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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คณะ/โปรแกรมวิชา   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต 
 

หมวดที ่ 1   ขอมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Science in Biology  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (ชีววิทยา) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Biology) 

          ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Biology) 
 
3. วิชาเอก  
          ไมม ี

 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
          ไมนอยกวา 132 หนวยกิต       

 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
           หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช 

ภาษาไทย 
 5.4 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  
 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

ไมมี 
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 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
      ใหปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เพียงสาขาวิชาเดียว  
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 
           เปดสอนภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา  2560 
  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                         
  ครั้งที ่4/2559 เมื่อวันที ่25 สิงหาคม 2559  
  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการ 
  ประชุมครั้งที ่นัดพิเศษ เมื่อวันที ่17 กันยายน 2559 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ในปการศึกษา 2561 
 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา   
     8.1 นักวิจัยหรือผูชวยวิจยัในหนวยงานราชการและเอกชน 
     8.2 นักวิทยาศาสตรที่ทํางานดานชีววิทยาหรืองานที่เกี่ยวของ 
     8.3 พนักงานบริษัทหรือพนักงานควบคุมคุณภาพทางดานชีววิทยาหรืองานที่เกี่ยวของ 
     8.4 นักวิชาการในกระทรวง/กรม ที่ทํางานเกี่ยวของกับชีววิทยา 
     8.5 ครู- อาจารย (ศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)  
     8.6 ประกอบอาชีพอิสระที่เก่ียวของทางดานชีววิทยา  

ทั้งนี้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเหลานี้ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคณุวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา การสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 
1 นางสาวสุวรรณี  พรหมศิริ

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย ปร.ด. 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

2546 
2530 

 
2525 

2 นางอรนุช สุขอนันต 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 
(ชีววิทยา) 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต 

2541 
 

2536 
3 นายคทาวุธ ไชยเทพ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
วท.ม. 
วท.บ. 

นิเวศวิทยา 
เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2540 
2533 

4 นางสายใจ วัฒนเสน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
วิทยาศาสตรทั่วไป 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2553 
2543 
2537 

5 นางสาวสุธินี  หีมย ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
วท.บ. 

วาริชศาสตร 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2552 
2547 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     

 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

จากการประเมินสถานะในปจจุบันพบวาประเทศไทยยังคงติดอยูในกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง 
จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวลง อันเนื่องมาจากความลาชาในการเปลี่ยนผานดานเทคโนโลยีที่
ทันสมัย การลงทุนลดลง รวมไปถึงการขาดแคลนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา ขณะเดียวกันหนี้สาธารณะ
เพิ่มสูงขึ้น แตรายไดเขาประเทศกลับลดลง ซึ่งสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางดานการเงินการคลัง นักลงทุน
ขาดความเชื่อมั่น ราคาสินคาทางการเกษตรตกต่ํา และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศลดลง 
ดังนั้นการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยังคงมี
ความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่นอมนําและประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ให
ความสําคัญในการกําหนดทิศทางพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายไดปานกลาง
ไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุตาม
วิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ   

ชีววิทยาเปนความรูพื้นฐานสําคัญอยางหนึ่งที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งทางดาน
การเกษตร ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้นในการสรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ทางดานชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงมีการปรับปรุงหลักสูตร
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วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานทางดานชีววิทยา 
สามารถประกอบอาชีพทางดานชีววิทยาหรือสาขาที่เก่ียวของทั้งในหนวยงานราชการและเอกชน สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน รวมถึงสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพอิสระ อันนําไปสูการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 

  
     11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปจจุบันคนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น แตอยางไรก็ตามยังมีปญหาทั้งดานเชิงคุณภาพ การ
เรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม เกิดความเหลื่อมล้ําทั้งดานรายได โอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐและการเขาถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ แนวทางในการ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัย ใหมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความรู
และมาตรฐานการครองชีพที่ดี  ดังนั้นการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล จะชวยทําให
สถาบันทางสังคมและชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งตนเองได และเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ     

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปนสถาบันการศึกษาของภาครัฐที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงานทั่วไป เปนสถาบันการศึกษาที่มีคาใชจายในการเรียนนอยกวาสถาบันการศึกษาอื่นๆ และ 
รองรับนักศึกษาทั้งที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง แตเนื่องจากในปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทําใหคานิยมในการศึกษาตอเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมี
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหลายแหง ดังนั้นจึงไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ใหมีความทันสมัย นาสนใจ และสามารถนําความรูไปใชในกับการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน จากการศึกษาถึงความตองการศึกษาตอของผูเรียนและความตองการของผูใช
บัณฑิตในตลาดแรงงาน พบวานักเรียนสวนใหญมีความสนใจที่จะเขาเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยคาดหวังวาเรียน
หลักสูตรนี้แลวสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได รวมทั้งมั่นใจวา
จะชวยพัฒนาทองถิ่นและสังคมได ซึ่งชี้ใหเห็นวาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ยังเปนที่
ตองการของผูเรียน สวนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตอการทํางานทางดานชีววิทยา พบวาผูใชบัณฑิต
ตองการบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยัน อดทน ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความ
รับผิดชอบมากท่ีสุด ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาใหมีคุณลักษณะตามความ
ตองการของตลาดแรงงงาน  

 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบของสถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจและดานสังคมของไทยใน
ปจจุบัน จึงตองพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและเหมาะสมตอกระแสการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะดานปฏิบัติการชีววิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ 
ขยันและอดทนในการทํางาน ดังนั้นเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังกลาว หลักสูตรจึงไดดําเนินการปรับปรุง
โครงสรางของหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาใหมี
มาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน มีการปรับคําอธิบายรายวิชา
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ใหทันสมัย และมีรายวิชาใหมที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน รวมถึงการเพิ่มจํานวนชั่วโมงปฏิบัติการใน
รายวิชาที่อยูในกลุมทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา ทั้งนี้เพื่อใหมีทักษะดานปฏิบัติการและการใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตรทั้งในหองปฏิบัติการและภาคสนามเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวย
สงเสริมและพัฒนาทางดานคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ขยันและอดทน นอกจากนี้ยังมีรายวิชา
ทางดานวิทยาการจัดการ เพื่อเปนทางเลือกหนึ่งใหบัณฑิตสามารถประยุกตใชความรูที่ไดเรียนมาในการ
ประกอบธุรกิจ  
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

หลักสูตรชีววิทยาเปนหลักสูตรที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม 
เปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคมและตลาดงานในปจจุบัน เปนบุคลากรที่มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นสู
สากล ซึ่งสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของสถาบัน   
     13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น  
 13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต มี 3 กลุมวิชา ไดแก 
   13.1.1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   13.1.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   13.1.1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน มี 2 กลุมวิชา  
                      13.1.2.1 กลุมวิชาแกน ไดแก รายวิชาฟสิกส 4 หนวยกิต รายวิชาเคมี 8 หนวยกิต และ
รายวิชาคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
                      13.1.2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน  
                                  13.1.2.2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ ไดแก รายวิชาการสรางธุรกิจใหมและการเปน
ผูประกอบการ 3 หนวยกิต รายวิชาเคมี 8 หนวยกิต และรายวิชาจุลชีววิทยา 4 หนวยกิต  
                                  13.1.2.2.2 วิชาเฉพาะดาน เลือก ไดแก  รายวิชาในกลุ มจุลชี ววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
  13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหโปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 
              หลักสูตรอื่นสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ระบุในหลักสูตรวิชาชีววิทยาไดตามความตองการ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับขอกําหนดในแตละรายวิชาดังกลาว   
              สําหรับรายวิชาที่เปดสอนใหกับหลักสูตรอื่นๆ แตไมมีระบุในหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ไดแก  

13.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางชีววิทยา จํานวน 8 วิชา 
                        13.2.1.1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ รายวิชา 4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน และ 
4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 

          13.2.1.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร คือ รายวิชา 4331113 ชีววิทยาทั่วไป และ 4331114 
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

          13.2.1.3 คณะครุศาสตร คือ รายวิชา 4331101 ชีววิทยา 1, 4331102 ปฏิบัติการ
ชีววิทยา 1, 4331103 ชีววิทยา 2 และ 4331104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  
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13.2.2 กลุมวิชาเอกทางชีววิทยา  จํานวน 6 วิชา  
        13.2.2.1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ รายวิชา 4332209 กายวิภาคและสรีรวิทยา

ของพืชสําหรับจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
          13.2.2.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร คือ รายวิชา 4333406 พันธุศาสตรทั่วไป 
          13.2.2.3 คณะครุศาสตร คือ รายวิชา 4333403 พันธุศาสตรพื้นฐาน, 4334102 ชีววิทยา

สําหรับครูวิทยาศาสตร, 4333106 นิเวศวิทยา และ 4333106 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารยผูสอนและนักศึกษา ใน
การพิจารณารายวิชาดานเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา   
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หมวดที ่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
          ทักษะเดน เนนคุณธรรม นําความรูสูชุมชน  
    1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

ปจจุบันความรูทางชีววิทยาไดถูกนํามาใชประโยชนในหลายๆ เรื่องที่สําคัญในชีวิตของมนุษย เชน 
เรื่องของสุขภาพอนามัย การรักษาโรคอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพอาหารที่ใชบริโภคใหมีคุณคา
มากขึ้น การพิสูจนหลักฐานทางกฎหมาย รวมทั้งการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเสื่อมโทรมลงทุกวัน จะเห็นไดวา
สิ่งเหลานี้ตองอาศัยพื้นฐานความรูความเขาใจทางดานชีววิทยาเปนอยางดี  เนื่องจากวิชาชีววิทยาเปนศาสตรที่
เรียนเพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ทําใหเปนคนมีเหตุมีผลในการตัดสินใจ เลือกหาสิ่งที่ดีมี
คุณภาพสําหรับชีวิต สามารถดํารงชีวิตในโลกปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม จนสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน นอกจากชีววิทยาจะเกี่ยวของกับมนุษยแตละคนแลวก็ยังเกี่ยวของกับสังคม
สวนรวม ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกันอีกดวย โดยความรูทางดานชีววิทยาสามารถนํามาใชแกปญหาตางๆ 
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อดํารงเผาพันธุมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่นเอาไวไมใหสูญพันธุ
ไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว และสามารถดํารงชีวิตตอไปไดอยางมีความสุขสมบูรณ  

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิต

บัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี ้
     1.3.1 มีความรู และสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีววิทยาไดอยางดี 

1.3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
     1.3.3 มีความมานะอดทน กระตือรือรน ในการปฏิบัติงาน และมีจิตสาธารณะ 
     1.3.4 สามารถใชความรูและประสบการณในสาขาวิชาชีววิทยาเพื่อการแกปญหาในการทํางานได 

1.3.5 สามารถใชภาษาในการสือ่สาร และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการปฏิบัติงานไดอยางด ี
     1.3.6 สามารถใชความรูและประสบการณเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นได  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร   
    บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ใหมี   
    มาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ. กําหนด 
        

1. จัดประชุมอยางสม่ําเสมอเพือ่ตดิตาม
การดําเนินงาน  

2. ประเมินหลักสตูรตามรอบปการศึกษา 
3. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา 
   หลักสูตร     

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร    
3. รายงานการประชุม 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง     
   การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทาง 
   เศรษฐกิจและสังคม และความ 
   ตองการของทองถ่ิน 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ 
   ตองการของหนวยงานทั้งภาครัฐและ 
   เอกชน ท้ังในดานคุณสมบัติของ 
   บัณฑิต เพื่อการทํางาน และการ 
   พัฒนาดานงานวิจัย 
2. สํารวจความตองการของนักเรียนและ 
   ผูใชบัณฑิต เพื่อนําไปใชในการพัฒนา 
   และปรับปรุงหลักสตูร 

1. ผลการวิจยัหลักสูตร   
2. รายงานผลการประเมินความ 
   พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ 
   สถานประกอบการ  
3. รายงานผลความพึงพอใจของบัณฑิต 
   ตอการมีงานทํา 

3. การสงเสริมการเรยีนการสอนที่เนน 
   ผูเรียนเปนสําคญั 

1. เพิ่มพูนความรู/ทักษะใหกับอาจารย 
ผูสอน ทางดานการจัดเรียนการสอน 

2. จัดกิจกรรมเสริมนอกหองเรยีน เพื่อ 
   พัฒนาทักษะการเรียนรูทั้ง 5 ดาน 
   ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบั 
   อุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

1. รายงานผลการอบรมของอาจารย     
ผูสอน 

2. ผลการประเมินกิจกรรมเสรมิ 
   ของผูเรียน 
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หมวดที ่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ
ภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 2 ระบบการศึกษา 
(ภาคผนวก ก)  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
           การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนสามารถจัดไดโดยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการประจํา
หลักสูตร โดยภาคฤดูรอนมีระยะเวลา ไมนอยกวา 8 สัปดาห 
    1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
           ไมม ี
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กนัยายน 

  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กมุภาพันธ 
    2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
          2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
          2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการจัด    
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  หมวด 1 การรับเขาศึกษา (ภาคผนวก ก) 
    2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
          2.3.1 นักศึกษามีความรูพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ รวมถึงความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรไมเพียงพอ 
          2.3.2 การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 จัดทําโครงการเตรียมความพรอมและสอนเสริมวิชาพื้นฐาน  
2.4.2 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาป 1  
2.4.3 แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําท้ังการเรียนและการปรับตัว  
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    2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปที่  1 40 40 40 40 40 
ชั้นปที่  2 - 40 40 40 40 
ชั้นปที่  3 - - 40 40 40 
ชั้นปที่  4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จํานวนนักศึกษา 

คาดวาสําเร็จการศึกษา  
- - - 40 40 

  
       2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใชงบประมาณเงินรายไดและรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนี้  
 

     รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
1. งบประมาณเงินรายได      
-คา FTES ตอป 21.11 50.00 90.00 111.11 111.11 
-คาหัวจริงตอป 1,991.67 2,068.06 2,162.04 2,126.39 2,126.39 
-จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี 40 80 120 160 160 

รวม 79,666.67 165,444.44 259,444.44 340,222.22 340,222.22 
2. งบประมาณรายจาย      
-คาหัวจริงตอป 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
-จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี 40 80 120 160 160 

รวม 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 
รวมงบประมาณทั้งหมด 199,666.67 405,444.44 619,444.44 820,222.22 820,222.22 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 
    อื่นๆ (ระบุ) 
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 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  
  ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอน 
ผลการเรียน พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ข) 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
    3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหนวยกิต   
                  ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 
 
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

    1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                         ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
         บังคับเรียน                          9 หนวยกิต 
         เลือกเรียนไมนอยกวา                3   หนวยกิต 
    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              ไมนอยกวา   9 หนวยกิต 
        บังคับเรียน                                     3   หนวยกิต 
        เลือกเรียนไมนอยกวา                6 หนวยกิต 
    1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไมนอยกวา    9  หนวยกิต 

        บังคับเรียน                                    3 หนวยกิต
        เลือกเรียนไมนอยกวา       6 หนวยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 
    2.1 กลุมวิชาแกน      26 หนวยกิต 
    2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน                                     ไมนอยกวา   70 หนวยกิต 
        2.2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ              50 หนวยกิต 
        2.2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก        ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
        2.2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ     8 หนวยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
 
  3.1.3 รายวิชา 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 
      1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                   ไมนอยกวา      12   หนวยกิต 

บังคับเรียน  9  หนวยกิต 
     GEL0101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร         3(3-0-6) 
         Thai for Communication 
     GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน    3(3-0-6) 
         English for Today’s World 
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     GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน    3(3-0-6) 
         English at Work 

เลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 
     GEL0301  ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
         Malay for Communication 
     GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร         3(3-0-6) 
         Indonesian for Communication 
     GEL0303  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
         Burmese for Communication 
     GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
         Chinese for Communication   
     GEL0305  ภาษาญี่ปุนเพือ่การสื่อสาร    3(3-0-6) 
         Japanese for Communication 
     GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
         Korean for Communication 
 
     1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         ไมนอยกวา       9  หนวยกิต 

บังคับเรียน  3  หนวยกิต 
     GEH0401 วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา    3(3-0-6) 
         Songkhla Lake Basin Living 

เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 
     GEH0402 ปรัชญาและศาสนา              3(3-0-6) 
         Philosophy and Religions 
     GEH0403 มนุษยกับความงาม              3(3-0-6) 
         Human and Aesthetics 
     GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน   3(3-0-6) 
         Human Behavior and Self-Development 
     GEH0405 มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง             3(3-0-6) 
         Man and  Changing World 
     GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู    3(3-0-6) 
         Information for Learning 
     GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
         Fundamental Law for Quality of Life 
     GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง   3(3-0-6) 
         Moral Principles Leading to Self Sufficiency 
     GEH0409 วิถีอาเซียน               3(3-0-6) 
         ASEAN Ways 
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     1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไมนอยกวา  9    หนวยกิต 
บังคับเรียน  3  หนวยกิต  

     GES0501  วิเคราะหการคิด     3(2-2-5) 
          Thinking Analysis 

เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 
     GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม              3(3-0-6) 
          Life and Environment  
     GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี     3(2-2-5) 
         Life and Technology 
     GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต     3(3-0-6) 
         Agriculture for Life  
     GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องตน   3(3-0-6) 
         Introduction to Food and Nutrition 
     GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ   3(2-2-5) 
         Integrated Health Care      
     GES0801  งานชางในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5) 
         Jobs on a Daily Basis 
 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาแกน                26 หนวยกิต 
 

4131007 ฟสิกสพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
 Fundamental Physics  
4131008 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน           1(0-3-2) 
 Fundamental Physics Laboratory  
4211107 เคมี 1              3(3-0-6) 
 Chemistry I  
4211108 ปฏิบัติการเคมี 1    1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory I  
4211109 เคมี 2              3(3-0-6) 
 Chemistry II  
4211110 ปฏิบัติการเคมี 2    1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory II  
4331107 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
 Biology I  
4331108 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-3-2) 
 Biology Laboratory I  
4331109 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
 Biology II  
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4331110 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  1(0-3-2) 
 Biology Laboratory II  
4571411 แคลคูลัส 1    3(3-0-6) 
 Calculus I  
4571412 แคลคูลัส 2    3(3-0-6) 
 Calculus II 

 
 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา 70 หนวยกิต 
        2.2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ               50 หนวยกิต 

4212511 เคมีอินทรียพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Organic Chemistry  
4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 1(0-3-2) 
 Fundamental Organic Chemistry  

Laboratory 
 

4213303 ชีวเคม ี 3(3-0-6) 
 Biochemistry     
4213304 ปฏิบัติการชีวเคม ี  1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory   
4332002 ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา 2(2-0-4) 
 English for Biology  
4332103 ชีววิทยาของเซลล 3(3-0-6) 
 Cell Biology  
4332104 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล 1(0-3-2) 
 Cell Biology Laboratory  
4333205 กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช* 3(3-0-6) 
 Plant Anatomy and Physiology  
4333206 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช* 1(0-3-2) 
 Plant Anatomy and Physiology Laboratory  
4333308 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว* 3(3-0-6) 
 Animal Anatomy and Physiology  
4333309 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว* 1(0-3-2) 
 Animal Anatomy and Physiology 

Laboratory 
 

4333111 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6) 
 Systematics and Biodiversity  
4333112 ปฏิบัติการจัดระบบและความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ 
1(0-3-2) 

 Systematics and Biodiversity Laboratory  
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4333113 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
 Ecology  
4333114 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-2) 
 Ecology Laboratory  
4333115 สถิติสําหรับชีววิทยา 3(2-2-5) 
 Statistics for Biology           
4333404 พันธุศาสตร 3(3-0-6) 
 Genetics  
4333405 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 1(0-3-2) 
 Genetics Laboratory                                   
4333503 ชีววิทยาภาคสนาม 2(0-4-2) 
 Field Study in Biology   
4334102 วิวัฒนาการ         3(3-0-6) 
 Evolution  
4334903 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Seminar in Biology  
4334904 วิธีวิจัยทางชีววิทยา   2(1-2-3) 
 Research methodology in Biology  
4334905 วิจัยทางชีววิทยา   2(0-6-3) 
 Research in Biology  
4362101 จุลชีววิทยา   3(3-0-6) 
 Microbiology  
4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา     1(0-3-2) 
 Microbiology Laboratory  
3562201 การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6)  
 New Venture Creation and 

Entrepreneurship 
 

* ใหเลือกเรียนระหวางรายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของพืชควบคูกับวิชาปฏิบัติการกายวิภาค
และสรีรวิทยาของพืช หรือรายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวควบคูกับปฏิบัติการกายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว หากเลือกเรียนทั้งสองกรณีใหวิชาทฤษฎีและปฏิบัติการของวิชาที่สองเปนวิชาเลือกเสรี  

 
                            2.2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก   ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

จากวิชาตอไปนี้ 
        2.2.2.1 กลุมพฤกษศาสตร 

4332203 พฤกษศาสตร 3(2-3-6) 
 Botany  
4333204 อนุกรมวิธานของพืช   3(2-3-6) 
 Plant Taxonomy  
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4333207 สัณฐานวิทยาของพืช 3(2-3-6) 
 Plant Morphology  
4333208 นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3-6) 
 Plant Ecology  
4334202 พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ 3(2-3-6) 
 Economic Botany    

2.2.2.2 กลุมสัตววิทยา 

4332302 สัตววิทยา 3(2-3-6) 
 Zoology  
4333305 อนุกรมวิธานของสัตว 3(2-3-6) 
 Animal Taxonomy  
4333306 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง       3(2-3-6) 
 Invertebrate  Zoology  
4333307 สัตวมีกระดูกสันหลัง      3(2-3-6) 

 Vertebrate Zoology  
4334305 พฤติกรรมของสัตว     3(2-3-6) 
 Animal Behavior   
4334306 ปรสิตวิทยา  3(2-3-6) 
 Parasitology  
4334307 กีฏวิทยา         3(2-3-6) 
 Entomology  
4334308 ปกษีวิทยา      3(2-3-6) 
 Ornithology  

        2.2.2.3 กลุมจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 

4363308 โพรโทซัววิทยา     3(2-3-6) 
 Protozoology  
4363404 จุลชีววิทยาทางอาหาร     3(2-3-6) 
 Food Microbiology  
4364005 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาทองถิ่น 2(2-0-4) 
 Biotechnology for local development  
4364502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-6)    
 Plant Tissue Culture  

       2.2.2.4 กลุมชีววิทยาอื่นๆ 
4332105 ชีววิทยาในโลกปจจุบัน  3(2-3-6) 
 Biology for Today’s World  
4333110 ชีววิทยาการเจริญ 3(2-3-6) 
 Developmental  Biology 
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4333407 การประยุกตใชชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 
 Molecular Biology Applications  
4333408 เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล  1(0-3-2) 
 Basic Techniques in Molecular Biology  
4333502 เทคนิคทางชีววิทยา      3(2-3-6) 
 Technique in Biology  
4333602 แพลงกตอนวิทยา 3(2-3-6) 
 Planktonology  
4333702 นิเวศวิทยาทางทะเล    3(2-3-6) 
 Marine Ecology 

 

 

         2.2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ      8 หนวยกิต 
  เลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่งตอไปนี้ 
     แบบที่ 1 ฝกประสบการณวิชาชีพ 

4334803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
ทางชีววิทยา  

2(1-2-3) 

 Preparation for Field Experience in Biology  
4334804 การฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา  6(540) 
 Field Experience in Biology   

                                                           แบบที่ 2 สหกิจศึกษา 
7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  2(90) 
 Cooperative Education Preparation  
7000490 สหกิจศึกษา  6(640) 
 Cooperative  Education  

    
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว  และ
ตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จของหลักสูตร 
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ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาและหนวยกิตที่ใชในหลักสูตร  
  เลขรหัสประจํารายวิชา ประกอบดวยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง     หมวดวิชาและหมูวิชา 
เลขรหัส   ตัวที่ 4 หมายถึง     ชั้นปหรือระดับความยากงาย 
เลขรหัส   ตัวที่ 5 หมายถึง     ลักษณะเนื้อหาวิชา  
เลขรหัส   ตัวที่ 6, 7 หมายถึง     ลําดับกอนหลัง 

 

 
 
                                                  ลําดับกอนหลัง 
    ลักษณะเนื้อหาวิชา 
    ชั้นปหรือระดับความยากงาย 
    หมวดวิชาและหมูวิชา 
 
 

เลขรหัสตัวที่ 5 ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว ดังนี ้         
             0 กลุมวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของสาขาชีววิทยา                 433-0--   
    1 กลุมชีววิทยา ชีววิทยาของเซลล อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ 433-1- - 
   2 กลุมพฤกษศาสตร กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช    433-2- - 
   3 กลุมสัตววิทยา กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว    433-3- - 
   4. กลุมพนัธุศาสตรและชีวโมเลกุล          433-4- - 
   5 กลุมทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา                                                  433-5- - 
   6 กลุมแพลงกตอนวิทยา       433-6- - 
   7 กลุมวิทยาศาสตรทางทะเล      433-7- - 
   8 กลุมการฝกประสบการณอาชีพ      433-8- - 
   9 กลุมโครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศ                   433-9- - 
                      การสัมมนา และการวิจัย  
       

ความหมายของจํานวนหนวยกิต 
     ตัวอยางเชน  3(3-0-6) 
   เลขตัวที่  1 หมายถึง  จํานวนหนวยกิตรวม 
   เลขตัวที่  2 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห 
   เลขตัวที่  3 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห 
   เลขตัวที่  4 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห  
 
