดัความเคม็ สภาพนาํไปใชแ้ละอุณหภูมิ 1 ตวั 

 

 
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ#มเติม 

 มีการวางแผนและจดัหาตาํรา หนงัสือ วารสาร ฯลฯ เพิ9มเติม เช่น การเสนอแนะให้ห้องสมุดจดัซืOอ
จดัหา การพิจารณาจดัซืOอจดัหาเขา้มาใชใ้นภาควชิา/สาขาวชิา  ระยะเวลาหรือความถี9ในการดาํเนินการปีละ 1  
ครัO ง 
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 2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของตาํรา หนงัสือ วารสาร ฯลฯ โดยทางสํานกั
วิทยบริการได้มีการจดัทาํสถิติการยืมคืนหนังสือ สถิติการใช้งานหนังสือ ตาํรา เอกสางานวิจยั และสื9อ
รูปแบบต่าง ๆ   และมีการสํารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากรเพื9อการเรียนรู้และ
การปฏิบติัการ 

 
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารยใ์หม่ 

 การคดัเลือกและรับอาจารยใ์หม่ เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาที9
เกี9ยวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคล  
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

 คณาจารยทุ์กคนในหลกัสูตร มีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนการจดัการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา การทบทวนเนืOอหารายวิชา การแลกเปลี9ยนขอ้มูลเกี9ยวกบัการจดัการเรียนการสอน คุณภาพและ
พฤติกรรมของนกัศึกษา การวดัและประเมินผลฯลฯ โดยการจดัใหมี้การประชุมทุก ๆ 4 เดือน  
 3.3  การแต่งตัOงคณาจารยพ์ิเศษ 
   หลกัสูตรมีการเชิญอาจารยพ์ิเศษที9มีความเชี9ยวชาญเฉพาะดา้นจากสถาบนัการศึกษาอื9น ภาคเอกชน 
หน่วยงานของรัฐ มาสอน เพื9อใหน้กัศึกษาไดมี้ความรู้เฉพาะทางเกี9ยวกบัชีววทิยาประยกุตแ์ละเรียนรู้จากผูมี้
ประสบการณ์ตรง  
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 

การกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
ที9เกี9ยวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคล และสําหรับหลกัสูตรนีO  มีความจาํเป็น (ถ้ามี) ตอ้งมีบุคลากรสาย
สนบัสนุนทาํหนา้ที9  
 4.2  การเพิ9มทกัษะความรู้เพื9อการปฏิบติังาน (เช่น การฝึกอบรม ทศันศึกษาหรือการฝึกการทาํวจิยั
ร่วมกบัอาจารย ์เป็นตน้ )  
  การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนของหลกัสูตรนีO  ดาํเนินการโดยใหเ้ขา้รับการฝึกอบรม การทศันศึกษา ทาํวจิยั
ร่วมกบัอาจารย ์มีการผลิตผลงานทางวชิาการ เช่น ทาํหนงัสือคู่มือห้องปฏิบติัการ คู่มือการปฏิบติังาน ฯลฯ 
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5.  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
5.1  การให้คําปรึกษาด้านวชิาการ  และอื#นๆ แก่นักศึกษา  

  (1) จดัให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื9อจดัให้อาจารย์ที9ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ เพื9อให้
คาํปรึกษาเกี9ยวกบัหลกัสูตร การวางแผนการเรียน การใหค้าํปรึกษาดา้นวชิาการ การปฏิบติัตน เป็นตน้ 
  (2) อาจารยที์9ปรึกษาจะให้ความเห็นชอบแก่นกัศึกษาก่อนดาํเนินการ การลงทะเบียน และการยื9น 
คาํร้องต่าง ๆ ดา้นการเรียน 
  (3) จดัให้มีเครื9 องคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เนตที9เชื9อมต่อกับเครือข่ายอุดมศึกษาอื9น ๆ หรือ
ฐานขอ้มูลที9เกี9ยวขอ้งสาํหรับการใชง้านและการคน้ควา้ของนกัศึกษา รวมทัOงการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลในระบบ
ใหบ้ริการของมหาวทิยาลยั 
  (4) วางระบบการดูแลนกัศึกษาอย่างใกลชิ้ด โดยเฉพาะนกัศึกษาที9อยู่ในกลุ่มเสี9ยง ซึ9 งมีแนวโน้ม
อาจจะไม่สําเร็จตามหลกัสูตร และจาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงการประสานความร่วมมือกบั
ครอบครัวนกัศึกษา เพื9อจะไดช่้วยกนัแกไ้ขปัญหาไดท้นั 
  (5) มีการวางแผนระบบสอนซ่อมเสริมด้านวิชาการแก่นกัศึกษาที9มีปัญหาทางการเรียนที9เป็นราย
กลุ่มและรายบุคคล 
 5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
         กรณีนกัศึกษามีความสงสัยเกี9ยวกบัผลประเมินในรายวชิาใด นกัศึกษาสามารถที9จะยื9นคาํร้อง 
ขอดูกระดาษคาํตอบในการทาํขอ้สอบ ตลอดจนดูคะแนนและวธีิการประเมินผลของอาจารยใ์นแต่ละวชิาได ้
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

การศึกษาความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต ดาํเนินการดงันีO  
 6.1 การสาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและผูใ้ชบ้ณัฑิต  ก่อนการปรับปรุงหลกัสูตรทุกรอบ 
5 ปี 