 
 
  
 

1 2 3 4 5 6 7 
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  3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

กลุมวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรยีน 9 
หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุมวิชาแกน 4211107 เคมี 1 3(3-0-6) 
กลุมวิชาแกน 4211108 ปฏิบัติการเคม ี1 1(0-3-2) 
กลุมวิชาแกน 4331107 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
กลุมวิชาแกน 4331108 ปฏิบัติการชีววิทยา 1   1(0-3-2) 

รวมหนวยกิต 17 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

กลุมวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรยีน 6 
หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุมวิชาแกน 4211109 เคมี 2 3(3-0-6) 
กลุมวิชาแกน 4211110 ปฏิบัติการเคม ี2 1(0-3-2) 
กลุมวิชาแกน 4331109 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
กลุมวิชาแกน 4331110 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  1(0-3-2) 
กลุมวิชาแกน 4571411 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

รวมหนวยกิต 17 
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ปที่  2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

กลุมวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรยีน 6 
หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุมวิชาแกน 4571412 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ 4212511 เคมีอินทรียพื้นฐาน 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ 4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ 4332103 ชีววิทยาของเซลล  3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ 4332104 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ 4362101 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ 4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา    1(0-3-2) 

รวมหนวยกิต 21 

 
 
 
 
 
 
 

ปที่  2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

กลุมวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรยีน 9 
หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุมวิชาแกน 4131007 ฟสิกสพื้นฐาน 3(3-0-6) 
กลุมวิชาแกน 4131008 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ 4213303 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ 4213304 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะดานเลือก xxxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 20 
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ปที่  3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

กลุมวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4333205 กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช* 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4333206 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช** 1(0-3-2) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4333308 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสตัว* 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4333309 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว** 1(0-3-2) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4333111 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4333112 ปฏิบัติการจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 1(0-3-2) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4333113 นิเวศวิทยา   3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4333114 ปฏิบัติการนเิวศวิทยา   1(0-3-2) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 3562201 การสรางธุรกิจใหม และการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะดานเลือก xxxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 18 

หมายเหตุ *   เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง  ถาเรียนทั้งสองวิชาใหนับวิชาที่สองเปนวิชาเลือก 
              ** เลือกเรียนปฏิบัติการใหสอดคลองกับ *  
                   
 
 

ปที ่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

กลุมวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
วิชาเฉพาะดานบังคับ 4332002 ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา 2(2-0-4) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ 4333115 สถิติสาํหรับชีววิทยา 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ 4333404 พันธุศาสตร 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ 4333405 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ 4333503 ชีววิทยาภาคสนาม   2(0-4-2) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ 4334903 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ 4334904 วิธีวิจัยทางชีววิทยา 2(1-2-3) 
วิชาเฉพาะดานเลือก xxxxxxxx เลือกเรียน 3 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 20 
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ปที่  4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

กลุมวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
วิชาเฉพาะดานบังคับ 4334102 วิวัฒนาการ       3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ 4334905 วจิัยทางชีววิทยา   2(0-6-3) 
วิชาเฉพาะดานเลือก xxxxxxxx เลือกเรียน 3 
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 4334803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา*  2(1-2-3) 
 หรือ                       หรือ  
 7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา** 2(90) 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 13 

 
หมายเหตุ *   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา ลงเรียนเฉพาะนักศึกษาที่ไมเขารวมสหกจิศึกษา 
             **  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา ลงเรียนเฉพาะนักศึกษาที่เขารวมสหกิจศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปที่  4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

กลุมวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ      
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 4334804 การฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา* 6(540) 
 หรือ                         หรือ  
 7000490 สหกิจศึกษา** 6(640) 

รวมหนวยกิต 6 

 
หมายเหตุ *   การฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา ลงเรียนเฉพาะนักศึกษาที่ไมเขารวมสหกจิศึกษา 
             **  สหกิจศึกษา ลงเรียนเฉพาะนักศึกษาที่เขารวมสหกจิศึกษา 
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           3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
    3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
        3.1.5.1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication  
  พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในดานการฟง  การพูด  การอาน  และ
การเขียน  ใหมีความรอบรูและสามารถใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมตามบริบททางสังคม  และวัฒนธรรมไทย 
  Study and practice skills in listening, speaking, readingand 
writing in Thai for the daily life communication appropriately in 
various Thai contexts. 

3(3-0-6) 
 

   

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน     
English for Today’s World 
  พัฒนาผูเรียนใหใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู
จากแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในการศึกษาและการดํารงชีวิตใน
โลกปจจุบัน 

  Develop learners in using English as a medium to access and 
retrieve information for education and daily life applications. 

3(3-0-6) 

   

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน   
English at Work 
 ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในบริบทของการทํางาน  และสามารถใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน  สมัครงาน  สัมภาษณงาน  และบริบทอื่นๆของ
การทํางาน 
 Practice English skills in work-related contexts. Make use of 
English for job seeking, job applying, job interviewing, and other 
work-related contexts. 

3(3-0-6) 

   

GEL0301 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร    
Malay for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดาน
วัฒนธรรม  เพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Malay, focusing on listening and speaking for daily 
communication and  promoting the understanding of Thai and 
Malay cultures.  

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร    
Indonesian for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง การพูด  การอาน  และการเขียน  โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร  สอดแทรกบริบททางดาน
วัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Indonesian, focusing on listening and speaking for daily 
communication and  promoting the understanding of Thai and 
Indonesian cultures. 

3(3-0-6) 

   

GEL0303 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนภาษาพมา  
โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Burmese, focusing on listening and speaking for daily life. 

3(3-0-6) 

   

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    
Chinese for Communication  
 เรียนรูระบบสัทอักษรจีน  วิธีการเขียนอักษรจีน  ฝกทักษะฟง  พูด  
อาน  เขียนภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  เรียนรูการศึกษาคนควาภาษาจีนดวย
ตนเองผานเทคโนโลยีสมัยใหม  พรอมทั้งเรียนรูและเขาใจความแตกตาง
ระหวางวัฒนธรรมไทยจีน 
  Study and practice basic structure of Mandarin Chinese with an 
emphasis on developing listening, speaking, reading and writing skills 
with application to a number of familiar everydaytopics. Enhance 
learner autonomy through technology. Learn about culture and 
develop inter cultural awareness. 

3(3-0-6) 

   

GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร    
Japanese for Communication 
  ฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุน โดยเนนทักษะการฟงและการพูด เพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน  และเสริมสรางความเขาใจดานสังคมและวัฒนธรรม
ระหวางไทยและญี่ปุน 
  Study and practice skills in Japanese, focusing on listening 
and speaking for daily communication and  promoting the 
understanding of Thai and Japanese cultures. 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
Korean for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี 
โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Korean, focusing on listening and speaking for daily life. 
 

3(3-0-6) 

       3.1.5.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

GEH0401 วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา    
Songkhla Lake Basin Living 
  ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม  เศรษฐกิจ  
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดําริ  รวมทั้ง
สรางจิตสาธารณะ  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหนาที่พลเมือง 
  History, physical characteristics, ecology, society, economy, 
cultures, and ways of life of Songkhla lake. Sufficiency economy 
and Royal Project. Educate students to have public mind, virtues, 
ethics, and civic duties. 

3(3-0-6) 

   

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา     
Philosophy and Religions 
  ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและศาสนา  
สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา 
คุณคาที่แทจริงของปรัชญาและศาสนา หลักคําสอนของศาสนาตางๆ นํา
หลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  ครอบครัว  สังคม  เพื่อใหเกิด
สันติภาพและสันติสุข 
  Analytical elements of philosophy and religions, the 
relations between philosophy and religions, the real value of 
philosophy and religions, teachings and philosophical concepts of 
different  school of philosophy and religions for peace of life and 
peaceful societies. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

GEH0403 มนุษยกับความงาม    
Human and Aesthetics 
  แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องตน  องคประกอบทางศิลปะ  ดนตรี  และ
ศิลปะการแสดง  การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
  Concept and theory of beauty, aesthetic elements in 
painting, music and performing arts, beauty in daily life. 

3(3-0-6) 

   

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน    
Human Behavior and Self-Development 
  การศึกษาพฤติกรรมมนุษยการเขาใจตนเองและผูอื่น  การพัฒนาตน
ดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีทักษะชีวิต  สํานึกในความเปนพลเมืองไทย สรางสัมพันธที่ดีกับบุคคล
ในพหุวัฒนธรรม เพื่อการอยูรวมกัน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมี
ความสุข 
  The study of human behaviors, self-realization and self-
development, physical,mental,emotionalandsocial Self-discipline, 
self and social responsibility with public mind, life-skills, 
awareness of Thainess, good relation in multicultural societies in 
order to work together efficiently and happily. 

3(3-0-6) 

   

GEH0405 มนุษยกับการเปลี่ยนแปลง    
Man and Changing World 
  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย  โลกทัศนในการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของโลก  เนนความเปนไทยและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
แ น ว ค ิด แ ล ะก ิจ ก ร รม  จ ิต ส า ธ า รณ ะ  ก ารดํ า เน ิน ช ีว ิต บ น พื ้น ฐ าน         
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  General knowledge about human and the world he lives in, 
visions for the changing world emphasizing Thainess, ways of 
thinking and public minded activities based on the sufficiency 
economy philosophy.  

3(3-0-6) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                  27                                 มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู    
Information for Learning 
  ความหมาย  ความสําคัญ  และความตองการสารสนเทศ  ทรัพยากร
สารสนเทศ  แหลงสารสนเทศ  กลยุทธการสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  
การประเมินสารสนเทศ  การอางอิงและบรรณานุกรม  การนําเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบตางๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ    

3(3-0-6) 

 Meaning and significance of information, information 
sources, information resources, electronic information searching 
strategy, information evaluation, information ethics, citation and 
bibliography, information presentation in various forms. 

 

   

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 
Fundamental Law for Quality of Life  
  วิ วัฒ นาการของกฎ หมาย   สิ ท ธิ มนุ ษ ยชน   รั ฐธรรมนูญ และ        
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดาน
การปองกันการทุจริต 
  Evolution of the Law, human rights, constitutional Law and 
fundamental rights, emphasizing, on Laws related to student Life, 
and educate students to have virtue, morality, and corruption 
prevention. 

3(3-0-6) 

   

GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 
Moral Principles Leading to SelfSufficiency  
  ความหมายและคุณคาของชีวิต หลักธรรมในการดํารงชีวิต การฝกสต ิ
สมาธิ การสรางศรัทธาและปญญา การนําหลักธรรมมาใชในการปองกัน 
แกปญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  Meaning of life, religious teachings for the wellness of life, 
mindedness and concentration, application of Self-Sufficiency 
principles in life. 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

GEH0409 วิถีอาเซียน            
ASEAN Ways 
  พัฒนาการความรวมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาท
ของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนทามกลางกระแสโลก
จากฐานแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  Development of ASEAN Community, its status and role in 
the current world in politic, economic, social and cultural 
dimensions, self-adjusment of Thailand in ASEAN context and 
sustainable development. 

3(3-0-6) 

        

                                                         3.1.5.1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

GES0501 วิเคราะหการคิด             
Thinking Analysis 
  กระบวนการคิด  วิธีคิด  คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ  เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 
  Thinking process, waysofthinking, Mathematics decision 
making, information technology for data analysis and 
presentation. 

3(2-2-5) 

   

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม     
Life and Environment  
  ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน
รวมถึงการอนุรักษและเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมเพื่อการปองกันและควบคุม
มลพิษความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิตหลักการอนุรักษพลังงาน
การศึกษาวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อนําไปสูแนวทางการ
วิเคราะหสังเคราะหเชื่อมโยงไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง   
       Knowledge of environment in daily life,environmental 
preservation and technologies for the prevention and control of 
pollution, relations between energy and life, principle of energy 
conservation, Earth and Nature System, environmental changes 
and natural disasters, environmental solutions in real life. 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี      
Life and Technology 
  เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความมั่นคง 
จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร 
  Technology in daily life, technology effects, security, ethics 
and computer laws. 

3(2-2-5) 

   

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต     
Agriculture for Life 
  การเกษตรในชีวิตประจําวัน เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัย 
และความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเกษตร    
  Agriculture in daily life, agriculture for recreation, safe 
agriculture, revolution in agricultural technology. 

3(3-0-6) 

   

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องตน    
Introduction to Food and Nutrition 
  อาหารและโภชนาการ  ความตองการพลังงานและสารอาหารของ
รางกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  สภาวะอาหาร
และโภชนาการในปจจุบัน 
  Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional status, 
food consumption for wellness, situation of food and nutrition. 

3(3-0-6) 

   

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  
Integrated Health Care  
 ความหมายและองคประกอบของสุขภาพ  การดูแลสุขภาพแบบ 
บูรณาการ  ดานอาหาร  การออกกําลังกาย  และการจัดการความเครียด  เพื่อ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนการแกไขความเชื่อท่ีผิดทางดานสุขภาพ
 Definition and composition of wellness, integrated health 
care nutrition, exercises and stress management, improvement of 
the quality of life and right views of wellness. 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 
Jobs on a Daily Basis   
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือชางพื้นฐาน  การบํารุงรักษา
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบานและสํานักงาน  ระบบสุขภัณฑ  ระบบ   
แสงสวาง  การตอวัสดุ และการเพ่ิมมูลคาวัสดุเหลือใช  

3(2-2-5) 

 Study and practice on the use of basic hand tools, the 
maintenance of electrical equipments in the home and office, the 
sanitary system, the lighting system, the materials linkage, and the 
value-added materials. 

 

 

   3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
         3.1.5.2.1 กลุมวิชาแกน 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4131007  ฟสิกสพื้นฐาน    3(3-0-6) 
  Fundamental  Physics  
 เวกเตอร จลนศาสตร พลศาสตร งานและพลังงาน การสั่นและคลื่น

เสียง กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก 
ฟสิกสยุคใหม เพื่อนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและวิชาชีพของผูเรียน 
แตละสาขา 

 

 Vector, kinematics, dynamics, work and energy, vibration 
and wave, acoustics, fluid mechanics, thermodynamics. Electric 

field and magnetic field and modern physics. All of topics are 

applied for daily life and for learner each discipline. 

 

   

4131008 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน           1(0-3-2) 
 Fundamental  Physics Laboratory  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4131007 ฟสิกสพื้นฐาน หรือเรียนควบคูกัน  
 ปฏิบัติการซึ่งเนนในเนื้อหาที่สอดคลองกับรายวิชาฟสิกสพื้นฐาน       

ไมต่ํากวา 10 การทดลอง 
 Experiment emphasizing in context of the subject of 

Fundamental Physics. Including at least 10 experiments. 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4211107 เคมี 1              3(3-0-6) 
 Chemistry I   
 หลักพื้นฐานทางเคมี โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน 

เคมีอินทรียเบื้องตน ปริมาณสารสัมพันธ แกส ของเหลว สารละลาย ของแข็ง 
 

 Fundamentals of chemistry; atomic structures; periodic table of 
elements; principles of chemical bonding; principles of organic 
chemistry; stoichiometry; gases; liquids; solutions; solids. 

 

   

4211108 ปฏิบัติการเคมี 1    1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory I 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4211107 เคมี 1 หรือเรียนควบคูกัน 
 

 เทคนิคเบื้องตนในการปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
เคมี เทคนิคการใชเครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสารแบบตางๆ การสกัด 
โครมาโทกราฟแบบกระดาษ การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสาร และ
การเตรียมสารละลาย 

 

 Basic techniques in chemistry laboratory; chemical safety in 
laboratory; use of basic instruments; separation techniques; solvent 
extraction; paper chromatography; physical properties analysis of 
chemicals; preparation of solutions. 

 

   

4211109 เคม ี2    3(3-0-6) 
 Chemistry II   
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4211107 เคม ี1  
  จลนพลศาสตรเคมี เทอรโมไดนามิกส เคมีนิวเคลียร สมดุลเคมี สมดุล

ไอออนิก และเคมีไฟฟาเบื้องตน  
 

            Chemical kinetics; thermodynamics; nuclear chemistry; chemical 
equilibria; ionic equilibria; fundamentals of electrochemistry. 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4211110 ปฏิบัติการเคมี 2    1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory II  

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4211107 เคมี 1,  
                                    4211108 ปฏิบัติการเคม ี1 และ 
                                   4211109 เคมี 2 หรือเรียนควบคูกัน 

 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับอันดับและคาคงที่อัตราของปฏิกิริยา ความรอนของ
ปฏิกิริยา คาคงที่ของแกส สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก พีเอชของสารละลาย 
สารละลายบัพเฟอร เทคนิคการไทเทรต เซลลกัลวานิกและศักยไฟฟาของเซลล 
เซลลอิเล็กโทรไลต 

 

 Laboratories about order and rate constant of reaction; heat of 
reaction; gas constant; chemical equilibria; ionic equilibria; pH of 
solution; buffer solution; titration techniques; galvanic cell and cell 
potential; electrolytic cell 

 

   

4331107 ชีววิทยา 1    3(3-0-6) 
 Biology I  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร สมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบทางเคมีใน

สิ่งมีชีวิต เซลล การแลกเปลี่ยนสารผานเซลล วัฏจักรของเซลล เมแทบอลิซึม 
การสังเคราะหดวยแสง การหายใจระดับเซลล หลักการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการ การจําแนกและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
พฤติกรรมและการปรับตัว นิเวศวิทยา 

Scientific methods, properties of organism, chemical 
substance in organism, cell, cell transportation, cell cycle, 
metabolism, photosynthesis, cellular respiration, genetic heredity, 
evolution, classification and diversity of organism, behavior and 
adaptation, ecology. 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4331108 ปฏิบัติการชีววิทยา 1    
Biology Laboratory I 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107 ชีววิทยา 1 หรือเรียนควบคูกัน 

1(0-3-2) 

 ทักษะการใชกลองจุลทรรศนและการวัดขนาดของเซลล สารประกอบ
ทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล การแบงเซลล เมแทบอลิซึม การสังเคราะหดวยแสง 
การหายใจระดับเซลล การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจําแนก
ประเภทของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการปรับตัว ระบบนิเวศ 

 

 Skills of microscope and micrometry, chemical substance in 
organism, cell, cell cycle, metabolism, photosynthesis, cellular 
respiration, genetic heredity, classification of organism, behavior 
and adaptation, ecosystem. 

 

   

4331109 ชีววิทยา 2    3(3-0-6) 
 Biology II  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107 ชีววิทยา 1  
 เนื้อเยื่อพืชและสัตว โครงสรางและหนาที่ของพืชและสัตว การลําเลียงน้ํา

และอาหารในพืช การคายน้ํา การสืบพันธุ การเจริญเติบโต ระบบอวัยวะ    
การรักษาสมดุลของรางกาย   

Plant and animal tissues, structure and function of plants 
and animals, water and food transport, transpiration, 
reproduction, development, organ system, homeostasis. 

 

   

4331110 ปฏิบัติการชีววิทยา 2    1(0-3-2) 
 Biology Laboratory II  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109 ชีววิทยา 2 หรือเรียนควบคูกัน  
 เนื้อเยื่อพืชและสัตว โครงสรางและหนาที่ของพืช การลําเลียงในพืช 

การคายน้ํา การสืบพันธุ การเจริญเติบโต ระบบอวัยวะ  
Plant and animal tissues, plant structure and function, 

water and food transport, transpiration, reproduction, 
development, organ system.  

 

   

4571411 แคลคูลัส 1    3(3-0-6) 
 Calculus I  
 ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว

และการประยุกต ปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต 
Limits and continuity of functions; derivatives of single 

variable function and applications; integrals of single variable 
function and applications. 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4571412 แคลคูลัส 2    3(3-0-6) 
 Calculus II  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4571411 แคลคูลัส 1  
          ลําดับและอนุกรม ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของ

ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย สมการเชิงอนุพันธสามัญ 
 

 Sequences and series; function of several variables; limits 
and continuity of several variables; partial derivatives; ordinary 
differential equations. 

 

   

    3.1.5.2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 
          1) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4212511 เคมีอินทรียพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental  Organic Chemistry  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4211111 เคมีพ้ืนฐาน หรือ  

                                  4211107 เคมี 1 
 

 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางและสมบัติทั่วไป ชนิดของปฏิกิริยา
อินทรีย การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน แอโรมาติกไฮโดรคารบอน แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล ฟนอล        
อีเธอร เอมีน แอลดีไฮด คีโตน และกรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ 

Fundamentals of structures and general properties; types of 
organic reactions; nomenclature; preparations and important 
chemical reactions of hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, alkyl 
halides, alcohols, phenols, ethers, amines, aldehydes, ketones, 
and carboxylic acids and derivatives. 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 1(0-3-2) 
 Fundamental Organic Chemistry Laboratory  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4211107 เคมี 1,  

                                  4211108 ปฏิบัติการเคมี 1 หรือ 
                                  4211111 เคมีพ้ืนฐาน,  
                                  4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน และ   
                                  4212511 เคมีอินทรียพื้นฐาน หรือ 
                                  เรียนควบคูกัน 

 

 เทคนิคปฏิบัติการทั่วไปที่สอดคลองกับรายวิชาเคมีอินทรียพื้นฐาน  
 General laboratory techniques corresponding with 

fundamental organic chemistry. 
 

   

4213303 ชีวเคม ี 3(3-0-6) 
 Biochemistry     
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4212509 เคมีอินทรีย 2 หรือ  

                                  4212511 เคมีอินทรียพื้นฐาน 
จุดเริ่มตนของชีวิต น้ํา โครงสราง สมบัติ และหนาที่ของชีวโมเลกุล 

เอนไซม ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึม การควบคุม การแสดงออกทางพันธุกรรม 
และหลักการทางพันธุวิศวกรรมเบื้องตน 

Origin of life; water; structures, properties and roles of 
biomolecules; enzyme; bio-energy; metabolism; gene expression 
controlling and basic principles of genetic engineering. 

 

   

4213304 ปฏิบัติการชีวเคม ี   1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory   
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4212509 เคมีอินทรีย 2,  

                                  4212510 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 หรือ   
                                      4212511 เคมีอินทรียพื้นฐาน,                               
                                  4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน และ   
                                  4213303 ชีวเคมี หรือเรียนควบคูกัน 

การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ และ
ทางเคมีของคารโบไฮเดรต ลิปด กรดอะมิโน และโปรตีน จลนพลศาสตรของ
เอนไซมและกลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 

Buffer solution preparation; investigations of physical and 
chemical properties of carbohydrates, lipids, amino acids and 
proteins; kinetics of enzyme; mechanism of carbohydrate 
metabolism.  
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4332002 ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา 3(3-0-6) 
 English for Biology  
 ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาทางชีววิทยา เรียนรูการใช

คําศัพทเฉพาะ การอานและการเขียนเพื่อวัตถุประสงคทางวิชาการ 
 

 English language skills for biological study, knowledge of 
technical terms, reading and writing for academic purposes  

 

   

4332103 ชีววิทยาของเซลล 3(3-0-6) 
 Cell Biology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107 ชีววิทยา 1 หรือ  

                                       4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 
 

 ความรูพื้ น ฐาน เกี่ ยวกับ เซลล  โครงสรางและการทํ างานของ           
ออรแกเนลลภายในเซลลทั้งโพรแคริโอตและยูแคริโอต วัฏจักรของเซลลและ
การควบคุม การเปลี่ยนสภาพของเซลล การรักษาดุลยภาพของเซลล การตาย
ของเซลล และการสื่อสารของเซลล   

 

 Basic knowledge of cell, organelles structure and functions 
of cell both in prokaryote and eukaryote, cell cycle and control, 
cell differentiation, cell homeostasis, cell  death and cell 
communication.  

 

   

4332104 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล 1(0-3-2) 
 Cell Biology Laboratory  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4332103 ชีววิทยาของเซลล หรือเรียนควบคูกัน  
          การนําความรู วิธีการ เทคนิคการศึกษาเซลล ตลอดจนเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร มาใชในการทําปฏิบัติการชีววิทยาของเซลลที่สอดคลองกับเนื้อหา
ของรายวิชา  

The use of knowledge method, cell study technique and 
scientific equipment for cell biology experiment with related in 
subject description of cell biology. 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4333205 กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Anatomy and Physiology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109 ชีววิทยา 2   
 ระบบเนื้อเยื่อพืช โครงสรางและหนาที่การทํางานของ ลําตน ราก ใบ 

ดอก การสืบพันธุของพืชที่ไมมีระบบทอลําเลียงและมีระบบทอลําเลียง การ

เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของพืช การสังเคราะหดวยแสง ความสัมพันธ

ระหวางเซลลพืชกับน้ํา กลไกการลําเลียงน้ําและอาหาร การคายน้ํา การควบคุม

การเจริญเติบโตของพืช 

Plant tissue systems, plant structure and function of stems, 

roots, leaves, flowers, reproduction of nonvascular and vascular 

plants, growth and development of plant, photosynthesis, plant-water 

relation, water and food transport, Transpiration, plant growth 

regulators.  

 

   

4333206 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช 1(0-3-2) 
 Plant Anatomy and Physiology Laboratory  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333205 กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช 

หรือเรียนควบคูกัน 
 

 โครงสราง และหนาที่การทํางานของราก ลําตน ใบ ดอก การสืบพันธุ 
รงควัตถุและกลไกการสังเคราะหดวยแสง กลไกการลําเลียง กลไกการรักษา
ดุลยภาพของน้ําในพืช การควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

 

 Plant structure and function of stems, roots, leaves, 
flowers, reproduction, pigment mechanism of photosynthesis, 
plant transport mechanisms, plant growth regulators. 

 

   

4333308 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 3(3-0-6) 
 Animal Anatomy and Physiology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109 ชีววิทยา 2  
 เนื้อเยื่อสัตว โครงสรางและกลไกทางสรีรวิทยาของระบบตางๆ ใน

รางกาย  
  Animal tissue, structure and physiology of organ systems in 

body.  
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4333309 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 1(0-3-2) 
 Animal Anatomy and Physiology Laboratory  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333308 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว      

 หรือเรียนควบคูกัน  
 

 ลักษณะเซลล เนื้อเยื่อ โครงสรางและการทํางานของระบบตางๆ ของ
รางกาย 

Compartmentation of cell, tissues, structure and functional of 
organ systems.   

 

   

4333111 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6) 
 Systematics and Biodiversity  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107 ชีววิทยา 1 หรือ  

                                    4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน  
 

 ระบบตางๆที่ใชในการจัดจําแนกกลุมสิ่งมีชีวิต  อนุกรมวิธานพืชและ
สัตว วงศวานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประโยชนและ       
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แนวโนมในอนาคต สถานการณและ
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ  

Systematics and classification of organism, plant and 
animal taxonomy, phylogeny, biodiversity, benefits and loss of 
biodiversity, future trends, situation and conservation. 

 

   

4333112 ปฏิบัติการจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 1(0-3-2) 
 Systematics and Biodiversity Laboratory  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333111 การจัดระบบและความหลากหลาย 

                                  ทางชีวภาพ หรือเรียนควบคูกัน 
 

 การใชเครื่องมือในการจําแนกกลุมสิ่งมีชีวิต การสรางและใชรูปวิธาน 
การจําแนกชนิด การระบุชนิดพืชและสัตวในทองถิ่น การใชฐานขอมูลชีววิทยา
และโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลสายวิวัฒนาการ การนําเสนอ
งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบสิ่งมีชีวิต 

 

 Use of tools for classification of organism, construction and 
use a dichotomous key, native plant and animal classifications 
and identification, biological database and computer program for 
phylogeny construction and presentation. 
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4333113 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
 Ecology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107 ชีววิทยา 1 หรือ  

4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 
 

 ความหมายและขอบเขตนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ ปจจัยจํากัด การ
ป รั บ ตั วขอ งสิ่ งมี ชี วิ ต  วั ฏ จั ก รขอ งส าร  ป จ จั ย แ วด ล อม ที่ ไม มี ชี วิ ต                
การเปลี่ยนแปลงแทนที่  ประชากรและชุมชนของสิ่ งมีชีวิต มลพิษและ        
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
          The meaning and scope of ecology, ecosystems, limiting 
factors, adaptation of organisms, the cycle of substance, 
environmental factors, populations and communities of 
organisms, pollution and natural resource management. 

 

   

4333114 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-2) 
 Ecology Laboratory  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333113 นิเวศวิทยา หรือ เรียนควบคูกัน  
 ปฏิบัติการศึกษาระบบนิเวศแบบตางๆ การศึกษาความสัมพันธระหวาง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ปจจัยสภาวะแวดลอมที่มี
อิทธิพลตอสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบกและในน้ํา และการศึกษานิเวศวิทยา
ภาคสนาม 

  Study the different ecosystems, the relationship between 
organisms, living environment and environmental factors that 
influence life on land and water ecosystems and ecological field 
studies.  

 

   

4333115 สถิติสําหรับชีววิทยา 3(2-2-5) 
 Statistics for Biology            
 การวางแผนการวิจัย การสุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยา 

สถิติเชิงพรรณนา อัตราสวนและความนาจะเปน การทดสอบสมมติฐาน     
การวิเคราะหความถี่ สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน และการ
วิเคราะหความแปรปรวน การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเบื้องตน 

 

 Research planning in biology, random sampling descriptive 
statistics, probability, hypothesis analysis, frequency analysis, 
correlation analysis, linear regression analysis, analysis of variance, 
the initial application of statistical software. 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4333404 พันธุศาสตร 3(3-0-6) 
 Genetics  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107 ชีววิทยา 1   
 ความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร พันธุศาสตรของเมนเดล บทขยาย 

พันธุศาสตรของเมน เดล ความน าจะเปนและการทดสอบไคสแควร  
พันธุศาสตรของเพศและการวิเคราะหพงศาวลี ยีนและโครโมโซม ยีนเชื่อมโยง
และรีคอมบิเนชัน การจําลองของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีน การควบคุม
การแสดงออกของยีน การกลาย พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตรประชากร อิทธิพล
ของพันธุกรรมฝายแมและการถายทอดพันธุกรรมที่อยูนอกโครโมโซม  

Basic knowledge on genetics, Mendelian genetics,  extension 
of Mendelian genetics,  genetic probability and Chi-square test,  
genetic of sex and pedigree analysis,  gene and chromosome, gene 
lingkage and recombination, DNA replication, gene expression,  
regulation of gene expression,  mutation, genetic engineering,  
population genetics, maternal effect and extrachromosomal 
inheritance.  

 

   

4333405 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 1(0-3-2) 
 Genetics Laboratory                                   
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333404 พันธุศาสตร หรือเรียนควบคูกัน  
 ลักษณะทางพันธุกรรมและการผันแปร โครโมโซม การแบงนิวเคลียส

แบบไมโทซีสและไมโอซีส พันธุกรรมตามหลักของเมนเดล ความนาจะเปนและ
การท ดสอบ ไคสแควร  พั น ธุ ก รรมที่ ไม เป น ไป ตามกฎ ของเมน เดล  
กรดนิวคลีอิคและกิจกรรม การสกัดสารพันธุกรรมจากพืช การวิเคราะห
โครโมโซม การกลาย การวิเคราะหพงศาวลีของมนุษย  พันธุศาสตรประชากร 

 

 Genetic traits and variations, chromosomes, mitosis and 
meiosis, Mendelian genetics, genetic probability and Chi-square 
test, non- Mendelian inheritance, nucleic acids and their action, 
plant DNA extraction, chromosome analysis, mutation, human 
pedigree analysis, population genetics. 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4333503 ชีววิทยาภาคสนาม 2(0-4-2) 
 Field Study in Biology   
 เทคนิคตางๆ ในการศึกษาภาคสนามทางชีววิทยา การใชงานเครื่องรับ

สัญญาณดาวเทียมจีพีเอสและแผนที่ การวางแผนและการออกแบบการสํารวจ
เพื่อเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตางๆ พรอมทั้งการวิเคราะหขอมูล  
การตรวจวัดปจจัยทางกายภาพและชีวภาพ และการนําเสนองานจาก
การศึกษาภาคสนาม 

 

 Techniques for field studies in biology, using GPS receivers 
and map, planning and sampling designs in various ecosystems, 
data analysis, measurements of physical and biological 
parameters, presentations on assignments from field studies. 

 

   

4334102 วิวัฒนาการ         3(3-0-6) 
 Evolution  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107 ชีววิทยา 1 หรือ  

                                    4331111 ชีววทิยาพื้นฐาน 
 

  ความหมายของวิวัฒนาการ ทฤษฎีวิวัฒนาการและหลักฐานทาง
วิวัฒนาการ การปรับตัว การคัดเลือกตามธรรมชาติ และพันธุศาสตรประชากร 
การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของ
อนุกรมวิธานกับวิวัฒนาการ แผนผังแสดงความสัมพันธทางวิวัฒนาการ 

Definition of evolution, evolutionary theory and evidences, 
adaptation, natural selection and population genetics, speciation 
and biodiversity, relationship between taxonomy and evolution as 
well as evolutionary tree. 

 

   

4334903 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Seminar in Biology  
  การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เปนประโยชนและ

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 เรียบเรียง วิเคราะหขอมูล 
จัดทํารายงาน นําเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน 

 

 Study and collection of the academic documents and 
research journals that can be useful and correspond with the change 
of 21st century. Edition, data analysis, report, presentation and  
discussion in the class. 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4334904 วิธีวิจัยทางชีววิทยา   2(1-2-3) 
 Research methodology in Biology  
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใชในงานวิจัย 

เทคนิคการเขียนหัวขอวิจัย เคาโครงวิจัย รายงานการวิจัย บทความวิจัย และ
การเผยแพรในรูปแบบอื่นๆ การฝกปฏิบัติ และการสอบเคาโครงวิจัย เพื่อ
ดําเนินงานวิจัยตอไปในรายวิชาวิจัยทางชีววิทยา 
 Basic knowledge of research, research methodology, statistic 
for research, techniques of writing of research tropic, research 
proposal, research reports, research articles and other formats of 
publication, practices, and research proposal defense; to perform 
research in course of Research  in biology. 

 

   

4334905 วิจัยทางชีววิทยา   2(0-6-3) 
 Research in Biology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4334904 วิธีวิจัยทางชีววิทยา    
 การดําเนินการวิจัยตามเคาโครงวิจัยที่ผานการสอบมาแลวในรายวิชา

วิธีวิจัยทางชีววิทยา ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 
          Performing of research according to the defensive 
research proposal in course of Research methodology in biology 
under the advisor supervision.  

 

   

4362101 จุลชีววิทยา    3(3-0-6) 
 Microbiology 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109 ชีววิทยา 2 หรือ 
                                   4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 

 

 ประวัติความเปนมา กลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาที่ของเซลล 
เทคนิคพื้นฐานสําหรับศึกษาจุลินทรีย การเจริญและเมแทบอลิซึม พันธุกรรม
ของจุลินทรียและการประยุกตใช การจําแนกประเภทของจุลินทรีย จุลชีววิทยา
สิ่ งแวดลอมและการประยุกต ใช  การควบคุมโรคและการติดเชื้ อ และ        
วิทยาภูมิคุมกัน  

 

 The historical foundations of microbiology; microscopes;  
the structures and function of microbial cells; fundamental 
microbial techniques; nutrition, cultivation, growth and 
metabolisms of microorganisms, microbial genetics and 
applications, the classification of microbes, microbial 
environmental and applications; disease controls and  infections;  
and immune system.  
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา     1(0-3-2) 
 Microbiology Laboratory 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4362101 จุลชีววิทยา หรือเรียนควบคูกัน                                    
 

 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐานเนน เทคนิคพื้นฐานที่สํ าคัญของ
การศึกษาทางจุลชีววิทยา 

Fundamental Microbiology experiments emphasis upon 
basic techniques necessary to microbiological study. 

 

   

3562201 การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
 New Venture Creation and Entrepreneurship  
 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ องคประกอบในการประกอบ

ธุรกิจ ไดแก การตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย การบัญชีและ
การเงิน การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมในการประกอบธุรกิจ รูปแบบและ
แนวทางในการสรางธุรกิจ SMEs พื้นฐาน แนวคิดของการเปนผูประกอบการ  
การวิเคราะหปญหาและโอกาสของการเปนผูประกอบการ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการประกอบธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ       

 

 General knowledge  about business, component of  
business management such as marketing, production, human 
resource management, accounting and financial, analysis business 
environment, business pattern and new venture SMEs creation, 
Fundamental concept of being entrepreneur; analyze 
entrepreneur’s problems and opportunities, creativity, including 
business ethics. 
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     2) วิชาเฉพาะดานเลือก 

                                         (1) กลุมพฤกษศาสตร  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

4332203 พฤกษศาสตร 3(2-3-6) 
 Botany  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109 ชีววิทยา 2 หรือ  

                                    4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน  
 

 เซลล และเนื้ อ เยื่ อ  สัณ ฐานวิทยา กายวิภาควิทยา สรีรวิทยา 
นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ อนุกรมวิธาน การเก็บรวบรวมตัวอยาง การใช
ประโยชนจากพืช และการฝกปฏิบัติ 

 

 Cell and tissue, morphology, anatomy, physiology, ecology, 
evolution, taxonomy, Specimen collection, uses of plants and 
practices. 

 

   

4333204 อนุกรมวิธานของพืช 3(2-3-6) 
 Plant Taxonomy  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109 ชีววิทยา 2  
 หลักเกณฑ และความรู พื้นฐานในการจําแนกประเภทสิ่ งมีชี วิต        

หลักในการจัดจําแนกพืช  หลักเกณฑการตั้งชื่อ การใชรูปวิธานเพื่อนําใหรูจัก
ชนิด วิธีการเก็บและรักษาพรรณไมอัดแหง และการฝกปฏิบัติ 

 

 Knowledge classification of organism, principles of plant 
classification and nomenclature, use of keys in identification of 
species, the collection and preservation of plant specimens and 
practices. 

 

   

4333207 สัณฐานวิทยาของพืช 3(2-3-6) 
 Plant Morphology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109 ชีววิทยา 2  
 สันฐานวิทยาและวงชีวิตของ พืชหมูตางๆ ทั้งสาหราย ไบรโอไฟต เฟรน 

พืชใกลเคียงเฟรน พืชเมล็ดเปลือย และพืชดอก เปรียบเทียบความกาวหนา 
วิวัฒนาการและพัฒนาการของโครงสรางนั้นๆ และการฝกปฏิบัต ิ

Morphological characteristics and life cycle of plants;  
algae, bryophytes, ferns, fern allies, gymnosperms and 
angiosperms, evolution and develop comparative  of structure 
and practices. 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4333208 นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3-6) 
 Plant Ecology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109 ชีววิทยา 2 หรือ  

                                    4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 
 

 การศึกษาการกระจายและความอุดมสมบูรณของพืช ระดับนิเวศวิทยา
ของพืช ปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่มีผลตอความอุดมสมบูรณของพืช ปฏิสัมพันธ
ระหวางพืชและสิ่งมีชีวิตอื่น ลักษณะเฉพาะเชิงวิเคราะหและเชิงสังเคราะหของ
สังคมพืช พลวัตของสังคมพืช ผลกระทบของมนุษยตอสังคมพืช           

 

 A study of distribution and abundance of plants, levels of 
plant ecology, effects of environmental factors upon the 
abundance of plants, interactions between plants and other 
organisms, analytical and synthetic characteristics of plant 
communities, plant community dynamics, effects of man on plant 
communities. 

 

   

4334202 พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ 3(2-3-6) 
 Economic Botany  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333113 นิเวศวิทยา                                       
 ลักษณะโครงสราง หมวดหมู ถิ่นกําเนิด นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ 

และการดูแลรักษาพืชที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและพืชเขตรอน 
สัณฐานวิทยาและการใชประโยชนจากพืชอาหารและยา เครื่องเทศ ยาง และ
น้ํามัน การศึกษาภาคสนาม และการฝกปฏิบัติ 

Structure, category, origin, ecology, distribution and 
treatment economic plants in Thailand and the tropics, 
morphology and uses of food and medicinal plants, pimento, 
rubber and oils, field study and practices. 
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               (2) กลุมสัตววิทยา  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

4332302 สัตววิทยา 3(2-3-6) 
 Zoology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109 ชีววทิยา 2 หรือ  

                                   4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน  
 

 ชีววิทยาของสัตว การจําแนกประเภท สัณฐานวิทยา กายวิภาค 
สรีรวิทยา การสืบพันธุ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยา วิวัฒนาการของสัตว การ
รวบรวมและการเก็บรักษาตัวอยางสัตว การศึกษาภาคสนาม 

 

 Biology of animal, classification, morphology, anatomy, 
physiology, reproduction, development, ecology, evolution, 
specimen collection, preservation and field study. 

 

   

4333305 อนุกรมวิธานของสัตว 3(2-3-6) 
 Animal Taxonomy  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109 ชีววิทยา 2  
 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสปชีส ใหม  ความสัมพันธทาง

วิวัฒนาการ หลักเกณฑการตั้งชื่อวิทยาศาสตร การจัดจําแนกชนิดของสัตว 
และการฝกปฏิบัติ 

 

 Principle of processes and evolution of new species, 
phylogeny, animal identification, classification and international 
nomenclature and practices. 

 

   

4333306 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง       3(2-3-6) 
 Invertebrate  Zoology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109 ชีววิทยา 2  
 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และการจําแนก

ประเภทของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง รวมถึงโพรโทคอรเดตที่ไมมีกระดูกสันหลัง 
และการฝกปฏิบัติ 

Morphology, anatomy, physiology, ecology and classification of 
invertebrates, including invertebrate chordates and practices. 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4333307 สัตวมีกระดูกสันหลัง      3(2-3-6) 
 Vertebrate Zoology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109 ชีววิทยา 2  
 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร  สรีรวิทยา การ

เจริญเติบโตของตัวออน นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและความหลากหลายของสัตว
ที่มีกระดูกสันหลัง และการฝกปฏิบัติ 

Morphology, anatomy, physiology, developmental biology, 
ecology, evolution and diversity of vertebrates and practices. 

 

   

4334305 พฤติกรรมของสัตว     3(2-3-6) 
 Animal Behavior   
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107 ชีววิทยา 1                                     
 การเกิดขึ้นของพฤติกรรมสัตว  สรีรวิทยาของพฤติกรรม พฤติกรรม

และยีน แรงจูงใจ พัฒนาการของพฤติกรรม พฤติกรรมสังคม นิเวศวิทยา และ
วิวัฒนาการของพฤติกรรม และการฝกปฏิบัติ 

Causes, physiological constraint, gene effects, motivations 
and development of animal behaviour, social behavior, ecology 
and evolutionary of behaviour and practices. 

 

   

4334306 ปรสิตวิทยา  3(2-3-6) 
 Parasitology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107 ชีววิทยา 1  
 พื้นฐานเกี่ยวกับปรสิต การจําแนกประเภท วัฏจักรชีวิต สัณฐานวิทยา

และสรีรวิทยาปรสิต ความสัมพันธกับมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่น การรวบรวมและ
การเก็บตัวอยางปรสิต การศึกษาภาคสนาม และการฝกปฏิบัติ 

 

 Parasite basics classification, the life cycle of the parasitse, 
morphology and physiology of parasites, parasite relate to 
humans and other organisms, collecting parasites, field study of 
parasites and practices.  
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4334307 กีฏวิทยา         3(2-3-6) 
 Entomology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109  ชีววิทยา 2  
 พื้นฐานเกี่ยวกับแมลง ชีววิทยาของแมลง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา    

ชีพจักร ชนิดของแมลง การกระจาย แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การ
เก็บรวบรวมและรักษาตัวอยางแมลง การผาตัด การศึกษาภาคสนาม และการ
ฝกปฏิบัต ิ

General entomology, biology of insect, morphology, 
physiology, life cycles and types of insect, distribution, 
economically important insect, collection and preservation insect, 
dissection,  field study and practices. 

 

   

4334308 ปกษีวิทยา      3(2-3-6) 
 Ornithology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4331107 ชีววิทยา 1  
 การศึกษาสัณฐานวิทยา ชีวประวัติ พฤติกรรม นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ 

การจําแนกประเภทและความหลากหลายของนก การสํารวจนกในธรรมชาติ 
การศึกษาภาคสนาม และการฝกปฏิบัติ 

Morphology, life history, behaviour, ecology and evolution 
of birds, classification and bird diversity, bird survey and field trips 
and practices. 

 

    

               (3) กลุมจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

4363308 โพรโทซัววิทยา     3(2-3-6) 
 Protozoology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109 ชีววิทยา 2 หรือ  

                                  4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน  
 

 ชีววิทยาของโพรโทรซัว สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การจําแนก   
วัฏจักรชีวิต การเก็บรักษา และการเพาะเลี้ยง        

 

 Protozoa biology, morphology, physiology, classification, 
preservation, life cycle and culture. 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4363404 จุลชีววิทยาทางอาหาร     3(2-3-6) 
 Food Microbiology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4362101 จุลชีววิทยา  และ    

 4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
 

 บทบาทของจุลินทรียในอาหาร ปจจัยที่มีผลตอการรอดและการเจริญ
ของจุลินทรียในอาหาร จุลินทรียที่กอใหเกิดการเนาเสียของอาหาร  การตรวจ
วิเคราะหจุลินทรียกอโรคในอาหาร มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา ความ
ปลอดภัยดานจุลชีววิทยาของอาหาร การถนอมอาหาร และการศึกษาภาคสนาม 

 

 Roles of microorganisms in foods, factors influencing microbial 
survival and growth in foods, foodborne pathogens, detection of 
foodborne pathogens, microbiological standard, food safety, and food 
preservation, and field trip. 

 

   

4364005 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาทองถิ่น                                                                                
Biotechnology for Local Development  

การนําความรูทางชีววิทยาและเทคโนโลยีไปใชประโยชนในการพัฒนา
อุตสาหกรรม การเกษตร และทางการแพทย ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ การนําความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพไปใชเพื่อปรับปรุงพันธุ
เพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชและสัตวในทองถิ่น เทคโนโลยีชีวภาพกับการแกปญหา
เศรษฐกิจและสังคม และการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในการตอยอด     
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

Knowledge of biology and technology utilized in the 
development of industry, agriculture and medicine, local 
knowledge related to biotechnology,  application of 
biotechnology to improve breeding to increase the productivity of 
plants and animals in the region, biotechnology to resolve 
economic and social problems, and the application of 
biotechnology to further local knowledge 

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4364502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-6) 
 Plant Tissue Culture  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109 ชีววิทยา 2 หรือ  

                                  4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 
 

 เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ไดแก การเพาะเลี้ยงโดยใช
สวนตางๆ ของพืช การเพาะเลี้ยงแคลลัส และการเพาะเลี้ยงเซลลแขวนลอย 
โดยใชอาหารสังเคราะหในสภาวะปลอดเชื้อ การเจริญเปนตนออน ปจจัยตางๆ 
ที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อของพืช เทคนิคการสกัดและการเลี้ยง          
โพรโทพลาสตจนเจริญเปนตนออนที่สมบูรณ และการนําเทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชไปใชในการขยายพันธุพืช ปรับปรุงพันธุพืช  

Techniques and methods in plant tissue culture including 
plant organs, callus and cell suspension culture using synthetic 
media in aseptic condition; seedling development and growth, 
factors affecting plant tissue culture, extraction and culture of 
plant protoplasts and development of seedlings, and techniques 
plant tissue culture used for propagation and plant breeding. 

 

   

               (4) กลุมชีววิทยาอื่นๆ  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 
   

4332105 ชีววิทยาในโลกปจจุบัน 3(2-3-6) 
 Biology for Today’s World  
 ชีวจริยธรรม ความปลอดภัยทางชีวภาพ กฎหมายที่ เกี่ยวของกับ

ชีววิทยา ปรากฏการณทางชีววิทยา สถานการณปจจุบันทางชีววิทยา และ
การบูรณาการความรูทางชีววิทยาเพื่อการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น   

Bioethics, biosafety, biological laws, biological phenomenon, 
current topics in biology, and integrating biological knowledge for 
better life. 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4333110 ชีววิทยาการเจริญ 3(2-3-6) 
 Developmental  Biology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109 ชีววิทยา 2 หรือ  

4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน  
 

 การพัฒนาของเซลลสืบพันธุ  การปฏิสนธิ   กระบวนการเจริญของ
เอ็มบริโอ การเจริญของอวัยวะตางๆ ของพืชและสัตว และการฝกปฏิบัติ 

 

 Developmental processes or mechanisms of gametogenesis, 
fertilization, embryo development, organogenesis of plant and animal 
and practices 

 

   

4333407 การประยุกตใชชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 
 Molecular Biology Applications  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333404 พันธุศาสตร   
 การประยุกตใชชีววิทยาระดับโมเลกุลในการทดลอง วิธีการทดลองทาง

ชีววิทยา หัวขอทันสมัยในการทดลองทางชีววิทยา วิเคราะหตัวอยางตามความ
สนใจของนักศึกษา 

Experimental applications of molecular biology, biological 
experiments, modern topics in biological experiments, sample 
analysis according to students’ attention.  

 

   

4333408 เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล  1(0-3-2) 
 Basic Techniques in Molecular Biology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333407 การประยุกตใชชีววิทยาระดับ 

                                    โมเลกุล หรือเรียนควบคูกัน 
 

 เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การประยุกตใชชีววิทยา
ระดับโมเลกุลในการทดลอง วิธีการทดลองทางชีววิทยาที่ทันสมัย เทคนิค
พื้นฐานในการเตรียมและวิเคราะหกรดนิวคลีอิก สกัดดีเอ็นเอและโปรตีนจาก
แบคทีเรีย พืช หรือสัตว วิธีการทางพันธุวิศวกรรมและเทคนิคพีซีอาร 

 

 Basic techniques in molecular biology, experimental 
applications of molecular biology, modern biological 
experiments, basic techniques in preparation and analysis of 
nucleic acid, DNA and protein extraction from bacteria, plants 
and animals, methods in genetic engineering and PCR 
technique. 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4333502 เทคนิคทางชีววิทยา     3(2-3-6) 
 Technique in Biology   
 เทคนิคและวิธีปฏิบัติการทางชีววิทยา เทคนิคพื้นฐานการวาดภาพทาง

วิทยาศาสตร วิธีการใชอุปกรณและเครื่องมือทางดานชีววิทยา การทําสไลด 
การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอยางทางชีววิทยา การดอง การสตาฟสัตว 
เทคนิค หลักการถายภาพดวยกลองจุลทรรศน และเทคนิคทางชีววิทยาใน
ปจจุบัน 

 

 Biological techniques, technique in scientific drawing, 
calibration and instruction of biological equipment, specimen 
slide preparation, collection and preservation fixation, staff, 
technique of photograph using microscope camera and modern 
biology techniques. 