6.2 การสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต ทุกรอบการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตร 
7.  ตัวบ่งชีFผลการดําเนินงาน  
  ผลการดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งชีO ทัOงหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื9อง  2  ปีการศึกษา  เพื9อ
ติดตามการดาํเนินการตาม Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF) ทัOงนีO เกณฑ์การ
ประเมินผา่น คือ มีการดาํเนินงานตามขอ้  1–5 และอยา่งนอ้ยร้อยละ  80  ของตวับ่งชีOผลการดาํเนินงานที9ระบุ
ไวใ้นแต่ละปี  
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ตัวบ่งชีFผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื9อวางแผน  ติดตามและทบทวนการดาํเนินงาน
หลกัสูตร 

���� ���� ���� ���� ���� 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร  ตามแบบ มคอ.2 ที9สอดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิา (ถา้มี) 

���� ���� ���� ���� ���� 

3. มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า  แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ (ถา้มี) ตามแบบ  มคอ.3 และ มคอ.4  อยา่ง
นอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

���� ���� ���� ���� ���� 

4. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา  และรายงานผล
การดาํเนินการของฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ถ้ามี)  ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วนั  หลงัสิOนสุดภาคการศึกษาที9
เปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

���� ���� ���� ���� ���� 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ   
มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิOนสุดปีการศึกษา 

���� ���� ���� ���� ���� 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ� ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที9กาํหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี)  อยา่งนอ้ยร้อยละ 
25 ของรายวชิาที9เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

���� ���� ���� ���� ���� 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการ
ดาํเนินงานที9รายงานใน มคอ.7 ปีที9แลว้ 

 ���� ���� ���� ���� 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํ
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

���� ���� ���� ���� ���� 

9. อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละหนึ9งครัO ง 

���� ���� ���� ���� ���� 

10.  จาํนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

���� ���� ���� ���� ���� 

11.  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ที9มี
ต่อคุณภาพหลกัสูตร  เฉลี9ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   ���� ���� 



มคอ. 2 72 

ตัวบ่งชีFผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
12.  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตที9มีต่อบณัฑิตใหม่  เฉลี9ย
ไม่นอ้ยกวา่ 3.5  จากคะแนนเตม็ 5.0 

    ���� 

13.  นกัศึกษามีงานทาํภายใน  1  ปีหลงัจากสําเร็จการศึกษาไม่ตํ9า
กวา่ร้อยละ  80 

    ���� 

14.  บณัฑิตที9ไดง้านทาํไดรั้บเงินเดือนเริ9มตน้ไม่ตํ9ากว่าเกณฑ์ที9  
ก.พ.  กาํหนด 

    ���� 
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หมวดที#  8   การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยทุธ์การสอน 

(1) การประชุมร่วมของอาจารยใ์นภาควชิา/สาขาวชิาเพื9อแลกเปลี9ยนความคิดเห็น ขอคาํแนะนาํ 
ขอ้เสนอแนะจากอาจารยที์9มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื9อนร่วมงาน 

(2) การแลกเปลี9ยนโดยสนทนากบันกัศึกษา เพื9อสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอนในช่วงของ
การเรียนแต่ละรายวชิา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัศึกษา เปรียบเทียบพฒันาการหรือความ
เปลี9ยนแปลงที9เกิดขึOนจากการใชก้ลยทุธ์การสอนที9แตกต่างกนั 

(4) การทาํวจิยัในชัOนเรียน เพื9อประเมินภาพรวมของการจดัการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวชิา 
 1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา ทุกสิOนภาคการศึกษา ตามระบบ
ของมหาวทิยาลยั 

(2) นาํผลการประเมินจดัส่งให้อาจารยผ์ูส้อน และประธานหลกัสูตรเพื9อปรับปรุงและพฒันาต่อไป 
 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
        2.1 การประเมินหลกัสูตร โดยนกัศึกษาปัจจุบนัและอาจารย ์เพื9อนาํขอ้มูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จดัการแผนการเรียน การจดัการเรียนการสอน และเนืOอหารายวชิาที9อาจซํO าซอ้น ไม่ทนัสมยั ยาก/ง่าย เป็นตน้ 
        2.2 การประเมินหลกัสูตรโดยศิษยเ์ก่า เพื9อติดตามผลการนาํความรู้และประสบการณ์ที9ไดรั้บจาก
การศึกษาในหลกัสูตรไปใชใ้นการทาํงาน 
        2.3 การประเมินผลโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต เพื9อสาํรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก
ผูใ้ชบ้ณัฑิต เกี9ยวกบัคุณภาพของบณัฑิตที9จบจากหลกัสูตร 
 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
  ตวับ่งชีO ผลการดาํเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามระบบการประเมินผลการจดัการหลักสูตร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ซึ9 งดาํเนินการทุกสิOนปีการศึกษา (ตามที9กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรนีO  หมวดที9 7 ขอ้ 7 
และตามมาตรฐาน TQF และ/หรือ องคก์รวชิาชีพ (ถา้มี) 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
      4.1 อาจารยป์ระจาํวชิา อาจารยผ์ูส้อน นาํผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 
ผูบ้งัคบับญัชา และหรือเพื9อนร่วมงาน แลว้แต่กรณี มาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนใน
รายวชิาที9ตนรับผดิชอบ 
      4.2 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรนาํผลประเมินตามระบบการจดัการหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั ซึ9 ง
ดาํเนินการทุกสิOนปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนาํเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที9มี
ขอ้บกพร่อง สาํหรับปีการศึกษาถดัไป 
      4.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร นาํผลการประเมินภาพรวมของหลกัสูตรโดยนกัศึกษาปัจจุบนัและ
อาจารย ์ โดยศิษยเ์ก่า และโดยผูใ้ช้บณัฑิต เพื9อทบทวนและพิจารณาในการนาํไปแกไ้ขปรับปรุงหลกัสูตร 
ตามรอบระยะเวลาที9กาํหนดในระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
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