 

   

4333602 แพลงกตอนวิทยา 3(2-3-6) 
 Planktonology 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107 ชีววิทยา 1  
 

 ความรูพื้นฐานของแพลงกตอน  การจัดจําแนกแพลงกตอนพืชและ
แพลงกตอนสัตวในแหลงน้ํา นิเวศวิทยา การเพาะเลี้ยงแพลงกตอน การเก็บ
และรักษาสภาพตัวอยางในภาคสนาม การระบุชนิด และการฝกปฏิบัติ 

Basic knowledge of plankton, classification of phytoplankton 
and zooplankton in aquatic habitat, ecology, aquaculture, sample 
collection and preservation in the field, identification and practices. 

 

   

4333702 นิเวศวิทยาทางทะเล    3(2-3-6) 
 Marine Ecology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333113 นิเวศวิทยา    
             โครงสรางและบทบาทของระบบนิเวศทางทะเล เทคนิคการศึกษาปจจัย

ทางสิ่งแวดลอมที่ควบคุมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางทะเล ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิต ผลผลิตเบื้องตน การหมุนเวียนสารอาหาร ความสัมพันธระหวางอาหาร 
น้ํากับพื้นทะเล ความสัมพันธระหวางสัตวและตะกอนดิน ผลกระทบของมนุษยตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมทางทะเล และการฝกปฏิบัติ  

 

 Structure and function of marine ecosystems, technical 
studies on environmental factors that control organisms living in 
marine ecosystem, relationship of marine organisms, primary 
production, nutrient cycling, relationship between food, water and 
benthic zone, relationship between the animals and sediment, 
human impacts on the marine environment and practices. 
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       3) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

4334803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา  2(1-2-3) 
 Preparation for Field Experience in Biology  
 การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ โดย

ฝกทักษะที่ทําใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงาน การเลือกสถานประกอบการ 
การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนา
บุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ เปนตน 

 

 Student preparation for field experience skill training, to 
be well-prepared for work via various activities including 
employability skills training, institute selection, quality 
management, techniques in report writing and presentation, 
personality development and career qualification improvement 
and other related topics. 

 

   

4334804 การฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา  6(540) 
 Field Experience in Biology   
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4334803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

                                  ทางชีววิทยา 
 

 การฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในสถานประกอบการ ซึ่งอาจเปน
หนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหาในการทํางาน 
การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนําความรูความสามารถ       
รวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

Collaborative job training between students and institutional 
personnel in government and/or private sectors; The students 
learn solving the problems in workplace, adjustment for 
organizational cultures and efficient applications of knowledge 
and skills from the whole curriculum for training effectively. 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  2(90) 
 Cooperative Education Preparation  
 กิจกรรมการเตรียมความพรอมของผูเรียนในการฝกสหกิจศึกษา โดย

ใหความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบขอบังคับ และกระบวนการ
ของสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน ความรูพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการ
บริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 

 

          Activities of student preparation of cooperative education.  
The strategy is giving knowledge concerning principle, concepts, 
regulations and processes of cooperative education. Basic knowledge 
and techniques in job application, fundamental in practice, 
communication, human relationship, personal development, quality 
management system in the work place and techniques of 
presentation and report writing. 

 

   

7000490 สหกิจศึกษา  6(640) 
 Cooperative  Education  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  
 การฝกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว สามารถจัดทํารายงาน 

นําเสนอความกาวหนา และผลสําเร็จของโครงงานที่ไดรับมอบหมาย เรียนรู
การแกปญหาในการทํางาน การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนํา
ความรูความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใช
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

           On the job training as a temporary employee. The 
student has capabilities to write the report, present the 
progression and present the results and outcomes of the 
assigned project. In addition, they learn  to solve the problems in 
work place, adjust themselves to organization culture, and 
applied the knowledge and skills derived from curriculum for 
training effectively.  

 

   
  หมายเหตุ :  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน หมายถึง รายวิชาที่ตองเรียนมากอนและตองไดระดับคะแนน 
                             ไมต่ํากวา D 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
สถาบันที่สําเร็จ 

การศึกษา 

ปที ่
สําเร็จ 

การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นางสาวสุวรรณ ี
พรหมศิร ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
 

กศ.ม. 
 
 

กศ.บ. 

ชีววิทยา 
 
ชีววิทยา 
 
 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
สงขลา 
 

2546 
 

2530 
 
 

2525 

24 24 24 24 24 

2 นางอรนุช สุขอนันต 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 
(ชีววิทยา) 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต 
 

2541 
 

2536 

30 30 30 30 30 

3 นายคทาวธุ ไชยเทพ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

นิเวศวิทยา 
 
เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
 

2540 
 

2533 

24 24 24 24 24 

4 นางสายใจ วัฒนเสน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
 
จุลชีววิทยา 
 
วิทยาศาสตรทั่วไป 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
 

2553 
 

2543 
 

2537 
 

30 30 30 30 30 

5 นางสาวสุธิน ีหีมย ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
 

วท.บ. 

วาริชศาสตร 
 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
 

2552 
 

2547 

30 30 30 30 30 
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3.2.2  อาจารยผูสอน 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/

สาขา 

สถาบัน 
ที่สําเร็จการศึกษา 

ปที ่
สําเร็จ 

การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

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

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

นิเวศวิทยา 
 
เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2540 
 

2533 

24 24 24 24 24 

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

อาจารย ปร.ด. 
 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 
(โท-เอก) 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2553 
 
 

2543 

30 30 30 30 30 

3. นางนุชจรินทร 
เพชรเกลี้ยง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
 

วท.บ. 

นิเวศวิทยา 
 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2545 
 

2541 

30 30 30 30 30 

4. นางสาวปวีณา ดิกจิ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 
(โท-เอก) 
เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 
 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
 

2553 
 
 

2547 

30 30 30 30 30 

5. นางสาวภวิกา  
มหาสวัสดิ ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย Ph.D. 
 

ภ.ม. 
 

ภ.บ. 

Medicine 
 
- 
 
- 

The University 
of Manchester 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
 

2558 
 

2551 
 

2546 

30 30 30 30 30 

6. นายวีรยุทธ ทองคง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
 

วท.บ. 

กีฏวิทยา 
 
เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
 

2552 
 

2549 

30 30 30 30 30 

7. นางสาววาสนา  มูสา 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
 

2541 
 

2535 

30 30 30 30 30 

8. นางสาวสัลวา ตอป 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
 

วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
 
เทคโนโลย ี
ชวีภาพ 
 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
 

2553 
 

2546 

30 30 30 30 30 

 
 
 



                                                                  57                                 มคอ.2 

  

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 

สถาบัน 
ที่สําเร็จการศึกษา 

ปที ่
สําเร็จ 

การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

9. นางสายใจ      
วัฒนเสน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
 
จุลชีววิทยา 
 
วิทยาศาสตรทั่วไป 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
 

2553 
 

2543 
 

2537 

30 30 30 30 30 

10. นางสาวสุธิน ีหีมย ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
 

วท.บ. 

วาริชศาสตร 
 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

2552 
 

2547 

30 30 30 30 30. 

11. นางสาวสุวรรณ ี
พรหมศิร ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
กศ.ม. 

 
 

กศ.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
 
 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 
 

2546 
2530 

 
 

2525 

24 24 24 24 24 

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

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
 
ชีววิทยา 
 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต 
 

2541 
 

2537 
 

24 24 24 24 24 

13. นางอัจฉรา เพิ่ม 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
 
จุลชีววิทยา 
 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
 

2556 
 

2546 
 

2544 

30 30 30 30 30 

14. นางอรนุช 
สุขอนันต 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรชีวภาพ
(ชีววิทยา) 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต 
 

2541 
 

2536 

30 30 30 30 30 

 
          3.2.2  อาจารยพิเศษ 
   ไมมี 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
หลักสูตรไดกําหนดรายวิชาเกี่ยวกับประสบการณวิชาชีพเพื่ อใหบัณฑิตที่ จบการศึกษามี

ประสบการณในวิชาชีพกอนเขาการทํางานจริง โดยแบงเปนรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและ
การฝกประสบการณวิชาชีพ สวนนักศึกษาที่รวมโครงการสหกิจศึกษาตองเรียนในรายวิชาเตรียมความ
พรอมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนในวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
      ความคาดหวังในผลการเรียนรูฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา  มีดังนี้ 

4.1.1 นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการความรูที่เรียนมา
เพื่อนําไปใชแกปญหาในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

4.1.2 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
4.1.3 มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมขององคกรและสามารถปรับตัว

ใหเขากับสถานประกอบการได 
4.1.4 มีความคิดสรางสรรค และกลาแสดงออก 

4.2 ชวงเวลา 
  ปที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

     ระยะเวลาฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 540 ชั่วโมง หรือฝกสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 640 
ชั่วโมง 
 4.4 สถานประกอบการ พี่เลี้ยง และอาจารยนิเทศก มีการกําหนดดังนี้ 

4.4.1 สถานประกอบการที่รวมฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา 
4.4.1.1 มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
4.4.1.2 กําหนดแนวปฏิบัติในการฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ

แนวทางกําหนดของคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา 
4.4.1.3 ดําเนินการตามแนวทางการฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา มีการติดตาม

และประเมินผล 
          4.4.2 ผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหนาที่เปนพี่เลี้ยง  

 4.4.2.1 คุณสมบัติ 
       4.4.2.1.1 มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีความชํานาญในการปฏิบัติการดานชีววิทยา 

                           4.4.2.1.2 สมัครใจที่จะทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและเปนคูคิด (Mentor) ของ
นักศึกษา 
                  4.4.2.2 หนาที่ 

       4.4.2.2.1 ใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลนักศึกษา ในการปฏิบัติงาน 
                           4.4.2.2.2 เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน การปฏิสัมพันธและการ
ทํางานรวมกับผูอื่น 
          4.4.3 อาจารยนิเทศก 
                  4.4.3.1 คุณสมบัติ  
                            4.4.3.1.1 มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย 
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4.4.3.1.2 เปนอาจารยประจําสาขาวิชาของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน  
4.4.3.1.3 มีทักษะและประสบการณในการนิเทศ รวมถึงมีคุณลักษณะท่ีเปนแบบอยาง

ที่ดีแกนักศึกษา 
4.4.3.1.4 อาจารยนิเทศกของสหกิจศึกษา จะตองผานการอบรมการนิเทศงานสหกิจศึกษา 

และมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสหกิจศึกษาเปนอยางดี 
4.4.3.2 หนาที่ 

4.4.3.2.1 ใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
4.4.3.2.2 รวมมือกับผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหนาที่เปนพี่เลี้ยงในการสงเสริมและพัฒนา

คุณลักษณะของนักศึกษา 
4.4.3.2.3 ปลูกจิตสํานึกใหเกิดความรัก และความศรัทธาในวชิาชีพ 
4.4.3.2.4 เปนแบบอยางที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 

 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย(ถามี) 
    5.1 คําอธิบายโดยยอ 
  ขอกําหนดในการทํางานวิจัยทางชีววิทยา ตองเปนหัวขอทางชีววิทยาหรือเกี่ยวของกับชีววิทยา โดย
ตองมีสมมติฐาน ความสําคัญหรือที่มาของปญหาเปนไปตามหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร มีขั้นตอนของวิธี
วิจัยถูกตองตามกระบวนการวิจัย และสามารถนํางานวิจัยไปใชประโยชนไดหรือเปนองคความรูพื้นฐานเพื่อ
พัฒนางานทางดานชีววิทยา ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
  นักศึกษามีจรรยาบรรณทางวิชาการ เคารพสิทธิและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ทํางานรวมกับผูอื่น
ได สามารถใชความรูทางดานชีววิทยาในการอธิบายผลการทดลองได มีการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุ
มีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลได และ
สรุปผลงานวิจัยดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร รวมถึงสามารถเผยแพรผลงานสูสาธารณะ  
 5.3 ชวงเวลา 
           ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1            
 5.4 จํานวนหนวยกิต 
   4 หนวยกิต  
 5.5 การเตรียมการ 
           5.5.1 นักศึกษาเลือกหัวขอวิจัยที่สนใจ พรอมทั้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิธีวิจัยทางชีววิทยา เพื่อให
ทราบหลักการทําวิจัย 

 5.5.2 แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิจัยเพื่อใหคําปรึกษาในการทําวิจัย  
           5.5.3 นักศึกษานําเสนอเคาโครงวิจัย  
           5.5.4 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิจัยทางชีววิทยา เพื่อดําเนินการวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัย
ตอคณะกรรมการสอบ 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลความกาวหนาในการทํางานวิจัย จากสมุดบันทึกใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษาวิจัย  
และประเมินผลจากรายงานความกาวหนา การนําเสนอตามระยะเวลา โดยมีการนําเสนอโครงรางงานวิจัยและ
จัดสอบการนําเสนอผลงานวิจัย โดยมีอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบผลงานวิจัย 
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หมวดที ่ 4   ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา      

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีทักษะในการใชเครื่องมือทาง 
    วิทยาศาสตรทั้งในหองปฏิบัติการ 
    และภาคสนาม 

1. ฝกการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรในชั่วโมงปฏิบัติการ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 
3. ฝกปฏิบัติการภาคสนามในรายวิชาที่เกี่ยวของ 
4. จัดโครงการศึกษาดูงานดานเครื่องมือวิทยาศาสตรในหนวยงาน 
    ที่เก่ียวของ 
5. มีสวนรวมกับอาจารยในการบริการวิชาการของโครงการอบรม 
    เชิงปฏิบัติการทางดานชีววิทยา 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม  
   จรรยาบรรณ 
     
     

1. สอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
2. จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
3. การเขารวมกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญตางๆ 
4. จัดรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดแทรกเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 

3. มีจิตสาธารณะ 1. จัดตั้งชมรมจิตอาสาชีววิทยา 
2. การเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและจิตอาสาของคณะ 

4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 1. สอดแทรกเรื่องการแตงกาย มนุษยสัมพันธ และการวางตัวใน 
    สถานประกอบการ ในบางรายวิชาที่เกี่ยวของและกิจกรรม 
    ปจฉิมนิเทศ 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษาและอาจารย 
    ในหลักสูตร 
3. จัดกิจกรรมฝกการพัฒนาบุคลิกภาพ   

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
   2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    2.1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
                          1) มีวินยัและความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ เปนแบบอยางที่ดี
ของสังคม 
                          2) มีความซื่อสัตย เสียสละ อดทน กตัญู และมีความพอเพียงเปนฐานในการดําเนินชีวิต 
                          3) สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
                          4) มีจิตสํานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
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               2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1) ทําโครงการเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 
2) ศึกษาผูประสบความสําเร็จในการใชชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3) บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
4) ยกตัวอยางกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุม เชน การแสดงบทบาทสมมุติ 

               2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 
2) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3) สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 
4) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม 
 

        2.1.2 ดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 
     2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 
                           1) มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจในความหลากหลายทาง 
วัฒนธรรม 
     2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 
       1) บทบาทสมมุติ 
       2) จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษความเปนไทย 
       3) ศึกษาชุมชน 
       4) บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาทีส่อน 
       5) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาเปนรายกลุม/รายบุคคล 
           2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

1) เพื่อนประเมินเพ่ือน 
2) ประเมินจากการนําเสนอกิจกรรม/โครงการ 
3) ประเมินจากการรายงาน 
4) สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 
5) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม 
 

        2.1.3 ดานความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น 
สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
           2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็น
คุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

1) มีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และสามารถนําไปใชใน
การดําเนินชีวิตได 

2) บูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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               2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศน
กวางไกล  เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

1) มอบหมายหัวของานใหนักศึกษาคนควาเรื่องที่ สอดคลองกับศาสตรที่ เปน 
พื้นฐานของชีวิต 

2) แสดงบทบาทสมมุติ ในสถานการณตางๆ ที่ เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันผาน 
กิจกรรมกลุม 

3) นําเสนองานโดยบูรณาการความรูในรายวิชาที่ เรียนกับความรูในศาสตรอื่นๆ  
ที่เก่ียวของ  
                           4) มอบหมายใหคนควาขอมูล  คําศัพท  ประโยคอื่นๆ นอกเหนือจากบทเรียน 
               2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศน
กวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
                           1) ประเมินจากการใชภาษาในการสื่อสาร 
                           2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
                           3) ประเมินผลจากการบาน ชิ้นงานที่ไดรับมอบหมาย 
 
        2.1.4 ดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
               2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
                             1) มีความรู ความเขาใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานการดํารงชีวิต 

2) มีความเขาใจ ความแตกตางระหวางบุคคล และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับบทบาท
หนาที่ และความรับผิดชอบ 
                           3) สามารถเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองทั้งรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 
                           4) สามารถแสวงหาขอมูล ความรู จากแหลงและวิธีการที่หลากหลาย 
                             5) ตระหนักรูศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยางมีความสุขและยั่งยืน 
               2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  
เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
                           1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย 
                           2) มอบหมายงานที่สามารถใชแหลงขอมูลที่หลากหลายในการศึกษาคนควา  
                           3) กําหนดใหนักศึกษาอางอิงแหลงที่มาของขอมูลที่คนควา 
               2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  เพื่อ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
       1) สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
       2) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
       3) ตรวจสอบขอมูลอางอิงของนักศึกษา 
 
    2.1.5 ดานทักษะการคิดแบบองครวม 
     2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม  
                           1) สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตางๆ เพื่อแกไขปญหา
ไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 
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                           2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตอประเด็นปญหาหนึ่งๆ ไมวาจะดวยการคิด
วิเคราะห สังเคราะห แสดงการประเมินขอมูลเพื่อชี้ใหเห็นความนาเชื่อถือ และใหขอสรุปอันจะนําไปสูการตัดสินใจ
ที่ถูกตองเหมาะสม 
                           3) สามารถใหความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่จําเปนในการแกปญหาในสถานการณตางๆ 
                           4) สามารถศึกษาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแกไขปญหาอยางบูรณาการ
และสรางสรรคได 
                           5) สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และ
แนวทางความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนด และไดผลของการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
                2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม  

1) จัดกระบวนการสอนที่หลากหลายโดยเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดแบบตางๆ 
เพื่อแกไขปญหาไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 

2) ฝกใหผู เรียนไดศึกษาคนควาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ และใชทักษะการคิด
แกปญหาอยางบูรณาการและสรางสรรค 

2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม  
1) พิจารณากรณีศึกษา โดยเนนการประเมินทักษะกระบวนการคิดแกปญหาอยาง

สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 
2) ประเมินผลขอมูลจากการคนควา ดวยการประเมินตามสภาพจริง  เชน ประเมินการ

นําเสนอชิ้นงาน  การตอบคําถาม 
3) ประเมินโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

    2.1.6 ดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 
     2.1.6.1 ผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทย
และสังคมโลก 

1) มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรได 
2) ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น และยอมรับในความแตกตาง

หลากหลายของมนุษย 
3) มีน้ําใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอประโยชนสวนรวม และมี

จิตสํานึกรักทองถิ่น 
4) สามารถชวยเหลือและแกปญหาของกลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนําและผูตาม 
5) ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้ งของไทยและ

ประชาคมนานาชาติ 
      2.1.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปน
พลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก  
        1) ทําโครงการ 
        2) บทบาทสมมุติ 
        3) การนําเสนอ 
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      2.1.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มี
คุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก  
                            1) ตรวจโครงการ 
                      2) ใหเพ่ือนประเมิน 
                            3) ผูสอนรวมประเมิน 
 
        2.1.7 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 
            2.1.7.1 ผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน  
             1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธภิาพ 
        2) สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะหได 
             3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารได 
อยางมีประสิทธิภาพ 
            4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ 
   โลกในปจจุบัน 
        5) ตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช 
   เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับตนเองได 
                2.1.7.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

1) กําหนดหัวขอใหนักศึกษาคนควาเพื่อนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       2) จัดกิจกรรมกลุมในการรวบรวมขอมูลที่กําหนดและรวมอภิปรายความนาเชื่อถือ 
       3) นําเสนอขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                2.1.7.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 
        1) ประเมินผลงานของนักศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
        2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
        3) ประเมินผลจากการใชภาษาในการสื่อสาร 
 
        2.1.8 ดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
     2.1.8.1 ผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  
        1) สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
        2) สามารถเลือกใชภาษาในบริบทที่แตกตางไดอยางเหมาะสม  
                    2.1.8.2 กลยุทธการสอนที่ ใชพัฒนาการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ  
       1) บรรยาย อภิปราย และยกตัวอยางการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวนั 
       2) เปดโอกาสใหนักศึกษานําเสนอผลงานการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  
เปนรายกลุม/บุคคล 
       3) มอบหมายใหนักศึกษาคนควา แสดงบทบาทสมมตุิ และทํากิจกรรมเปนรายบุคคล/กลุม 
           2.1.8.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ              
                           1) ประเมินผลการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  การแสดงบทบาทสมมตุิ 
                           2) ประเมินผลงานกลุม และประเมินซึ่งกันและกัน 
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                           3) สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 
                           4) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
                           5) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
                           6) นําเสนอผลงานการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
          2.2.1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 
              2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และเปน
ประโยชนตอสวนรวม อาจารยที่สอนในแตละวิชาจะตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ทั้ง 5 ขอ 
เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตางๆ ที่ศึกษา  
      1) มีความซื่อสัตยสุจริต 
                    2) มีระเบียบวินัย  
                             3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
                             4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น  
                             5) มีจิตสาธารณะ 
          2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
                             1) เนนเรื่องการแตงกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกตอง ตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย ชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมโดยการ
สอดแทรกในการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
                             2) มีขอตกลงที่ชัดเจนระหวางการเรียนการสอน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติและ
ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การสงงานภายในเวลาที่กําหนด 
                             3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเกิดความเขาใจในคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 
                             4) จัดกิจกรรมระหวางการเรียนการสอนที่เปนประโยชนตอสังคม แสดงถึงการเคารพสิทธิ
และความคิดเห็นของผูอื่น ความมีจิตสาธารณะ มีสัมมาคารวะ การมีเมตตา กรุณา และความเสียสละ  
                             5) ในการจัดการเรียนการสอนแตละครั้ง ผูสอนสรุปและฝากขอคิดเกี่ยวกับจริยธรรม
และคุณธรรมดานตางๆ ที่เปนการปลูกฝงใหนักศกึษาซึมซับสิ่งที่ดีงามอยางสม่ําเสมอ 
          2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
                             1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน ที่เก่ียวของทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมถึงการมีสัมมาคารวะ 
                             2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ      
อยางตอเนื่อง 
                             3) ประเมินจากความรับผิดชอบตอการเรียน การตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน 
การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมายและครบถวน และการรวมกิจกรรมในชั้นเรียนอยางผูมีความ
รับผิดชอบ 
                             4) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย การสอบกลางภาคการศึกษาและ
การสอบปลายภาคการศึกษา 
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                             5) นักศึกษาประเมินตนเอง 
 
          2.2.2 ดานความรู 
              2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับชีววิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้น
ตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุม
สิ่งตอไป        
                             1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและหรือคณิตศาสตร 
                             2) มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 
                              3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
                              4) มีความรอบรูในศาสตรตางๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
         2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
                             1) กําหนด/วางแผนการสอนเพื่อพัฒนาความรู ในรายละเอียดรายวิชา 
                             2) ชี้แจงทําความเขาในรายวิชากับนักศึกษากอนเรียน 
                             3) มีการสอนหลายรูปแบบทั้งหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดองคความรู สอน
เนนนักศึกษาเปนสําคัญใชกิจกรรมที่กระตุนความคิด วิเคราะห สังเคราะหขอความรู ฝกการแกปญหาอยางมี
ระบบ โดยบูรณาการศาสตรสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนอยางเหมาะสม และฝกใหนักศึกษา
แกปญหา 
                             4) ใหนักศึกษาสะทอนความคิด ความรูสึก เกี่ยวกับความรูที่ไดรับ และคุณคาของศาสตร
ตางๆ ที่จําเปนในการเรียนรู และการดํารงชีวิต 
                             5) จัดหาวิทยากรที่มีความรูความสามารถในศาสตรหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม   
โอกาสอันควร การนําผูเรียนไปศึกษาดูงาน ณ แหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับรายวิชาเพื่อใหเกิดการเรียนรูจาก
สภาพจริง  
                  2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

           1) ตรวจประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย  
                             2) การสังเกตการณทํางานที่มอบหมาย การรวมกิจกรรมในชั้นเรียน และปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่น 

           3) ตรวจประเมินผลจากผลการสอบยอย ผลสอบกลางภาคและปลายภาค 
           4) ตรวจประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 

 
          2.2.3 ดานทักษะทางปญญา  
              2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเอง และประกอบวิชาชีพไดเมื่อจบการศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษา
จําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชา
ชีววิทยาในขณะที่เรียน ซึ่งอาจารยผูสอนจะตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มา และสาเหตุของปญหา 
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วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ   จากการสอน
เพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 

          1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร 

          2) นําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตางๆ ได
อยางถูกตองและเหมาะสม 

          3) มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆ ที่
หลากหลายไดอยางถูกตองและเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 
              2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                             1) ชีแ้จงทําความเขาใจกับนักศึกษากอนเรียน 
                             2) การสอนโดยเชื่อมโยงระหวางหลักการและทฤษฎีกับสถานการณที่เก่ียวของ 
                             3) ฝกใหนักศึกษาเรียนรูและสะทอนผลการเรียนรูในหลักการตามเนื้อหาที่เรียน และฝก
ประเมินตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลหลากหลายแหลง สงเสริมการเรียนรูจากการแกปญหา โดยกําหนดประเด็นปญหา
และสถานการณที่เกี่ยวของ แบงกลุมนักศึกษาเพื่อแสดงความคิดเห็น และระดมสมองหาแนวทางการแกไขปญหา 
                             4) มอบหมายงานที่สงเสริมการคิด วิเคราะหและสังเคราะหดวยเหตุผล และมีวิจารณญาณ  
          2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                           1) ประเมินจากการตอบปญหา และการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งงานที่มอบหมาย 
                           2) ประเมินจากการสอบยอย การสอบกลางภาคและปลายภาค 
                           3) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหา 
                               4) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณจริง การสังเกตพฤติกรรมทางปญญาของ
ผูเรียน ตั้งแตขั้นสังเกตตั้งคําถาม สืบคน คิดวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคา ตามลําดับ 
 
          2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
         2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอน คนที่มาจาก
สถาบันอื่น  รวมถึงคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชาหรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ดังนั้นความสามารถที่จะ
ปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ  จึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยผูสอนจะตองสอดแทรกวิธีการที่
เกี่ยวของกับคุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ใหกับนักศึกษา ในระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชา
ทางดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ดังนี้ 

          1) มภีาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 
          2) มคีวามรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
          3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 

         2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

          1) ชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษากอนเรียน 
                            2) จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักศึกษาไดรวมคิด รวมวิเคราะห รวมอภิปราย รวมมือกัน
ทํางานกลุมตามที่ไดรับมอบหมาย มุงเนนสรางทักษะความเปนผูนําและผูตามที่ดี ความรับผิดชอบและมนุษย
สัมพันธระหวางบุคคล การปรับตัวและยอมรับความแตกตางของคนในสังคม   
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         2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 
                            1) สังเกตความรวมมือในการทํางานเปนกลุม พฤติกรรมการรวมกิจกรรมในการเรียน 
                            2) วัดผลจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 
                            3) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม 
                            4) การสังเกตการณทํางานที่มอบหมาย  การรวมกิจกรรมในชั้นเรียน  และปฏิสัมพันธ
กับผูอื่น 
 
      2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
                            1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหประมวลผลการ
แกปญหาและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

2) มีทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

3) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืน เพื่อการคนควาไดอยาง
เหมาะสมและจําเปน 

4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
         2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                            1) ชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษากอนเรียน 
                            2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนใชคณิตศาสตรและสถิติพื้นฐานในการแกสมการ
ทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในสาขาวิชาเอก เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจปญหาและเชื่อมโยงกับหลักการหรือ
ทฤษฎีอันเปนแนวทางสูการแกปญหาตางๆ แสดงถึงความสามารถในการใหเหตุผล และใชตรรกศาสตรในการ
สรุปผล 
                            3) สงเสริมใหเห็นความสําคัญและมอบหมายปญหาใหนักศึกษาฝกวิเคราะหและแกปญหา
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และนําเสนอดวยสื่อท่ีเหมาะสม วิเคราะหขอมูล  และนําเสนอดวยสื่อที่
เหมาะสมกับขอมูล  
                            4) สงเสริมการทักษะการคนควาขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการเก็บรวบรวม
ขอมูลที่ตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการ  ฝกการนําเสนอผลงานโดยเนนความสําคัญของการใชภาษา และบุคลิกภาพ  
                            5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติในการศึกษาคนควาสืบคนขอมูล
ทางวิทยาศาสตร โดยใชเทคโนโลยีตางๆ เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะห อภิปรายรวมกนั 
         2.2.5.2 กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         1) วัดผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย 
                          2) ประเมินจากศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
ที่ไดรับมอบหมาย บุคลิกภาพ และการตอบคําถามในชั้นเรียน  
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                          3) ประเมินผลการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสะทอนความรูความคิด   ความเขาใจผานสื่อ
เทคโนโลยีแบบตางๆ 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูมาตรฐาน
ผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได (จะแสดงเปนเอกสารแนบทาย) 

3.1 ผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในตารางมีความหมาย  ดังนี้ 
3.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
   1) มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ เปนแบบอยางที่ดีของสังคม 
   2) มีความซื่อสัตย เสยีสละ อดทน กตัญู และมีความพอเพียงเปนฐานในการดําเนินชีวิต 
   3) สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  
   4) มีจิตสํานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

3.1.2 ผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 
   1) มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
          3.1.3 ผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศนกวางไกล  เขาใจและเห็นคุณคา
ของตนเอง  ผูอ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
   1) มีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตได 
   2) บูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
          3.1.4 ผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชวีิต  เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
   1)  มีความรู ความเขาใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานการดํารงชีวิต 
   2)  มีความเขาใจ ความแตกตางระหวางบุคคล และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ 
และความรับผิดชอบ 
   3)  สามารถเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองท้ังรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 
   4)  สามารถแสวงหาขอมูล ความรู จากแหลงและวิธีการที่หลากหลาย 
   5)  ตระหนักรูศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยางมีความสุขและยั่งยืน 
          3.1.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม  
   1) สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตางๆ เพื่อแกไขปญหาได
อยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 
   2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตอประเด็นปญหาหนึ่งๆ ไมวาจะดวยการคิด
วิเคราะห สังเคราะห แสดงการประเมินขอมูลเพื่อชี้ใหเห็นความนาเชื่อถือ และใหขอสรุปอันจะนําไปสูการ
ตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม 
   3) สามารถใหความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่จําเปนในการแกปญหาในสถานการณตางๆ 
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   4) สามารถศึกษาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแกไขปญหาอยางบูรณาการและ
สรางสรรคได 
   5) สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกดิปญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และแนวทางความ
เปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนด และไดผลของการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
          3.1.6 ผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและ
สังคมโลก 
   1) มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนษุยสัมพันธที่ดี ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรได 
   2) ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน และยอมรับในความแตกตางหลากหลายของ
มนุษย 
   3) มีน้ําใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอประโยชนสวนรวม และมีจิตสํานึกรัก
ทองถิ่น 
   4) สามารถชวยเหลือและแกปญหาของกลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนําและผูตาม 
   5) ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและประชาคม
นานาชาต ิ
          3.1.7 ผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน  
   1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   2) สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะหได 
   3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกในปจจุบัน 
   5) ตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใชเทคโนโลยีให
เหมาะสมกับตนเองได 
          3.1.8 ผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  
   1) สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
   2) สามารถเลือกใชภาษาในบริบทที่แตกตางไดอยางเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
                                           
                                                     
                                                         
                                                          
                                                    

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.
ตระหนัก 

และ
สํานึกใน
ความเปน

ไทย 

3. มีความ 
รอบรูอยาง
กวางขวาง 
มีโลกทัศน
กวางไกล 

เขาใจและเห็น
คุณคาของ
ตนเอง ผูอื่น  

สังคม       
ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูตลอดชวีิต      
เพื่อพัฒนาตนเอง      

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิด 
แบบองครวม 

6. มีจิตอาสาและสํานึก
สาธารณะ เปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางรูเทาทัน 

8. ใช
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อยางมี

ประสิทธิ
ภาพ 

รายวิชา 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                              

GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

 
 

    
 

    
 

    
  

GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน   
 

 
   

   
 

    
 

 
 

    
  

    
 

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
  

   
 

GEL0301  ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0303  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

   
  

GEL0305  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   
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ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.
ตระหนัก 

และ
สํานึกใน
ความเปน

ไทย 

3. มีความ 
รอบรูอยาง
กวางขวาง 
มีโลกทัศน
กวางไกล 

เขาใจและเห็น
คุณคาของ
ตนเอง ผูอื่น  

สังคม       
ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูตลอดชวีิต      
เพื่อพัฒนาตนเอง      

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิด 
แบบองครวม 

6. มีจิตอาสาและสํานึก
สาธารณะ เปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางรูเทาทัน 

8. ใช
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อยางมี

ประสิทธิ
ภาพ 

รายวิชา 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                              

GEH0401  วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา   
 

   
 

 
  

 
  

 
  

 
    

 
 

    
 

 

GEH0402  ปรัชญาและศาสนา       
  

    
     

  
 

  
 

   
  

 

GEH0403  มนุษยกับความงาม  
   

  
   

 
   

 
   

  
  

  
    

 
 

GEH0404  พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน  
   

  
 

 
   

  
    

 
 

  
 

 
    

 
 

GEH0405  มนุษยกับการเปลี่ยนแปลง    
   

  
 

   
 

     
  

      
 

 
 

GEH0406  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู    
  

 
    

 
  

 
   

 
     

  
  

 
 

GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  
   

  
 

 
       

 
  

     
 

   
 

 

GEH0408  เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง    
 

 
 

 
    

 
    

    
      

  
 

GEH0409  วิถีอาเซียน    
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ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.
ตระหนัก 

และ
สํานึกใน
ความเปน

ไทย 

3. มีความ 
รอบรูอยาง
กวางขวาง 
มีโลกทัศน
กวางไกล 

เขาใจและเห็น
คุณคาของ
ตนเอง ผูอื่น  

สังคม       
ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูตลอดชวีิต      
เพื่อพัฒนาตนเอง      

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิด 
แบบองครวม 

6. มีจิตอาสาและสํานึก
สาธารณะ เปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางรูเทาทัน 

8. ใช
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อยางมี

ประสิทธิ
ภาพ 

รายวิชา 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

กลุ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร  วิ ท ย าศาสต รแ ล ะ
เทคโนโลยี 

GES0501  วิเคราะหการคิด  
   

  
            

    
      

 

GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม    
   

    
 

  
 

   
 

       
 

  
 

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี  
   

  
    

 
 

 
    

 
  

 
 

      
 

GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต   
 

 
  

  
  

 
    

 
   

 
  

 
 

 
  

 
 

GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องตน  
 

 
 

  
  

 
  

 
  

   
  

   
  

    
 

GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 
  

 
 

  
  

 
 

   
 

 
 

   
 

  
  

   
 

 

GES0801  งานชางในชีวิตประจําวัน  
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     3.2 ผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ  ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
  3.2.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความซื่อสัตยสุจริต 
2) มีระเบียบวินัย 
3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น 
5) มีจิตสาธารณะ 

3.2.2 ผลการเรียนรูดานความรู 
1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและหรือคณิตศาสตร 
2) มีความรูพื ้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที ่จะนํามาอธิบายหลักการและ

ทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 
3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวชิาการ พัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 
4) มีความรอบรูในศาสตรตางๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

  3.2.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) สามารถคิดวิ เคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง

วิทยาศาสตร 
2) นําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม 
3) มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆ ที่หลากหลายได

อยางถูกตองและเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 
  3.2.4 ผลการเรียนรูดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 
2) มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 

   3.2.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหประมวลผลการ
แกปญหาและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

2) มีทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

3) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น เพื่อการคนควาไดอยาง
เหมาะสมและจําเปน 

4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ 
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ 
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหและ 

การสื่อสาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
1. กลุมวิชาแกน                    

4131007 ฟสิกสพ้ืนฐาน                    

4131008 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน                    

4211107 เคมี 1                    

4211108 ปฏิบัติการเคมี 1                    

4211109 เคมี 2                    

4211110 ปฏิบัติการเคมี 2                    

4331107 ชีววิทยา 1                    

4331108 ปฏบิัติการชีววิทยา 1                    

4331109 ชีววิทยา 2                    

4331110 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                    

4571411 แคลคูลัส 1                    

4571412 แคลคูลัส 2                    

2. กลุมวิชาเฉพาะดาน                    

    2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ                    

4212511 เคมีอินทรียพื้นฐาน                    

4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน                    

4213303 ชีวเคมี                    

4213304 ปฏิบัติการชีวเคมี                    

4332002 ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา                    

4332103 ชีววิทยาของเซลล                    

4332104 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล                    
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รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ 
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ 
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหและ 

การสื่อสาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
4333205 กายวภิาคและสรีรวิทยาของพืช                    

4333206 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช                    

4333308 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว                    

4333309 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว                    

4333111 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ                    

4333112 ปฏิบัติการจัดระบบและความหลากหลายทาง 
             ชีวภาพ 

                   

4333113 นิเวศวิทยา                    

4333114 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                    

4333115 สถิติทางชีววิทยา                    

4333404 พันธุศาสตร                     

4333405 ปฏิบัติการพันธุศาสตร                    

4333503 ชวีวิทยาภาคสนาม                    

4334102 วิวัฒนาการ                    

4334903 สัมมนาทางชีววิทยา                    

4334904 วิธีวิจัยทางชีววิทยา                      

4334905 วิจัยทางชีววิทยา                      

4362101 จุลชีววิทยา                    

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                       

3562201 การสรางธุรกิจใหมและการผูเปนประกอบการ                    

    2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก                    

           2.2.1 กลุมพฤกษศาสตร                    

4332203 พฤกษศาสตร                    

4333204 อนุกรมวิธานของพืช                      
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รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ 
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ 
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหและ 

การสื่อสาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
4333207 สัณฐานวิทยาของพืช                    

4333208 นิเวศวิทยาของพืช                    

4334202 พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ                    

           2.2.2 กลุมสัตววิทยา                    

4332302 สัตววิทยา                    

4333305 อนุกรมวิธานของสัตว                    

4333306 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง                        

4333307 สัตวมีกระดูกสันหลัง                        

4334305 พฤติกรรมของสัตว                        

4334306 ปรสิตวิทยา                    

4334307 กีฏวิทยา                        

4334308 ปกษีวิทยา                        

           2.2.3 กลุมจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ                    

4363308 โพรโทซัววิทยา                        

4363404 จุลชีววิทยาทางอาหาร                    

4364005 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือพัฒนาทองถิ่น                    

4364502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                    

           2.2.4 กลุมชีววิทยาอื่นๆ                    

4332105 ชีววิทยาในโลกปจุบัน                    

4333110 ชีววิทยาการเจริญ                        

4333407 การประยุกตใชชีววิทยาระดับโมเลกุล                    

4333408 เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล                    

4333502 เทคนิคทางชีววิทยา                    

4333602 แพลงกตอนวิทยา                    
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รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ 
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ 
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหและ 

การสื่อสาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
4333702 นิเวศวิทยาทางทะเล                       

    2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                    

           แบบที่หนึ่ง ฝกประสบการณวิชาชีพ                    

4334803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา                    

4334804 การฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา                    

           แบบที่สอง สหกิจศึกษา                    

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                    

7000490 สหกิจศึกษา                    
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หมวดที ่ 5   หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน  (เกรด) 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

1.1 ระบบคาระดับคะแนน  
แบงเปน 8 ระดับ 

 

ระดับคะแนน        ความหมาย คาระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ คอนขางดี (Fairy Good) 2.5 
C พอใช (Fair) 2.0 
D+ ออน (Poor) 1.5 
D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก (Fail) 0.0 

 

1.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน  
กําหนดสัญลักษณการประเมินผลดังนี ้     

     

ระดับการประเมิน ผลการศึกษา 
P (Pass) ผาน 
F (Fail)                ไมผาน 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งจะสัมพันธกับ 

Curriculum Mapping ของรายวิชาตางๆ โดยมีเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน

เพื่อทวนสอบผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งจากการปรเมินของผูเรียน

และการประเมินตนเองของนักศึกษาและนําผลการทวนสอบดังกลาวมาพิจารณา รวมทั้งมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ มคอ.3 ขอสอบ ระดับผลการเรียนใน 

แตละรายวิชาและผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาตามที่กําหนดไวในมคอ.3 ในแตละรายวิชา เพื่อปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา  

   2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
โดยการกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ดวยการเก็บขอมูลหา

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาหลังจากประกอบอาชีพของบัณฑิต นําผลการวิเคราะหขอมูลยอนกลับมา
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ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

โดยคณะกรรมการตามเกณฑของ สกอ. การเก็บขอมูลจะดําเนินการหาคาทางสถิติดังตอไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลา

ในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 สํารวจความเห็นจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม เพื่อ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการ  

2.2.3 การประเมินจากศิษยเกาที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่

เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาส

ใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 

2.2.4 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษตอความพรอม

ของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของ

นักศึกษา 

 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้ 
3.1.1 เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร 
3.1.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00 
3.1.3 คุณสมบัติผูสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 9 การสําเร็จการศึกษา (ภาคผนวก ก) 
3.1.4 ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
3.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    3.2 นักศึกษาที่มีสิทธ์ิแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ 
3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวใน 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดงความจํานงขอ
สําเร็จการศึกษาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้น
อาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่ 6   การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
        1.1 มหาวิทยาลัยกําหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        1.2 อาจารยใหมทุกคนควรผานการอบรมเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) และ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

1.3 มอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัด

และการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
มีการเปดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

2.1.2 จัดใหมีการสอนแบบเปนหมูคณะ ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับ
ผูอื่น รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมคณะสอน 

2.1.3 สงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน
ระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการที่มี
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  
2.2.1 สงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
2.2.2 สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยโดยการขอทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งสนับสนุนในสวนของอุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
2.2.3 สงเสริมใหอาจารยนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2.2.4 สงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ 
2.2.5 สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศในระดับที่สูงขึ้น โดยกําหนดเปน

แผนการศึกษาที่ชัดเจน 
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หมวดที ่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา มีอาจารยผูรับผิดชอบจํานวนอยางนอย 5 คน 
อาจารยผูรับผิดชอบทุกคนเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมเกิน 1 หลักสูตร และมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ
อาจารยประจําหลักสูตรคือ มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ
ตองมีผลงานวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพร
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ใน
รอบ 5 ปยอนหลัง อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาที่เปด
สอน และทําหนาที่สอนและคนควา วิจัยในสาขาดังกลาว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดใน
รอบ 5 ป ของการปรับปรุง  

นอกจากนี้ไดมีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดแก อาจารยประจํา
หลักสูตรไมต่ํากวารอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรตลอดหลักสูตร มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา จัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว อาจารยใหมทุก
คนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  และระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0   
 
2. บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดมีการกําหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวในเอกสาร มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน
คือ (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรมีการดําเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิต โดยอาศัยขอมูลจากผูใชบัณฑิต ดวยการขอเขา
สัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตใหมที่จบการศึกษาและเขาทํางานใน
สถานประกอบการนั้นๆ และจํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของ
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จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษารวมทั้งการติดตามจํานวนของบัณฑิต (รอยละ) ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อสิระภายใน 1 ป 
 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรมีกระบวนการและข้ันตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษารวมทั้งดําเนินการตามระบบ
และกลไก โดยอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ทําการรับนักศึกษา
ประจําปการศึกษาตามแผนที่วางไว โดยขั้นตอนตางๆ ที่กําหนด ภายใตการดําเนินการของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และมีตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่สอบสัมภาษณนักศึกษา มกีารกํากับ 
ติดตามโดยใหอาจารยที่ปรึกษาจัดตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษา ทั้งในดานวิชาการและการ
ใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการจัดโครงการตางๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา พรอมทั้งสงเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 
4. อาจารย 

มีการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
เปนอยางนอย ในสาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาที่สัมพันธกัน รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง 
โดยการพิจารณากรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนาตนเอง (ลาศึกษาตอ) รวมกับคณะ เพื่อใหอาจารยไดศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการและการทําวิจัย โดยสนับสนุนใหอาจารยประจํา
หลักสูตรเขารวมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู (KM) ซึ่งจัดโดยคณะ และหลักสูตร
รวมกับคณะจัดสรรงบประมาณใหอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการเผยแพรผลงานวิจัย มีการจัดสรรวิชาสอน
ตรงกับความชํานาญของอาจารยผูสอน และมีการเกลี่ยจํานวนภาระงานสอนใหมีความเหมาะสม รวมทั้งมีการ
จัดทํารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง
การจัดทําเอกสาร มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ตามกําหนดเวลา 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

หลักสูตรมีการจัดทําหลักสูตรโดยศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตางๆ จากแหลงฝก
ประสบการณนักศึกษาทั้งเอกชนและราชการ เพื่อนําผลการประเมินที่ไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง
รวมทั้งอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณารวมกันกับคณะ ในการจัดทําโครงสรางหลักสูตรที่นักศึกษาหลักสูตร   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จะตองเรียนตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรจากเอกสาร มคอ.1 พรอมทั้ง
ไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในศาสตรดานชีววิทยา จากนั้น
จึงยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา 
 

ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อหลักสูตรไดรับความเห็นชอบและดําเนินการเปดรายวิชาแลว 
อาจารยประจําหลักสูตรตองคํานึงถึงการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหผูสอนมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุกกลุม ผูสอน
ใชวิธีการและ/หรือกิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และสอดแทรก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินในการเรียนการสอน  
 

สําหรับการประเมินผูเรียน หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาให
ตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในเอกสาร มคอ.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนดน้ําหนักของ
องคประกอบในการประเมินใหสอดคลองกับจุดเนนภายในแตละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรูของ
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นักศึกษา โดยใชการประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความ
หลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย ขอสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการกํากับใหมีการพัฒนาและ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อนํามา
วางแผนจัดระบบบริหารจัดการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เชน การเตรียมความพรอมของหองเรียนใหมีบรรยากาศ 
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ทั้งในดานแสงสวาง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนให
สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานสื่อโสตทัศนูปกรณ เชน 
คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ โตะ เกาอี้ ใน
หองเรียนใหพรอมสําหรับใชงาน รวมทั้งเทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย (wifi) ของมหาวิทยาลัย การจัดหาหนังสือ 
สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเลคทรอนิกสในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
    6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม   

คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบใหบริการแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ใชในการเรียน ไดแก หนังสือ ตํารา ฐานขอมูล อุปกรณสนับสนุนการเรียน อยูในความ
รับผิดชอบรวมกันระหวางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากนี้เครื่องมือทางดานวิทยาศาสตรยังไดรับการสนับสนุนจากศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และอยูในความรับผิดชอบรวมกันระหวางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และศูนยวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

6.1.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายการขอมูลหนังสือ/วารสาร และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 

ขอมูลเกี่ยวกับ 
หนังสือ (เลม) วารสาร (รายการ) 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร/เทคโนโลยีสารสนเทศ 4,077 485       8 2 
ฟสิกส 1,008 196 32 7 
เคมี/เคมีประยุกต 1,487 267 32 7 
ชีววิทยา/ชีววิทยาประยุกต 2,041 423 32 7 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร       271 52 32 7 
คหกรรมศาสตร 3,085 318 32 7 
สิ่งแวดลอม 1,912 162 28 1 
สาธารณสุข 5,203 328 37 3 
การแพทยแผนไทย/การแพทยแผนไทยประยุกต        62 -       4 - 
คณิตศาสตรและสถิต ิ 4,568 677       1 2 
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ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก 
กลุมสาขาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- EMERALD MANAGEMENT E – JOUNAL 
- ABI/INFORM Complete 
- Education Resources Information Center (ERIC) 
- Education Resources Complete 

 

กลุมสาขาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
- ACM Digital Library 
- Computer & Applied Science Computer 
- American Chemical Society Journal (ACS) 

 

กลุมสหวิชา 
- H.W.Wilson 
- Web of  Science 
- ProQuest Dissertation & Theses 
- Academic Search Premier 
- SciVerse  ScienceDirect 
- SpringerLink – Journal 

 

ฐานขอมูลไทยที่นาสนใจ 
- Business Source Premier 
- MuseGlobal 
- IOP Science Extra 
- Bu siness Expert Press 
- BioOne 
- Communication & Mass Madia Complete 
- ProQuest Research Library 
- eBrary 

 

ฐานขอมูลเปด 
- Business Monitor 
- สารานุกรมไทยสําหรับเอกชน 
- ฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) 
- Wikipedia 
- Encyclopedia Britan nica Concise 
- ฐานขอมูลวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก (IR - Web) 
- ฐานขอมูลสมุนไพร วว. (TISTR  Medicinal Plants DB) 
- ฐานขอมูลงานวิจัย วว. (TISTR Research) 
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- Bioline International 
- BioMed Central the Open Access Publisher 
- Chemistry Central 
- arXir 
- AGRICOLA (AGRICultural Online Access) 
- AGRIS 
- NDLTD (Networked Digital of Theses and Dissertations) 
- The Encyclopedia of Earth , EOE 
- Cite Seer (Scientific Literature Digital Library) 
- Directory of  Open Access Journal (DUAS) 

 

ฐานขอมูลอื่น ๆ  
- IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 
- ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 
- ฐานขอมูลทองถิ่น 
 

          6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนและวิจัย  
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
1 กลองจุลทรรศนแบบ Bright field 52 ตัว 
2 กลองจุลทรรศนแบบ Stereo 15 ตัว 
3 กลองจุลทรรศน แบบ Phase Contrast 1 ตัว 
4 กลองจุลทรรศนประกอบกลอง CCD Microscope  1 ตัว 
5 กลองจุลทรรศน Fluorescence 1 ตัว 
6 กลองจุลทรรศนประกอบกลองถายภาพ 1 ตัว 
7 กลองจุลทรรศนแบบ stereo ตอเขากลองถายรูป 1 ตัว 
8 กลองจุลทรรศนประกอบชุดคอมพิวเตอร  1 ตัว 
9 กลองถายรูประบบดิจิตอล 1 ตัว 
10 กลองสองทางไกลแบบ 2 ตา 33 ตัว 
11 ชุดกลองถายภาพ 1 ชุด 
12 กลองโทรทัศนและขาตั้งชนิด 3 ขา 1 ชุด 
13 ตูอบลมรอน 5 ตู 
14 ตูควบคุมอุณหภูมิ 8 ตู 
15 ตูแชแข็งอุณหภูมิต่ํา 4 ตู 
16 ตูดูดความชื้น 4 ตู 
17 ตูอบลมรอน 5 ตู 
18 ตูดูดควัน 6 ตู 
19 เครื่องเขยาหลอดทดลอง 4 เครื่อง 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
20 เครื่องเหวี่ยงแยกสารละลาย 5 เครื่อง 
21 เครื่องปนเหวี่ยง 7 เครื่อง 
22 เครื่องกลั่นน้ํา 2 เครื่อง 
23 เครื่องตัดเนื้อเยื่อพืชและสัตว 1 เครื่อง 
24 เครื่องวัดการคายน้ําของพืช 1 เครื่อง 
25 เครื่องวัดอัตราการเตนของกลามเนื้อ 1 เครื่อง 
26 เครื่องหลอมพาราฟน 2 เครื่อง 
27 เครื่องลับมีดตัดเนื้อเยื่อ 1 เครื่อง 
28 เครื่องวัดความเร็วของกระแสน้ํา 1 เครื่อง 
29 เครื่องวัดปริมาณคลอโรฟลล 1 เครื่อง 
30 เครื่องอังไอน้ําควบคุมอุณหภูมิ 7 เครื่อง 
31 เครื่องทําแหงอุณหภูมิต่ํา 1 เครื่อง 
32 เครื่องเก็บตัวอยางน้ํา 2 เครื่อง 
33 เครื่องเก็บตัวอยางดินตะกอน 1 เครื่อง 
34 เครื่องวัดความเค็ม 4 เครื่อง 
35 เครื่องวัดความขุน 8 เครื่อง 
36 เครื่องวัดดรรชนีหักเหของสารละลาย 4 เครื่อง 
37 เครื่องวัดคาความเปนกรดดางชนิดภาคสนาม 4 เครื่อง 
38 เครื่องวัดความเปนกรดดางชนิดตั้งโตะ 4 เครื่อง 
39 เครื่องวัดความของการสองเขมสวาง 4 เครื่อง 
40 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในสารละลายภาคสนาม 2 เครื่อง 
41 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในสารละลาย 1 เครื่อง 
42 เครื่องวัดการลําเลียงน้ําในพืช 1 เครื่อง 
43 เครื่องวัดความจุปอด 1 เครื่อง 
44 เครือ่งใหความรอนสไลด 3 เครื่อง 
45 เครื่องวัดความเค็ม สภาพนําไปใชและอุณหภูมิ 1 เครื่อง 
46 เครื่องอังไอน้ําควบคุมอุณหภูมิพรอมเขยา 2 เครื่อง 
47 เครื่องเขยาควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง 
48 เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล  1 เครื่อง 
49 เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร 2 เครื่อง 
50 เครื่องชั่ง Triple Beam 7 เครื่อง 
51 เครื่องชั่งไฟฟาอยางละเอียด 4 ตําแหนง 5 เครื่อง 
52 เครื่องชั่งไฟฟาชนิด 2 ตําแหนง 2 เครื่อง 
53 เครื่อง PCR 1 ชุด 
54 ชุดเครื่องยอยไนโตรเจน 1 ชุด 
55 ชุดปเปตสารละลายปริมาตรนอย 5 ชุด 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
56 เตาไฟฟา  (hot plate) 14 ตัว 
57 เตาไฟฟาพรอมแมเหล็กคนสาร 4 ตัว 
58 ตาขายแพลงคตอน 2 ตัว 
59 อางลอยเนื้อเยื่อ 2 ตัว 

 
 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการจัดซื้อ
หนังสือและตําราที่เกี่ยวของ เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ 
ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือสําหรับใชในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาทําการจัดซื้อหนังสือดวย นอกจากนี้ทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีสิ่งสนับสนุนอื่นๆ 
เชน หองสมุดคณะ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร และเครื่องขยาย
เสียง อุปกรณอ่ืนๆ ตามความจําเปนอยางครบถวน ทันสมัยและมีสภาพพรอมใชงาน 
  ในสวนของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร คณะกรรมการหลักสูตรจะเสนอรายการจัดซื้อ
หนังสือเพ่ิมเติมผานประธานโปรแกรมวิชาและคณะตามปงบประมาณ 
 
 6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย
วิทยาศาสตร และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สํารวจความเพียงพอ
และความตองการหนังสือ ตํารา เอกสารอางอิง วารสารฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตรของคณาจารยและนักศึกษาอยางสม่ําเสมอทุกปการศึกษา 

 
7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และ/หรือ องคกรวิชาชีพ 

   

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่ อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู   จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

     

(8) อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน  

     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

เกณฑประเมิน 

 หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ 

ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชื้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุ

เปาหมาย ไมนอยกวา 80 % ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา
ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 

2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการ 
เรียนแตละรายวิชา 

3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
         1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา  ตามระบบของ 
มหาวิทยาลัย 
         2) นําผลการประเมินจัดสงใหอาจารยผูสอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพื่อนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ 
แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย  เปนตน 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพื่อติดตามผลการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษา 
ในหลักสูตรไปใชในการทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพื่อสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใช 
บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษา (ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 ขอ 7 
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ)  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
    4.1 อาจารยประจําวิชา/อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยโดยนักศึกษา และคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะ มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการ 
ทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห  พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดที่มีขอบกพรอง  
สําหรับปการศึกษาถัดไป 
    4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและ
อาจารย  โดยศิษยเกาและผูใชบัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร   
ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  



                                                   มคอ.2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วาดวยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

1. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
    1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
          (1) เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหสอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบันและขยายโลกทัศน
ของนักศึกษามากข้ึน 
          (2) เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมรายวชิาที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยในการรักและพัฒนาทองถิ่น 
          (3) เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจและตองการพัฒนา 
 (4) เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีจํานวนหนวยกิตเหมาะสม เพื่อความสะดวกในการบริหารวิชาการและ
การเลือกเรียนของนักศึกษา 
          (5) เพื่อปรับปรุงใหมีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการและมุงปฏิบัติ  
    1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
         (1) เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหสอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 
         (2) เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมรายวิชาที่สงเสริมใหมีทักษะทางปฏิบัติการใหมากขึ้น รวมถึงสงเสริมความ
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางชีววิทยา 
          (3) เพื่อปรับหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการปฏิบัติภารกิจ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
          (4) เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดสามารถเลือกเรียนรายวิชาเกี่ยวกับชีววิทยาที่สนใจและตองการพัฒนา 
          (5) เพื่อปรับปรุงใหมีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการและมุงปฏิบัติ 
          (6) เพื่อผลิตบัณฑิตชีววิทยาที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน และมีความรูและ
เขาใจการเปลี่ยนแปลง แนวโนมของประเทศและสังคมโลก นําไปสูการพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติอยาง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
2. สาระในการปรับปรุงแกไข     

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตร
เดิม พ.ศ. 2555 เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สามารถ
สรุปการปรับปรุงได ดังนี้  
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เหตุผลของ

การ
เปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อหลักสูตร  
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

1. ชื่อหลักสูตร  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

ปรับปรุง 
ป พ.ศ. 2559 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)  
    ชื่อยอ (ภาษาไทย)       : วท.บ. (ชีววิทยา)  
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Science (Biology)  
    ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : B.Sc. (Biology) 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)  
    ชื่อยอ (ภาษาไทย)       : วท.บ. (ชีววิทยา)  
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Science (Biology)  
    ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : B.Sc. (Biology) 

 

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    วิชาการดี มีคุณธรรม นําความรูสูการพัฒนาทองถิ่น 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    ทักษะเดน เนนคุณธรรม นําความรูสูชุมชน 
 

เ พื่ อ ค ว า ม
สอดคลองกับ
คุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่
พึ งป ระสงค
ของหลักสูตร 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร  
    เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้   
    4.1 มีความรูและประสบการณการเรียนรู สามารถปฏิบัติงาน 
ในสาขาวิชาชีววิทยาไดอยางดี 
    4.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรค 
โดยใชความรูและประสบการณในสาขา วิชาชีววิทยาในการ
แกปญหาการทํางานได 
    4.3 มีทักษะความสามารถดานการสื่อสาร การวิเคราะหวิจัย การ
ใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม 
    4.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/
วิชาชีพ และมีทักษะความพรอมดานสังคมที่จําเปนตอการ
ทํางานและการใชชีวิตในอนาคต 
    4.5 มีความอยากรูอยากเห็น ชางสงสัย จะยอมรับคํากลาว
อางใดเมื่อมีหลักฐานเชิงประจักษเพียงพอและมีคําอธิบาย
หลักฐานเหลาน้ันตามตรรกะในหลักวิชา 
    4.6 มีความสามารถในการบริหารจัดการและทํางานกับผูอื่น
ได มีความพรอมในการทํางานอยูเสมอ และมีความมุงมั่นในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม 

 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร  
          เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดงันี้   

    4.1 มีความรู และสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีววิทยาได
อยางด ี
    4.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
    4.3 มีความมานะอดทน กระตือรือรน ในการปฏิบัติงาน 
และมีจิตสาธารณะ 
    4.4 สามารถใชความรูและประสบการณ ในสาขาวิชา
ชีววิทยาเพื่อการแกปญหาในการทํางานได 
     4.5 สามารถใชภาษาในการสื่อสาร และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการปฏิบัติงานไดอยางด ี
    4.6 สามารถใชความรูและประสบการณเพื่อตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นได  
 

 

เ พื่ อ ผ ลิ ต
บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุ ณ ส ม บั ติ
ตามปรัชญา
ของหลักสูตร 

5.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
นางสาวสุวรรณี พรหมศิริ อาจารย 
นางอรนุช สุขอนันต  อาจารย 
นางสาววันวิภา หนูมา  อาจารย 
นายคทาวุธ ไชยเทพ  ผูชวยศาสตราจารย 
นางสาวสุธินี หีมยิ  อาจารย 

5.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
นางสาวสุวรรณี พรหมศิริ อาจารย 
นางอรนุช สุขอนันต  อาจารย 
นายคทาวุธ ไชยเทพ  ผูชวยศาสตราจารย 
นางสายใจ วัฒนเสน  อาจารย 

  นางสาวสุธินี หีมยิ อาจารย 
 

เปลี่ยนรายช่ือ
อาจารย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เหตุผลของ

การ
เปลี่ยนแปลง 

6. ระบบการจัดการศึกษา  
    แบบทวิภาค เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ.2549 หมวดที่  2  ระบบการจัด
การศึกษา 

6. ระบบการจัดการศึกษา  
    แบบทวิภาค เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
หมวด 2 ระบบการศึกษา 

คงเดิม 

7. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    ไมนอยกวา 134 หนวยกิต 

7. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 

ปรับจํ านวน
หนวยกิต ให 
ลดลง  

8. โครงสรางหลักสูตร  
    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมนอยกวา     30 หนวยกิต  
        1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร              9 หนวยกิต  

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร                       6 หนวยกิต  
  1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร                        6 หนวยกิต  
  1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร                        9 หนวยกิต  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 2. หมวดวิชาเฉพาะ            ไมนอยกวา     98 หนวยกิต  

        2.1 กลุมวิชาเน้ือหา                             84 หนวยกิต 
             2.1.1 วิชาแกน                             26 หนวยกิต 
             2.1.2 วิชาเนื้อหาบังคับ                   46 หนวยกิต 
             2.1.3 วิชาเนื้อหาเลือก                    12 หนวยกิต 
        2.2 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ                   6 หนวยกิต 
        2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ          8 หนวยกิต 
    3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 

8. โครงสรางหลักสูตร  
    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไมนอยกวา   30 หนวยกิต  
        1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร          12 หนวยกิต  

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและ                9 หนวยกิต 
     สังคมศาสตร                                                 

  1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร                      9 หนวยกิต  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

2. หมวดวิชาเฉพาะ             ไมนอยกวา   96 หนวยกิต  
        2.1 กลุมวิชาแกน                              26 หนวยกิต 
        2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน       ไมนอยกวา  70 หนวยกิต 
             2.2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ             50 หนวยกิต 
             2.2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
             2.2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ       8 หนวยกิต 
    3. หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
 
 

ปรับโครงสราง 
ของหลักสูตร
และรายวิชา 
 

 
 

 
 

 สําหรับรายละเอียดตางๆ ในการปรับปรุงแกไขดังแสดงไวในตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาเฉพาะของ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1500301 ภาษาไทยเพ่ือ   3(3-0-6) 
             การสื่อสาร  
             Thai for Communication 
             การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยทั้ง
การฟง การพูด การอานและการเขียน ให
สามารถใชสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือ   3(3-0-6) 
             การสื่อสาร  
             Thai for Communication 

พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยใน
ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน   
ใหมีความรอบรูและสามารถใชภาษาสื่อสารใน
ชี วิ ต ป ระ จํ า วั น ได อ ย า งมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  
เห ม า ะ ส ม ต า ม บ ริ บ ท ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ     
วัฒนธรรมไทย 

Study and practice skills in 
listening, speaking, reading and writing, 
in Thai for the daily life communication 
appropriately in various Thai contexts. 

เปลี่ ยนรหั สวิช า และปรับ
คําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500303 ภาษาอังกฤษเพ่ือ   3(3-0-6) 
             การสื่อสาร 1   
             English for  
             Communication 1 
             การฝกทักษะดานการฟง การพูด 
การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อติดตอ
ในสถานการณตางๆ เพื่อสื่อความหมายใน
ชีวิตประจําวัน 
 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลก   3(3-0-6) 
             ปจจุบัน  
             English for   
             Today’s World 

พัฒนาผูเรียนใหใชภาษาอังกฤษเพื่อ
เป น เครื่ อ งมื อ ในการแสวงหาความรู จ าก
แหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อประยุกต ใช ใน
การศึกษาและการดํารงชีวิตในโลกปจจุบัน 

Develop learners in using 
English as a medium to access and 
retrieve information for education and 
daily life applications. 

เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  ป รั บ ชื่ อ
ร า ย วิ ช า ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ ป รั บ
คําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500304 ภาษาอังกฤษเพ่ือ   3(3-0-6) 
             การสื่อสาร 2  
             English for  
             Communication 2  
             การฝกทักษะและกลวิธีการอาน
รวมทั้งการเขียนขอความสั้นๆ เพื่อการสื่อสาร
และฝกทักษะดานการฟง การพูดเพื่อใหขอมูล
และแสดงความคิดเห็น 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อ  3(3-0-6) 
             การทํางาน 
             English at Work 

ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษใน
บ ริ บ ท ข อ งก ารทํ า งาน  แ ล ะส าม ารถ ใช
ภ าษาอั งกฤษ เพื่ อ ก ารหางาน  สมั ครงาน 
สัมภาษณงาน และบริบทอื่นๆ ของการทํางาน 

Practice English skills in work-
related contexts. Make use of English 
for job seeking, job applying, job 
interviewing, and other work-related 
contexts. 
 
 
 

เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  ป รั บ ชื่ อ
ร า ย วิ ช า ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  แ ล ะ ป รั บ
คําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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1500310 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6)                     
             Chinese for 
             Communication 
             การฝกทักษะดานการฟง การพูด 
การอาน และการเขียนภาษาจีน โดยเนนทักษะ
การฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารในชีวิต 
ประจําวัน 

GEL0304 ภาษาจีนเพ่ือ              3(3-0-6) 
             การสื่อสาร                               
             Chinese for  
             Communication  

เรียนรูระบบสัทอักษรจีน วิธีการ
เขียนอักษรจีนฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน
ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน เรียนรูการศึกษา
คนควาภาษาจีนดวยตนเองผานเทคโนโลยี
สมัยใหม  พรอมทั้ งเรียนรูและเขาใจความ
แตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยจีน 

Study and practice basic structure 
of Mandarin Chinese with an emphasis on 
developing listening, speaking, reading and 
writing skills with application to a number of 
familiar everyday topics. Enhance learner 
autonomy through technology. Learn about 
culture and develop intercultural awareness. 
 

เปลี่ ยนรหั สวิช า และปรับ
คําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500311 ภาษาญี่ปุนเพ่ือ   3(3-0-6) 
             การสื่อสาร  
             Japanese for  
             Communication 
             การฝกทักษะดานการฟง การพูด 
การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุน โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพ่ือ  3(3-0-6) 
             การสื่อสาร    
             Japanese for  
             Communication 

ฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุน โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูดเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน และเสริมสรางความเขาใจดาน
สังคมและวัฒนธรรมระหวางไทยและญี่ปุน 

Study and practice skills in 
Japanese, focusing on listening and 
speaking for daily communication and  
promoting the understanding of Thai 
and Japanese cultures. 

เปลี่ ยนรหั สวิช า และปรับ
คําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

1500313 ภาษามาเลยเพ่ือ   3(3-0-6) 
             การสื่อสาร 
             Malay for  
             Communication 
             การฝกทักษะดานการฟง การพูด 
การอาน และการเขียนภาษามาเลย โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

GEL0301 ภาษามาเลยเพ่ือ  3(3-0-6) 
             การสื่อสาร  
             Malay for  
             Communication 

การฝกทักษะดานการฟง การพูด 
การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะการฟง
และการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางดานวัฒนธรรม เพื่อการนําไปใชในชีวิต 
ประจําวัน 

Study and practice skills in 
listening, speaking, reading and writing 
in Malay, focusing on listening and 
speaking for daily communication and  

เปลี่ยนรหัสวิชา  และปรับ
คําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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promoting the understanding of Thai 
and Malay cultures. 

1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อ   3(3-0-6) 
             การสื่อสาร  
             Korea for Communication 
             การฝกทักษะดานการฟง การพูด 
การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อ   3(3-0-6) 
             การสื่อสาร  
             Korean for 
             Communication 

การฝกทักษะดานการฟง การพูด 
การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

Study and practice skills in 
listening, speaking, reading and writing 
in Korean, focusing on listening and 
speaking for daily life. 

เปลี่ ยนรหั สวิชา  และเพิ่ ม
คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

1500315 ภาษาพมาเพื่อ             3(3-0-6) 
             การสื่อสาร  
             Burmese for  
             Communication 
             การฝกทักษะดานการฟง การพูด  
การอาน และการเขียนภาษาพมา โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

GEL0303 ภาษาพมาเพื่อ  3(3-0-6) 
             การสื่อสาร  
             Burmese for  
             Communication 

การฝกทักษะดานการฟง การพูด 
การอาน และการเขียนภาษาพมา โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

Study and practice skills in 
listening, speaking, reading and writing 
in Burmese, focusing on listening and 
speaking for daily life. 

เปลี่ ยนรหั สวิชา  และเพิ่ ม
คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

 GEL0302 ภาษาอินโดนีเซีย  3(3-0-6) 
             เพ่ือการสื่อสาร  
             Indonesian for         
             Communication 

การฝกทักษะดานการฟง การพูด 
การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะการฟง
และการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางดานวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อการนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน 

Study and practice Skills in 
listening, speaking, reading and writing 
in Indonesian, focusing on listening and 
speaking for daily communication and 
promoting the understanding of Thai 
and Indonesian cultures.  
 
 
 

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อใหนักศึกษา
มี ค ว า ม รู  ค ว า ม เ ข า ใ จ 
วัฒนธรรมและภาษาในกลุม
อาเซียน 
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2. กลุมวิชามนุษยศาสตร 
1500305 สารสนเทศเพื่อ   3(3-0-6) 
             การศึกษาคนควา  
             Information for Study  
             Skills and Research 

ความ ห ม าย  ค วาม สํ าคั ญ ข อ ง
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร
สารสนเทศ แหลงสารสนเทศในการศึกษา
ค น ค ว าภ าย ใน ม ห าวิ ท ย าลั ย แ ล ะแห ล ง
สารสนเทศอื่นๆ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาเพื่อใชศึกษาคนควาดวยตนเอง
และวิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตาม
รูปแบบและขั้นตอนท่ีเปนมาตรฐาน  

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
GEH0406 สารสนเทศเพื่อ  3(3-0-6) 
             การเรียนรู  
             Information for Learning 

ความหมาย ความสําคัญ และความ
ตองการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ 
แหลงสารสนเทศ กลยุทธ การสืบคนสารสนเทศ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส  ก ารป ระ เมิ นสารสน เทศ      
การอางอิงและบรรณานุกรม การนําเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบตางๆ โดยตระหนักถึง
จริยธรรมสารสนเทศ    

Meaning and significance of 
information, information sources, information 
resources, electronic information searching 
strategy, information evaluation, information 
ethics, citation and bibliography, information 
presentation in various forms. 

 
เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม
วิชาจากกลุมวิชามนุษยศาสตร
เปนกลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  และมีการปรับ
คําอธิบายรายวิชาใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

1510313 ปรัชญาและศาสนา   3(3-0-6)  
             Philosophy and Religions 

ความหมาย องคประกอบ ประเภท 
การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและศาสนา
สาขาของปรัชญาใหเห็นถึงความสัมพันธและ
ความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา 
เขาใจคุณคาที่แทจริงของปรัชญาและศาสนา 
เรียนรูและเขาใจแนวคิดของปรัชญาและหลัก
คําสอนของศาสนาตางๆ สามารถนําหลักธรรม
คําสอนของศาสนาดังกลาวมาใชพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพื่อให
เกิดสันติภาพและสันติสุขในสังคม 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา  3(3-0-6)  
Philosophy and Religions 
ความหมาย  องคประกอบ การ

วิเคราะหปญหาของปรัชญาและศาสนา สาขา
ของปรัชญา ความสัมพันธและความแตกตาง
ระหวางปรัชญาและศาสนา คุณคาท่ีแทจริงของ
ป รั ช ญ าแ ล ะ ศ า ส น า  ห ลั ก คํ า ส อ น ข อ ง      
ศาสนาตางๆ นําหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพื่อให
เกิดสันติภาพและสันติสุข 

Analytical elements of 
philosophy and religions, the relations 
between philosophy and religions, the 
real value of philosophy and religions, 
teachings and philosophical concepts of 
different  school of philosophy and 
religions for peace of life and peaceful 
societies. 

เปลี่ยนรหัสวิชา กลุมวิชาจาก
กลุมวิชามนุษยศาสตรเปนกลุม
วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร  และมีการปรับ
คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ให ได
ใจความ กระชับมากยิ่งขึ้น 

2000302 สุนทรียภาพของชีวิต   3(3-0-6)            
             Aesthetic of Life 

ศาสตรทางความงาม ความหมาย
และขอแตกตางของสุนทรียศาสตรเชิงการคิด
กับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 
ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของ
ศาสตรทางการเห็น ศาสตรทางการไดยิน และ
ศาสตรทางการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ
ดนตรี และศิลปะการแสดง ผานขั้นตอนการ

GEH0403 มนุษยกับความงาม  3(3-0-6) 
 Human and Aesthetics 
 แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องตน 

องคประกอบทางศิลปะ ดนตรี และศิลปะ   
การแสดง การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
               Concept and theory of 
beauty, aesthetic elements in painting, 
music and performing arts, beauty in 
daily life. 

ไดนําวิชาสุนทรียภาพของชีวิต
และวิชาศิลปะในชีวิตประจําวัน
มาบูรณาการใหม แลวเปลี่ยน
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุมวิชาจาก
กลุมวิชามนุษยศาสตร เปนกลุม
วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร  และมีการปรับ
คําอธิบายรายวิชาใหมี ความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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เรียนรูเชิงคุณคา ระดับการรําลึก ความคุนเคย 
และ ความซาบซ้ึง  

  
 
 
 
 
รายวิชาท่ียกเลิก 

2000306 ศิลปะในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
             Art in Daily Life 

ศิลปะในชีวิตประจําวัน รสนิยม  
องคประกอบทางศิลปะและหลักการออกแบบ 
โครงสรางและการตกแตง การนําเอาศิลปะ 
และการออกแบบมาใชกับการแตงกาย อาหาร 
การตกแตงบานเรือน การสื่อสาร และปรับปรุง
บุคลิกภาพ 
2500301 พฤติกรรมมนุษย   3(3-0-6) 
             กับการพัฒนาตน  
             Human Behavior  
             and Self  
             Development 
             ความหมาย แนวทาง และวิธีการ
ศึกษาพฤติกรรม สาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม 
การเขาใจตนเอง และเขาใจผูอื่น ตลอดจนการ
พัฒนาตนใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงค การสราง
มนุษยสัมพันธในสังคม การพัฒนาพฤติกรรมใน
การทํางาน  และการเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข 
 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย  3(3-0-6) 
              และการพัฒนาตน   
              Human Behavior and  
              Self-Development 

 การศึกษาพฤติกรรมมนุษย การ
เขาใจตนเองและผูอื่ น  การพัฒนาตนดาน
รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม มีวินัยใน
ตนเอง มีความรับผิดชอบตอสังคม มีทักษะชีวิต 
สํานึกในความเปนพลเมืองไทย สรางสัมพันธที่ดี
กับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพื่อการอยูรวมกัน 
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

The study of human behaviors, 
self-realization and self-development, 
physical, mental, emotional and social Self-
discipline, self and social responsibility with 
public mind, life-skills, awareness of 
Thainess, good relation in multicultural 
societies in order to work together 
efficiently and happily. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม
วิชาจากกลุมวิชามนุษยศาสตร
เปนกลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  และมีการปรับ
คําอธิบายรายวิชาใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2500309 เรียนรูคุณธรรม   3(3-0-6)     
             นําชีวิตพอเพียง  
             Moral Principles  
             Leading to Self 
             Sufficiency 

ความหมายและคุณคาของชีวิต 
หลักธรรมในการดํารงชีวิต การฝกสติ สมาธิ 
การสรางศรัทธาและปญญา การนําหลักธรรม
มาใชในการปองกัน แกปญหา และการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัวและสั งคม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

GEH0408 เรียนรูคุณธรรม  3(3-0-6)   
             นําชีวิตพอเพียง 
             Moral Principles 
             Leading to self  
             Sufficiency 
             ความหมายและคุณ คาของชีวิต
หลักธรรมในการดํารงชีวิต การฝกสติ สมาธิ 
การสรางศรัทธาและปญญา การนําหลักธรรม
มาใชในการปองกัน แกปญหา และการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัวและสั งคม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
               Meaning of life, religious teachings 
for the wellness of life, mindedness and 
concentration, application of Self-Sufficiency 
principles in life. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และกลุมวิชา
จากกลุมวิชามนุษยศาสตรเปน
กลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  และเพิ่มเติม
คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
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3. กลุมวิชาสังคมศาสตร 
2500302 วิถีไทย   3(3-0-6) 
             Thai Living 
             ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรมและ
ประเพณี ไทย สภาพปญหาสังคมและแนว
ทางแกไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย 
โดยศึกษาทฤษฎีการพัฒนาและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาชาวบาน
และทองถิ่น การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 
ตลอดถึงวิสัยทัศน ดานสังคมเศรษฐกิจ และ
การเมืองการปกครอง 

 
GEH0405 มนุษยกับ  3(3-0-6) 
             การเปลี่ยนแปลง  
             Man and Changing World 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย 
โลกทัศนในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เน นความเป นไทยและการเปลี่ ยนแปลงใน     
สังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม จิตสาธารณะ การ
ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

General knowledge about 
human and the world he lives in, 
visions for the changing world 
emphasizing Thainess, ways of thinking 
and public minded activities based on 
the sufficiency economy philosophy. 

 
ไดนําวิชาวิถีไทย  วิชาวิถีโลก  
วิช ามนุ ษ ย กั บ สิ่ งแ วดล อ ม  
และวิชามนุษยกับสังคมมา
บูรณการ แลวเปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อวิชา กลุมวิชาจากกลุมวิชา
สั งคมศาสตร เป นกลุ มวิช า
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
แ ละมี ก ารป รับ คํ าอ ธิบ าย
รายวิชาใหมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

2500303 วิถีโลก   3(3-0-6) 
             Global Living 
             ความเปนมาของมนุษยชาติกับการ
สรางสรรคอารยธรรม วิวัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจการเมืองการปกครองของสังคมโลก 
การจัดระเบียบโลก ปญหาและการแกปญหา
ของสังคมโลก แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมโลกการปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
ตลอดจนเหตุการณ ต างๆ ที่ เกิดขึ้นในโลก
ปจจุบัน เพื่อเปนความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิต
ที่ สมบู รณ ในสั งคมแห งปญ ญ าและขอมู ล
ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 รายวิชาท่ียกเลิก 
 

2500304 มนุษยกับสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 
             Man and Environment 
               ค วาม ห ม าย  ค ว าม สํ าคั ญ ข อ ง
สิ่งแวดลอม ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
ระบบกายภาพ ระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การใชทรัพยากรธรรมชาติ ผลการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษตางๆ  ความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอม
และผลกระทบต อชี วิ ตมนุ ษย แนวทางการ
แกปญหา และการมีส วนร วมในการจัดการ
สิ่งแวดลอมการสงเสริมบํารุงรักษา ตลอดจนสราง
แนวคิดและจิตสํานึกเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 

 รายวิชาท่ียกเลิก 
 

2500305 มนุษยกับสังคม            3(3-0-6) 
             Man and Society 
             ลั กษณ ะทั่ ว ไปขอ งสั งคมมนุ ษ ย 
องคประกอบโครงสรางและกระบวนการทาง
สังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยในมิติ

 รายวิชาท่ียกเลิก 
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ตางๆ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอวิถี
ชีวิตของมนุษย สถานการณตางๆ ในสังคมโลก 
สังคมไทย ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
การปกครอง แนวทางการดํ า เนิ นชี วิ ตที่
เหมาะสมในสังคมปจจุบัน 
2500306 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
 Sufficient Economy 
 ความหมายความ เป นม าขอ ง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจ
พ อ เพี ย ง ต า ม แ น ว พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ใ น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
การประยุกต ใช ในชีวิตประจําวัน และการ
ประกอบสัมมาอาชีพ 

 รายวิชาท่ียกเลิก 
 

2500307 สันติศึกษา  3(3-0-6)    
             Peace Studies 
             ความหมายและแนวคิดพื้ นฐาน
เกี่ยวกับสันติภาพและสันติภาพศึกษา ปญหา
ความ ขั ดแย งแ ล ะค วามรุ น แ ร ง ใน ระดั บ
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ 
และการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธ ี

 รายวิชาท่ียกเลิก 
 

2500308 การศึกษาเพื่อ  3(3-0-6) 
             พัฒนาทองถิ่น   
             Local Development  
             Studies 

ความหมาย ความสําคัญ  ความ
เชื่อมโยง และความสัมพันธของทองถิ่น การ
วิ เค ราะห เห ตุ ป จ จั ย และผลกระทบ ขอ ง
เหตุการณ สถานการณ ปญหาในทองถิ่น และ
แนวทางในการแกไขปองกันปญหา พัฒนา
เหตุการณใหเกิดคุณประโยชนตอตนเอง ผูอื่น
และสังคมการประยุกตความรูเพื่อเสนอแนว
ทางการแกปญหากรณีศึกษา 

GEH0401 วิถีลุมน้ําทะเลสาบ  3(3-0-6) 
              สงขลา   
              Songkhla Lake Basin  
              Living 

 ประวัติความเปนมา ลักษณะทาง
ก ายภ าพ  ระบ บ นิ เวศ  สั งคม  เศ รษ ฐกิ จ  
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต กรณีศึกษาโครงการ
พ ระราชดํ าริ  รวมทั้ งสร า งจิ ต ส าธารณ ะ  
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหนาที่พลเมือง 

History, physical characteristics, 
ecology, society, economy, cultures, 
and ways of life of Songkhla lake. A 
case study of Royal Project. Educate 
students to have public mind, virtues, 
ethics, and civic duties. 

นํ ารายวิ ช าการศึ กษ า เพื่ อ
พัฒนาทองถิ่นมาบูรณาการ
ใหม เพื่อใหนักศึกษามีความ
เขาใจ และเรียนรูพื้นที่ของลุม
น้ํ าทะเลสาบสงขลา และมี
ความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ
หนาที่ความเปนพลเมืองที่ดี
ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ เ ข า ใ จ
ประชาธิปไตยอยางแทจริง 

2500310 กฎหมายในชีวิต   3(3-0-6) 
             ประจําวัน  
             Law in Daily Life 
             ความ ห ม าย แ ล ะลั ก ษ ณ ะข อ ง
กฎหมาย ความ สําคัญของกฎหมายตอบุคคล
และสังคมประเภทและที่มาของกฎหมาย หลัก
ทั่ ว ไปอื่ นๆ  ของกฎหมายหลักกฎหมายที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

GEH0407 กฎหมายพื้นฐาน 3(3-0-6) 
             เพ่ือคุณภาพชีวิต  
             Fundamental Law for  
             Quality of Life  

ว ิว ัฒ น า ก า ร ข อ ง ก ฎ ห ม า ย      
ส ิท ธ ิมน ุษ ยชน  ร ัฐธร รมน ูญ และส ิท ธ ิขั ้น
พื ้น ฐ านขอ งป ระช าชนตาม ร ัฐ ธรรม น ูญ 
รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา และเสริมสรางคุณธรรม

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม
วิชาจากกลุมวิชาสังคมศาสตร
เปนกลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  และมีการปรับ
คําอธิบายรายวิชาใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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จริยธรรมดานการปองกันการทุจริต   
 Evolution of the Law, human 

rights, constitutional Law and fundamental 
rights, emphasizing, on Laws related to 
student Life,and educate students to have 
virtue, morality, and corruption prevention. 

2500311 อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 
             ASEAN  Studies 

ศึกษาความเปนมา ความหลากหลาย
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน พัฒนาการการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียน กลไก กฎบัตร ความ
รวมมือของประเทศสมาชิกและเขตการคาเสรี
อาเซียน อาเซียนในปจจุบัน และประเทศไทยใน
ฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน ผลกระทบ ความ
พรอมและการปรับตัวของสังคมไทยในประชาคม
อาเซียน 
 

GEH0409 วิถีอาเซียน   3(3-0-6) 
ASEAN Ways 
พั ฒ น าก า รค ว าม ร ว ม มื อ ข อ ง

ประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาทของ
ประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  ทิศทางการ
ปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนทามกลาง
กระแสโลกจากฐานแนวคิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

Development of ASEAN 
Community, its status and role in the 
current world in politic, economic, 
social and cultural dimensions, self-
adjustment of Thailand in ASEAN 
context and sustainable development. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม
วิชาจากกลุมวิชาสังคมศาสตร
เปนกลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  และมีการปรับ
คําอธิบายรายวิชาใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
1000308 กีฬาและการออก   3(2-2-5) 
             กําลังกายเพื่อสุขภาพ 
             Sports and Exercise 
             for Health 

หลักการของวิทยาศาสตร การกีฬา
และการออกกําลังกาย ความรูเกี่ยวกับกิจกรรม
ทางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายที่
เกี่ยวกับสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย การประยุกตวิทยาศาสตรการกีฬาใน
การเลนกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
การปฏิบัติท่ีเปนพ้ืนฐานในการเลนกีฬาและการ
ออกกําลังกายตามวิถีไทยและสากล 

3. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
GES0702 การดูแลสุขภาพ  3(2-2-5) 
             แบบบูรณาการ  
             Integrated Health  
             Care  

ความหมายและองคประกอบของ
สุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการดาน
อาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการ
ความเครียด เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจน
การแกไขความเชื่อที่ผิดทางดานสุขภาพ  

Definition and composition of 
wellness, integrated health care exercises 
and stress management, improvement 
of the quality of life and right views of 
wellness. 

 
 
นํารายวิชากีฬาและการออก
กํ าลั ง ก าย เพื่ อ สุ ข ภ าพ ม า 
บูรณาการ แลวเปลี่ยนรหัส
วิชา ชื่อวิชา และคําอธิบาย
รายวิช าเพื่ อ ให นั กศึ กษามี
ความรู ความเขาใจในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพเพื่อใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีด ี

4000305 วิทยาศาสตรเพ่ือ   3(3-0-6) 
             คุณภาพชีวิต  
             Science for Quality  
              of Life 
 ความหมายของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร กระบวนการ
และวิธีการทางวิทยาศาสตร  ความหมายของ

 รายวิชาท่ียกเลิก 
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องคประกอบของคุณภาพชีวิต สุขภาพซึ่งเปน
องคประกอบรากฐานของคุณภาพชีวิตผลกระทบ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอคุณภาพชีวิต
ของบุคคลและชุมชน และการประเมินคุณภาพชีวิต 
4000306 การคิดและการตดัสินใจ    3(2-2-5) 
             Thinking and Decision 
               Making 
             กระบวนการคิดของมนุษย เทคนิค
วิธีก ารคิดแบบตางๆ การวิ เคราะหขอมูล
ข าวสาร ตรรกศาสตรและการให เหตุผล 
กระบวนการตัดสินใจและการใชคณิตศาสตร
เพื่ อการแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิต 
ประจําวัน 

GES0501 วิเคราะหการคิด  3(2-2-5) 
             Thinking Analysis 
             กระบวนการคิด วิธีคิด คณิตศาสตร
เพื่อการตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

Thinking process, ways of 
thinking, Mathematics decision making, 
information technology for data analysis 
and presentation. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
คํ าอ ธิบ าย ราย วิ ช า เพื่ อ ให
นักศึกษามีความรู ความเขาใจ 
และสามารถนําเทคโนโลยีมา
ใชในวิเคราะหขอมูลได 

4000307 เทคโนโลยี   3(2-2-5) 
             สารสนเทศเพื่อชีวิต  
             Information  
             Technology for Life 
             ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอ
ชีวิตและสังคมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปกรณคอมพิวเตอรการประมวลผลขอมูลการ
จัดการและการใชงานขอมูลการใชโปรแกรม
ระบบและโปรแกรมประยุกต การสืบคนขอมูล
การแสวงหาความรูการสื่อสารขอมูลบนระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรระบบฐานขอมูลและ
แหลงขอมูลอื่นๆ การเคารพกฎหมายและ   
สิทธิทางปญญา 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี   3(2-2-5)   
             Life and Technology 

เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบ
จากเทคโนโลยี ความมั่นคง จริยธรรม และ
กฎหมายคอมพิวเตอร 

Technology in daily life, 
technology effects, security, ethics and 
computer laws. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
คํ าอ ธิบ าย ราย วิ ช า เพื่ อ ให
นักศึกษามีความรูความเขาใจ
และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ใน ยุ คป จ จุ บั น แ ล ะก าร ใช
สารสนเทศตามกฎหมายและ
จริยธรรม 

4000309 ชีวิตกับพลังงาน   3(3-0-6) 
             Life and Energy 
             ความสัมพันธระหวางพลังงานกับการ
ดํารงชีวิต ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน 
รูปแบบของพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน ผล
ของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม พลังงาน
ทดแทนการอนุรักษพลังงาน 

 รายวิชาท่ียกเลิก 
 

4000311 อนามยัการเจริญพนัธุ      3(3-0-6) 
             Reproductive Health 
             ความหมาย  ความ เป นม า และ
ขอบขายของอนามัยการเจริญพันธุ สถานการณ
และแนวโนมดานอนามัยการเจริญพันธุ การ
เลือกคูครอง การเตรียมแตงงาน การแตงงาน 
การสรางเสริมสุขภาพครอบครัว การวางแผน
ครอบครัว การเตรียมตัวเปนพอ-แม การดูแล
สุขภาพแม ตลอดการตั้งครรภคลอดหลังคลอด 
และการดูแลและสงเสริมสุขภาพลูก 

 รายวิชาท่ียกเลิก 
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4000312 อาหารและโภชนาการ   3(3-0-6) 
             เบ้ืองตน  
             Introduction to  
             Food and Nutrition 
             ความหมาย ความสําคัญของอาหาร
และโภชนาการตอสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู 
สารอาหาร ขอปฏิบัติการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพที่ดีของคนไทย ภาวะโภชนาการ ความ
ตองการพลังงานและสารอาหารของรางกาย 
การเลือกซื้ออาหาร หลักในการประกอบอาหาร
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

GES0701 อาหารและโภชนาการ  3(3-0-6) 
             เบ้ืองตน  
             Introduction to  
             Food and Nutrition 
             อ าห ารแ ละ โภ ชน าก าร  ค ว าม
ตองการพลังงานและสารอาหารของรางกาย 
ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่ดี สภาวะอาหารและโภชนาการในปจจุบัน 
 Food and nutrition, nutrient 
requirements, nutritional status, food 
consumption for wellness, situation of food 
and nutrition. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และมีการ
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4000313 วิทยาศาสตรทองถ่ิน   3(3-0-6)        
             Local Science 
             บริบทของแหลงเรียนรูในทองถิ่น 
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ปฏิบัติการสํารวจทั่วไป 
คนหาองคความรูหรือสาระการเรียนรูตางๆ 
แบบมีสวนรวม นําขอมูลที่ไดมาวางแผนการ
ดําเนินงาน ปฏิบัติการตามแผน  ประเมินผล 
วิเคราะหและสรุปผล สามารถนําผลที่ ไดมา
สรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น  

 รายวิชาท่ียกเลิก 
 

4000314 วิทยาศาสตรระบบโลก   3(3-0-6) 
             Earth System Science 
             วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบในสภาพ
ธรรมชาติ ความเชื่อมโยงขององคประกอบที่
สํ า คั ญ ข อ ง โล ก  ได แ ก  ด า น ธ รณี วิ ท ย า 
อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร  สมุทรศาสตร 
รวมทั้งปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ ภัยพิบัติทาง
ธรรม ชาติ  ก ารอนุ รั ก ษ สิ่ ง แ วด ล อ มแล ะ
ทรัพ ยาก รธรรมชาติ อ ย า งยั่ ง ยื น  โดย ใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 รายวิชาท่ียกเลิก 
 

4000315 สารเคมีและยาในชีวิต  3(3-0-6) 
             ประจําวัน 
             Chemical and Drugs 
             in Daily Life 
             ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารเคมีและ
ยา รวมถึงเครื่องสําอาง และยาจากสมุนไพรที่
ใช ในชีวิตประจําวันที่ เกี่ ยวของกับสุขภาพ
ตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
 
 
 

 รายวิชาท่ียกเลิก 
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4000316 สิ่งแวดลอมใน   3(3-0-6) 
             ชีวิตประจําวัน  
             Environment in  
             Daily Life 
             คว าม รู เกี่ ย ว กั บ สิ่ ง แ วด ล อ ม ที่
เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน ดานน้ํา อากาศ 
เสียง มูลฝอย ของเสียอันตราย พลังงาน  การ
อนุรักษ  และเทคโนโลยีด านสิ่ งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับชีวิต การปองกันผลกระทบ และ
การนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  3(3-0-6)         
             Life and Environment 
             ความรู เกี่ ยวกับสิ่ งแวดลอมและ
มลพิษสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน รวมถึงการ
อนุรักษและเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมเพื่อการ
ปองกันและควบคุมมลพิษ  ความสัมพันธ
ระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต หลักการ
อนุรักษพลังงานการศึกษาวิทยาศาสตรโลกทั้ง
ระบบในสภาพธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เพื่อนําไปสูแนวทางการวิเคราะห
สังเคราะหเชื่อมโยงไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง 

Knowledge of environment in 
daily life, environmental preservation 
and technologies for the prevention 
and control of pollution, relations 
between energy and life, principle      
of energy conservation, Earth and 
Nature System, environmental changes 
and natural disasters, environmental 
solutions in real life. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และมี
การปรับคําอธิบายรายวิชาให
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4000317 พืชพรรณเพื่อชีวิต   3(3-0-6) 
             Plant for Life 
             ความสํ าคัญ และคุณ ค าของพื ช
พรรณตอชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ
ภูมิปญญาทองถิ่นในการใชประโยชนจากพืช
พ ร รณ โค ร งก า รอ นุ รั ก ษ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช             
อันเนื่อง มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ
และการพัฒนาพืชพรรณ 

 รายวิชาท่ียกเลิก 
 

4000318  เกษตรเพือ่คุณภาพชีวติ   3(3-0-6) 
                Agriculture for Quality  
                of Life 
                 ความสํ าคั ญ ของการเกษตรใน
ชีวิตประจําวัน การใชความรูทางการเกษตร ทั้งการ
ปลูก เลี้ยงสัตว ประมง และการแปรรูปเพื่อผลิต
อาหารคุณภาพ เพื่อประกอบอาชีพเสริม เละเพื่อ
นันทนาการ มีความเขาใจในการเลือกผลิตผลและ
ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ปลอดภัยเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 
 
 
 

GES0601 เกษตรเพ่ือชีวิต  3(3-0-6) 
             Agriculture for Life 
             การเกษตรในชีวิตประจําวัน เกษตร
เพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัย และความ 
กาวหนาทางเทคโนโลยี การเกษตร 

Agriculture in daily life, 
agriculture for recreation, safe 
agriculture, revolution in agricultural 
technology. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และมี
การปรับคําอธิบายรายวิชาให
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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4000319 สุขภาพจิตในชีวิต   3(3-0-6) 
             ประจําวัน  
             Mental Health in  
             Daily Life 
 ความหมายและความสําคัญของ
สุขภาพจิต ปญหาสุขภาพจิตและการปองกัน
แกไข การวิเคราะห การปรับปรุงตนเองให
เขากับวัย และสถานการณ ผลของสุขภาพจิต
ตอสุขภาพ พฤติกรรมผิดปกติและการปองกัน
แกไข การสงเสริมสุขภาพจิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาท่ียกเลิก 
 

 GES0801 งานชางในชีวิต  3(2-2-5) 
             ประจําวัน  
             Jobs on a Daily Basis 
             ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ ยวกับการใช
เครื่องมือชางพื้นฐาน การบํารุงรักษาอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาภายในบานและสํานักงานระบบ
สุขภัณฑ  ระบบแสงสวาง การตอวัสดุ และการ
เพิ่มมูลคาวัสดุเหลือใช 
  Study and practice on the use 
of basic hand tools, the maintenance of 
electrical equipments in the home and 
office, the sanitary system, the lighting 
system, the materials linkage, and the 
value-added materials. 
 

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อใหนักศึกษา
มีความ ความเขาใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือช างและสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

โครงสรางหลักสูตร 
   หมวดวิชาเฉพาะ   เรียนไมนอยกวา 98 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 
   หมวดวิชาเฉพาะ   เรียนไมนอยกวา 96 หนวยกิต 

 

1. กลุมวิชาเนื้อหา 
      1.1 วิชาแกน           26 หนวยกิต 

1. กลุมวิชาแกน                           26 หนวยกิต 
 

4131005 ฟสิกสพื้นฐาน                         3(3-0-6) 
             Fundamental Physics 
             การวัดและหนวยการวัดทั้งระบบมาตรฐาน
นานาชาติ และระบบการคา ความแมนยําในการวัด 
ลักษณะปริมาณทางฟสิกส  การเคลื่อนที่แบบตางๆ ทั้ง
เชิงเสนและเชิงมุม มวลและโมเมนตัม กฏการเคลื่อนที่
ของนิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกลแบบตางๆ งาน กําลัง
และพลังงาน กฎการอนุรักษ พลังงานและโมเมนตัม โดย
เนนที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน และวิชาชีพของแตละ
สาขาวชิาชีพ 

4131007 ฟสิกสพื้นฐาน                         3(3-0-6) 
    Fundamental Physics 

  เวกเตอร จลนศาสตร พลศาสตร งานและ
พลังงาน การสั่นและคลื่น เสียง กลศาสตรของไหล  
อุณหพลศาสตร สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก  ฟสิกส 
ยุคใหม เพื่อนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและ
วิชาชีพของผูเรียนแตละสาขา 
             Vector, kinematics, dynamics, work and 
energy, vibration and wave, acoustics, fluid 
mechanics, thermodynamics. Electric field and 
magnetic field and modern physics. All of topics 
are applied for daily life and for learner each 
discipline. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4131006 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน             1(0-3-2) 
             Fundamental Physics Laboratory 
             ปฏิบัติการ การวัด โดยใชเครื่องมือวัดพื้นฐาน
ในทางฟสิกส และเครื่องมือประยุกตที่อาศัยหลักทาง
ฟสิกส  ปฏิบัติการทดลองการเคลื่อนที่แบบตางๆ กฎการ
เคล่ือนท่ีของนิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกลแบบตางๆ 

 

4131008 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน         1(0-3-2) 
     Fundamental Physics 
     Laboratory 

              รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4131007  
                                                  ฟสิกสพื้นฐาน                           
                                                หรือเรียน 
                                                ควบคูกัน 

  ปฏิบัติการซึ่งเนนในเนื้อหาที่สอดคลองกับ
รายวิชาฟสิกสพื้นฐาน ไมต่ํากวา 10 การทดลอง 

    Experiment emphasizing in context of 
the subject of Fundamental Physics. Including at 
least 10 experiments. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4211101 เคมี 1                                  3(3-0-6) 
             Chemistry I 
              หลักพื้นฐานทางเคมี โครงสรางอะตอม ตาราง
ธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน เคมีอินทรียเบื้องตน ปริมาณสาร
สัมพันธ แกส ของเหลว สารละลาย ของแข็ง 

4211107 เคมี 1                                  3(3-0-6) 
             Chemistry I 

 หลักพื้นฐานทางเคมี โครงสรางอะตอม ตาราง
ธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน เคมีอินทรียเบื้องตน ปริมาณสาร
สัมพันธ แกส ของเหลว สารละลาย ของแข็ง 

Fundamentals of chemistry; atomic 
structures; periodic table of elements; principles of 
chemical bonding; principles of organic chemistry; 
stoichiometry; gases; liquids; solutions; solids. 

 
 
 
 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4211102 ปฏิบัติการเคมี 1                      1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory I 

               ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องตนในการ
ปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี 
เทคนิคการใชเครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสารแบบ
ตางๆ การสกัดและโครมาโทกราฟ การทดสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพของสาร และการเตรียมสารละลาย 

4211108 ปฏิบัติการเคมี 1                      1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory I 

              รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4211107   
                                                เคมี 1 หรือ 
                                                      เรียนควบคูกัน 
              เทคนิคเบื้องตนในการปฏิบัติการเคมี ความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใชเครื่องมือ
พื้ นฐาน  เทคนิ คการแยกสารแบบต างๆ การสกั ด     
โครมาโทกราฟแบบกระดาษ การทดสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพของสาร และการเตรียมสารละลาย 

Basic techniques in chemistry 
laboratory; chemical safety in laboratory; use of 
basic instruments; separation techniques; 
solvent extraction; paper chromatography; 
physical properties analysis of chemicals; 
preparation of solutions. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4211103 เคมี 2                                  3(3-0-6) 
Chemistry II 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4211101 เคมี 1   

             จลนพลศาสตร สมดุลเคมี สมดุลของไอออน   
เทอรโมไดนามิกส เคมีไฟฟาเบื้องตน เคมีนิวเคลียร  และ
เคมีสิ่งแวดลอม 

4211109 เคมี 2                                  3(3-0-6) 
             Chemistry II 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4211107 เคมี 1 
              จลนพลศาสตร เคมี  เทอรโมไดนามิกส  เคมี
นิวเคลียร สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก และเคมีไฟฟาเบื้องตน 

Chemical kinetics; thermodynamics; 
nuclear chemistry; chemical equilibria; ionic equilibria; 
fundamentals of electrochemistry 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4211104 ปฏิบัติการเคมี 2                      1(0-3-2) 
Chemistry Laboratory II 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4211101 เคมี 1   
                                  และ 4211103  

                                               เคมี 2 หรือเรียน 
                                               ควบคูกัน 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎอัตราและคาคงที่อัตรา
ของปฏิกิริยา การหาอันดับของปฏิกิริยา สมดุลเคม ี
เทคนิคการไทเทรต สมดุลไอออนิก สารละลายบัพเฟอร  
การหา pH ของสารละลายโดยใชอินดิเคเตอร การหาคาความ
รอนของปฏิกิริยา การหาสัมประสิทธ์ิการขยายตัวของแกส 
เซลลไฟฟาเคมีและศักยไฟฟารีดักชัน 

4211110 ปฏิบัติการเคมี 2                      1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory II  

             รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4211107  
                                               เคมี 1,       
                                               4211108  
                                               ปฏิบตัิการ 
                                               เคมี1 และ   
                                               4211109  
                                               เคมี 2 หรือ 
                                               เรียนควบคูกัน 
              ปฏิบัติการเกี่ยวกับอันดับและคาคงที่อัตรา
ของปฏิกิริยา ความรอนของปฏิกิริยา คาคงที่ของแกส 
สมดุ ล เคมี  สมดุ ล ไอออนิ ก  พี เอชของสารละลาย 
สารละลายบัพเฟอร เทคนิคการไทเทรต เซลลกัลวานิก
และศักยไฟฟาของเซลล เซลลอิเล็กโทรไลต 
               Laboratories about order and rate 
constant of reaction; heat of reaction; gas constant; 
chemical equilibria; ionic equilibria; pH of solution; 
buffer solution; titration techniques; galvanic cell and 
cell potential; electrolytic cell 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4331101 ชีววิทยา 1                             3(3-0-6) 
             Biology I   

 สมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบทางเคมีใน
สิ่งมีชีวิต เซลล วัฏจักรของเซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ 
การเจริญเติบโต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การจําแนก
ประเภทของสิ่งมีชีวิต 

 

4331107 ชีววิทยา 1                            3(3-0-6) 
             Biology I   

 วิธีการทางวิทยาศาสตร สมบัติของสิ่งมีชีวิต 
สารประกอบทางเคมีในส่ิงมีชีวิต เซลล การแลกเปลี่ยนสาร
ผานเซลล วัฏจักรของเซลล เมแทบอลิซึม การสังเคราะห
ดวยแสง การหายใจระดับเซลล หลักการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ การจําแนกและความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการปรับตัว นิเวศวิทยา 

 Scientific methods, properties of 
organism, chemical substance in organism, cell, 
cell transportation, cell cycle, metabolism, 
photosynthesis, cellular respiration, genetic 
heredity, evolution, classification and diversity of 
organism, behavior and adaptation, ecology 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า  เ พื่ อ
จัดลําดับเนื้อหาใหม  
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4331102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                1(0-3-2) 
             Biology Laboratory I 
              รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331101 
                                               ชีววิทยา 1  
                                               หรือ เรียน 
                                               ควบคูกัน    
            กลองจุลทรรศน สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต 
เซลล การแบงเซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุของสิ่งมีชีวิต     
การเจริญเติบโต การจําแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต 

4331108 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                1(0-3-2) 
             Biology Laboratory I 
             รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4331107   
                                               ชีววิทยา 1     
                                               หรือเรียน                    
                                               ควบคูกัน 

 ทักษะการใชกลองจุลทรรศนและการวัดขนาด
ของเซลล สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล การ
แบ ง เซลล  เมแทบอลิซึม  การสั ง เคราะห ด วยแสง         
การหายใจระดับ เซลล  การถ ายทอดลักษณ ะทาง
พันธุกรรม การจําแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรม
และการปรับตัว ระบบนิเวศ 
               Skills of microscope and micrometry, 

chemical substance in organism, cell, cell cycle, 

metabolism, photosynthesis, cellular respiration, 

genetic heredity, classification of organism, behavior 

and adaptation, ecosystem. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
- ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชาใหสอดคลอง
กับรายวิชาทฤษฏ ี
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4331103 ชีววิทยา 2                             3(3-0-6) 
             Biology II   
              เมแทบอลิซึม เอนไซม การแลกเปลี่ยนสาร 
การสังเคราะหดวยแสง  การหายใจระดับเซลล การ
ลําเลียงในพืชและการคายน้ํา การรักษาสมดุลของรางกาย 
การทํางานของระบบตาง ๆ พันธุศาสตร พฤติกรรมและ
การปรับตัว สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม  
 

4331109 ชีววิทยา 2                            3(3-0-6) 
             Biology II 
              รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4331107   
                                                ชีววิทยา 1  

     เนือ้เยื่อพืชและสัตว โครงสรางและหนาที่ของ
พืชและสัตว การลําเลียงน้ําและอาหารในพืช การคายน้ํา 
การสืบพันธุ การเจริญเติบโต ระบบอวัยวะ การรักษา
สมดุลของรางกาย   

     Plant and animal tissues, structure 
and function of plants and animals, water and 
food transport, transpiration, reproduction, 
development, organ system, homeostasis. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
- เพิ่มขอกําหนดของ
รายวิชาที่ตองเรียน
มากอน 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า  เ พื่ อ
จัดลําดับเนื้อหาใหม  
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4331104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                1(0-3-2) 
              Biology II   

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331103   
                                  ชีววิทยา 2        
                                  หรือเรียน                          
                                  ควบคูกัน 

              เมแทบอลิซึม การทํางานของเอนไซม การ
แพรและออสโมซีส การสังเคราะหดวยแสง การหายใจ
ระดับเซลล การลําเลียงในพืช การคายน้ํา การรักษาสมดุล
ของสิ่งมีชีวิต การทํางานของระบบตางๆ พันธุศาสตร 
พฤติกรรมและการปรับตัว ระบบนิ เวศ การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

4331110 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                1(0-3-2) 
 Biology II 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109   

                                               ชีววิทยา 2   
                                               หรือเรียน 
                                               ควบคูกัน 

 เนื้อเยื่อพืชและสัตว โครงสรางและหนาที่ของ
พืช การลําเลียงในพืช การคายน้ํา การสืบพันธุ  การ
เจริญเติบโต ระบบอวัยวะ  

 Plant and animal tissues, plant structure 
and function, water and food transport, transpiration, 
reproduction, development, organ system. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
- ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชาใหสอดคลอง
กับรายวิชาทฤษฏ ี
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4571401 แคลคูลัส 1                             3(3-0-6) 
Calculus I  

       ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของ
ฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต ปริพันธ ฟงกชันตัว
แปรเดียวและการประยุกต 

4571411 แคลคูลัส 1                            3(3-0-6) 
    Calculus I 
    ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธ

ของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต ปริพันธของ
ฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต 

  Limit and continuity of function; 
derivative of single variable function and 
applications; integral of single variable function 
and applications. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4571402 แคลคูลัส 2                             3(3-0-6) 
            Calculus II  
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4571401 
                                               แคลคูลัส 1 
             อนุกรม ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความ
ตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย สมการเชิง
อนุพันธเบื้องตน 

4571412 แคลคูลัส 2                        3(3-0-6) 
             Calculus II 
              รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4571411   
                                                แคลคูลัส 1 
              ลําดับและอนุกรม ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิต
และความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย 
สมการเชิงอนุพันธสามัญ 

   Sequences and series; function of 
several variables; limits and continuity of several 
variables; partial derivatives; ordinary differential 
equations. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 2. กลุมวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา   70 หนวยกิต  
     2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ            50 หนวยกิต  
4212505 เคมีอินทรียพื้นฐาน                   3(3-0-6) 

Fundamental Organic Chemistry  
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4211105 
                                   เคมพีื้นฐาน หรือ  
                                 4211101 เคมี 1   

             หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางและสมบัติทั่วไป 
ชนิดของปฏิกิริยา การเรียกชื่อ การเตรียมปฏิกิริยาเคมีที่
สํ าคั ญของสารประกอบไฮโดรคาร บอนแอโรมาติ ก
ไฮโดรคารบอน แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล ฟนอล อีเธอร     
เอมีน แอลดีไฮด คีโตน และกรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ   

4212511 เคมีอินทรียพื้นฐาน                3(3-0-6) 
             Fundamental Organic Chemistry 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4211111  
                                              เคมีพื้นฐาน  
                                              หรือ 4211107  
                                              เคมี1 
               หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางและสมบัติ
ทั่วไป ชนิดของปฏิกิริยาอินทรีย การเรียกชื่อ การเตรียมและ
ปฏิกิริยาเคมีที่ สําคัญของสารประกอบไฮโดรคารบอน         
แอโรมาติกไฮโดรคารบอน แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล  ฟนอล  

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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 อีเธอร เอมีน แอลดีไฮด คีโตน และกรดคารบอกซิลิกและ 
อนุพันธ 

Fundamentals of structures and 

general properties; types of organic reactions; 

nomenclature; preparations and important 

chemical reactions of hydrocarbons, aromatic 

hydrocarbons, alkyl halides, alcohols, phenols, 

ethers, amines, aldehydes, ketones, and 

carboxylic acids and derivatives. 

4212506 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน         1(0-3-2) 
             Fundamental Organic Chemistry 
             Laboratory 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4211105  
                                                        เคมีพื้นฐาน  หรือ         
                                                4211101 เค มี  1  
                                                       แ ล ะ  4212505  
                                                      เคมีอินทรียพื้นฐาน 

                                      หรือเรียนควบคูกัน 
เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป  การตกผลึก  การกลั่น   

การสกัด โครมาโทกราฟ และการทดสอบหมูฟงกชันตางๆ 

4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน       1(0-3-2) 
 Fundamental Organic  
 Chemistry Laboratory 

             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4211107 
                                             เคมี 1,  
                                             4211108         
                                             ปฏิบัติการเคมี 1  
                                             หรือ  
                                             4211111      
                                             เคมีพื้นฐาน,   
                                             4211112  
                                             ปฏิบัติการเคมี  
                                             พื้นฐาน และ  
                                             4212511 
                                             เคมีอินทรีย  
                                             พื้นฐาน หรือ 
                                             เรียนควบคูกัน 
             เทคนิคปฏิบัติการทั่วไปทีส่อดคลองกับรายวิชา
เคมีอินทรียพื้นฐาน 

General laboratory techniques 
corresponding with fundamental organic 
chemistry.  

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4213301 ชีวเคมี                                  3(3-0-6) 
             Biochemistry  

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4212503  
                                              เคมีอินทรีย 2   
                                              หรือ 4212505  
                                              เคมีอินทรีย 
                                              พื้นฐาน         

จุดเริ่มตนของชีวิต น้ํา โครงสราง สมบัติ และ
หนาที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึม 
และการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม 

 

4213303 ชีวเคมี                                 3(3-0-6) 
             Biochemistry 
             รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4212509  
                                               เคมีอินทรีย 2  
                                               หรือ 4212511      
                                               เคมีอินทรีย  
                                               พื้นฐาน 
     จุดเริ่มตนของชีวิต นํ้า โครงสราง สมบัติ และ
หนาที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึม 
การควบคุม การแสดงออกทางพันธุกรรม และหลักการ
ทางพันธุวิศวกรรมเบื้องตน 
 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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Origin of life; water; structures, properties 
and roles of biomolecules; enzyme;  bio-energy; 
metabolism; gene expression controlling and basic 
principles of genetic engineering. 

 

4213302 ปฏิบัติการชีวเคมี                   1(0-3-2) 
             Biochemistry Laboratory 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4213301  
                                              ชีวเคมี  หรือ  
                                              เรียนควบคูกัน 
                   ปฏิบัติการเตรียมสารละลายบัปเฟอร การ
ตรวจสอบส ม บั ติ ท า ง ก า ย ภ า พ แ ล ะ ท า ง เค มี ข อ ง
คารโบไฮเดรต  ลิพิด  กรดอะมิโนและโปรตีน จลนพลศาสตร
ของเอนไซม และกลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึมของ
คารโบไฮเดรต 
 

4213304 ปฏบิัติการชีวเคมี                  1(0-3-2) 
              Biochemistry Laboratory 
              รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4212509  
                                               เคมีอินทรีย 2,   
                                               4212510  
                                               ปฏิบัติการ  
                                               เคมีอินทรีย 2   
                                               หรือ 4212511              
                                               เคมีอินทรีย  
                                               พื้นฐาน,  
                                               4212512  
                                               ปฏิบัติการ 
                                               เคมีอินทรีย 
                                               พื้นฐาน และ  
                                               4213303   
                                               ชีวเคมี หรือ 
                                               เรียนควบคูกัน 
     การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร การตรวจสอบ
สมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของคารโบไฮเดรต ลิปด 
กรดอะมิโน และโปรตีน จลนพลศาสตรของเอนไซมและ
กลไกในกระบวนการ เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 
     Buffer solution preparation; investigations 
of physical and chemical properties of carbohydrates, 
lipids, amino acids and proteins; kinetics of enzyme; 
mechanism of carbohydrate metabolism 
 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

 4332002 ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา       2(2-0-4) 
English for Biology 

     ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาทาง
ชีววิทยา เรียนรูการใชคําศัพทเฉพาะ การอานและการ
เขียนเพ่ือวัตถุประสงคทางวิชาการ 

English language skills for biological 
study, knowledge of technical terms, reading 
and writing for academic purposes. 

- ย า ย ม าจ าก วิ ช า
เนือ้หาเลือก 
- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
- ลดหนวยกิตจาก 3 
เปน 2 หนวยกิต 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห ไ ด
ใจความท่ีชัดเจนขึ้น  
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4332101 ชีววิทยาของเซลล                    3(3-0-6) 
             Cell Biology 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331105    
                                              ชีววิทยาพื้นฐาน   
                                              หรือ 4331101  
                                              ชีววิทยา 1 และ  
                                              4331103  
                                              ชีววิทยา 2                                                                
             สารชีวโมเลกุล โครงสรางและหนาที่ ของ    
ออรแกเนลล เซลลโพรแคริโอตและยูแคริโอต สวนที่
หอหุมเซลล วัฏจักรของเซลลและการควบคุม การเปลี่ยน
สภาพของเซลล เมแทบอลิซึมของเซลล 
 

4332103 ชีววิทยาของเซลล                    3(3-0-6) 
             Cell Biology 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107     
                                   ชีววิทยา 1              
                                   หรือ 4331111               
                                   ชีววิทยาพื้นฐาน  

     ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเซลล โครงสรางและ
การทํางานของออรแกเนลลภายในเซลลทั้งโพรแคริโอต
และยูแคริ โอต  วัฏจั กรของเซลลและการควบคุม        
การเปลี่ยนสภาพของเซลล การรักษาดุลยภาพของเซลล 
การตายของเซลล และการสื่อสารของเซลล   

     Basic knowledge of cell, organelles 
structure and functions of cell both in 
prokaryote and eukaryote, cell cycle and 
control, cell differentiation, cell homeostasis, 
cell  death and cell communication.  

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห ไ ด
ใจความท่ีชัดเจนขึ้น  
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4332102 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล        1(0-3-2) 
             Cell Biology Laboratory 
             รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4332101  
                                               ชีววิทยาของ 
                                               เซลลหรือเรียน 
                                               ควบคูกัน          
              ปฏิบัติการที่นําเครื่องมือวิทยาศาสตรมาศึกษา
โครงสราง สวนประกอบ และหนาที่ ของเซลลและ         
ออรแกเนลล 
 

4332104 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล       1(0-3-2) 
             Cell Biology Laboratory 
             รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4332103  
                                               ชีววิทยาของ      
                                               เซลล หรือ 
                                               เรียนควบคูกัน 

การนําความรู  วิธีการ เทคนิคการศึกษาเซลล 
ตลอดจนเครื่องมือทางวิทยาศาสตรมาใชในการทําปฏิบัติการ
ชีววิทยาของเซลลท่ีสอดคลองกับเนื้อหาของรายวิชา 
            The use of knowledge method, cell 
study technique and scientific equipment for 
cell biology experiment with related in subject 
description of cell biology. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
- ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชาใหสอดคลอง
กับรายวิชาทฤษฏ ี
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

 4333205 กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช    3(3-0-6) 
             Plant Anatomy and  
             Physiology 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109                    
                                   ชีววิทยา 2   

               ระบบ เนื้ อ เยื่ อพื ช  โครงสร างและหน าที ่         
การทํางานของ ลําตน ราก ใบ ดอก การสืบพันธุของพืชที ่ 
ไมมีระบบทอลําเลียงและมีระบบทอลําเลียง การเจริญเติบโต
และการเปลี่ ยนแปลงของพืช การสั งเคราะหดวยแสง 
ความสัมพันธระหวางเซลลพืชกับนํ้า กลไกการลําเลียงน้ํา
และอาหาร การคายน้ํา การควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

Plant tissue systems, plant structure 
and function of stems, roots, leaves, flowers, 
reproduction of nonvascular and vascular 
plants, growth and development of plant, 

- รายวิชาใหม 
- ใหเรียนแทนรายวิชา 
4333101 กายวิภาค
และสรี รวิ ทยาของ
สิ่งมีชีวิต  เพื่ อให ได
ร าย ล ะ เอี ย ด ข อ ง
รายวิชามากขึ้น  
- ใหเลือกเรียนระหวาง
ก า ย วิ ภ า ค แ ล ะ
สรีรวิทยาของพืชหรือ
ก า ย วิ ภ า ค แ ล ะ
สรีรวิทยาของสัตว 
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photosynthesis, plant-water relation, water 
and food transport, Transpiration, plant 
growth regulators. 

 4333206 ปฏิบัติการกายวิภาคและ            1(0-3-2) 
สรีรวิทยาของพืช 
Plant Anatomy and  
Physiology Laboratory   
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333205 

                                                กายวิภาคและ 
                                                สรีรวิทยาของ 
                                                พืช หรือเรียน 
                                                ควบคูกัน 

โครงสรางและหนาทีก่ารทํางานของราก ลําตน ใบ 
ดอก การสืบพันธุ รงควัตถุและกลไกการสังเคราะหดวยแสง 
กลไกการลําเลียง กลไกการรักษา ดุลยภาพของน้ําในพืช    
การควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

    Plant structure and function of stems, 
roots, leaves, flowers, reproduction, pigment 
mechanism of photosynthesis, plant transport 
mechanisms, plant growth regulators. 

- รายวิชาใหม 
- ใ ห เ รี ย น แ ท น
ร า ย วิ ช า 4333102 
ปฏิบัติการกายวิภาค
และสรีรวิทยาของ
สิ่งมีชีวิต  

 4333308 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว   3(3-0-6) 
             Animal Anatomy and  
             Physiology 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109  
                                  ชีววิทยา 2   

    เนื้ อ เยื่ อ สั ต ว  โค รงสร า งและกล ไกท าง
สรีรวิทยาของระบบตางๆในรางกาย  

Animal tissue, structure and physiology of 
organ systems in body. 

 

- รายวิชาใหม 
- ใหเรียนแทนรายวิชา 
4333101 กายวิภาค
และสรี รวิ ทยาของ
สิ่งมีชีวิต  เพื่ อให ได
ร าย ล ะ เอี ย ด ข อ ง
รายวิชามากขึ้น  
- ใหเลือกเรียนระหวาง
ก า ย วิ ภ า ค แ ล ะ
สรีรวิทยาของพืชหรือ
ก า ย วิ ภ า ค แ ล ะ
สรีรวิทยาของสัตว 

 4333309 ปฏิบัติการกายวิภาคและ            1(0-3-2) 
สรีรวิทยาของสัตว 

                Animal Anatomy and  
                Physiology Laboratory  

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333308   
                                  กายวิภาคและ 
                                  สรีรวิทยาของ 
                                  สัตว หรือ 
                                  เรียนควบคูกัน  
ลักษณะเซลล เนื้อเยื่อ โครงสรางและการ

ทํางานของระบบตางๆ ของรางกาย 
 

- รายวิชาใหม 
- ใ ห เ รี ย น แ ท น
ร า ย วิ ช า 4333102 
ปฏิบัติการกายวิภาค
และสรีรวิทยาของ
สิ่งมีชีวิต  
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Compartmentation of cell, tissues, 
structure and functional of organ systems. 

4333101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ        3(3-0-6) 
             สิ่งมีชีวิต 
             Anatomy and Physiology 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331105     
                                  ชีววิทยาพื้นฐาน  
                                  หรือ 4331101        
                                  ชีววิทยา 1 และ    
                                  4331103   
                                  ชีววิทยา 2 
 พลังงานและสมดุลของสาร โครงสรางและ

หนาที่ของเนื้อเยื่อ ระบบอวัยวะ การทํางานและการ
ควบคุมของสิ่งมีชวีิต 

 

- ยกเลิกวิชา 
- ใ ห เ รี ย น วิ ช า 
4333205 กายวิภาค
และสรีรวิทยาของ
พื ช หรือ  4333308 
ก า ย วิ ภ า ค แ ล ะ
สรีรวิทยาของสัตว 

4333102 ปฏิบัติการกายวิภาคและ             1(0-3-2) 
สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต   
Anatomy and Physiology 
Laboratory 

              รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333101     
                                                กายวิภาค 
                                                          และสรรีวิทยา 
                                                       ของสัตว หรือ   
                                                       เรียนควบคูกัน 

ความสมดุลของน้ําและเกลือแร โครงสราง
และหนาท่ีของเนื้อเยื่อ  ระบบอวัยวะ การลําเลียงน้ําและ
อาหาร การคายน้ํา การสังเคราะหดวยแสง การหายใจ 
การทํางานของระบบตางๆ 

 

- ยกเลิกวิชา 
- ใ ห เ รี ย น วิ ช า 
4332206 ปฏิบัติการ
ก า ย วิ ภ า ค แ ล ะ
สรีรวิทยาของพืช หรือ 
4333309 ปฏิบัติการ
ก า ย วิ ภ า ค แ ล ะ
สรี รวิทยาของสั ตว    
ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
รายวิชาทฤษฎี 

4333104 การจัดระบบและ                       3(3-0-6) 
ความหลากหลายทางชีวภาพ                                                       
Systematic and Biodiversity 
รายวิชาทีต่องเรียนมากอน : 4331105    
                                  ชีววิทยาพื้นฐาน  
                                  หรือ 4331101   
                                  ชีววิทยา 1 และ   
                                  4331103  
                                  ชีววิทยา 2                                                               

            หลักการจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของ
ระบบท่ีใชในการจัดจําแนกกลุมสิ่งมีชีวิต ระบบตางๆ ท่ีใช
ในการจัดจําแนกกลุมของสิ่งมีชีวิต เครื่องมือในการศึกษา
การจัดระบบ ความหมาย และประโยชนของความ
หลากหลายทางชีวภาพ สาเหตุของการสูญเสียความ
ห ลาก ห ลาย ท างชี วภ าพ แ ละแนว โน ม ในอ น าคต 
สถานการณและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

4333111 การจัดระบบและ                       3(3-0-6) 
ความหลากหลายทางชีวภาพ                                    
Systematics and  
Biodiversity 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107   
                                  ชีววิทยา 1 หรือ  
                                  4331111   
                                  ชีววิทยาพื้นฐาน   

   ระบบตางๆที่ใชในการจัดจําแนกกลุมสิ่งมีชีวิต 
อนุกรมวิธานพืชและสัตว  วงศวานวิวัฒนาการ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ประโยชนและการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ แนวโนมในอนาคต สถานการณและ
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ  
              Systematics and classification of organism, 
plant and animal taxonomy, phylogeny, biodiversity, 
benefits and loss of biodiversity, future trends, 
situation and conservation. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห ไ ด
ใจความท่ีชัดเจนขึ้น  
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4333105 ปฏิบัติการจัดระบบและ               1(0-3-2) 
ความหลากหลายทางชีวภาพ   
Systematic and Biodiversity 
Laboratory 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333104          

                                                   การจัดระบบและ 
                                                   ความหลากหลาย 
                                                   ทางชีวภาพ หรือ  
                                            เรียนควบคูกัน 
            การสรางและใชรูปวิธาน (Dichotomous Key) 
ความหลากหลายของพันธุพืชและพันธุสัตวในทองถิ่น การ
เก็บตัวอยางพันธุพืชและพันธุสัตวการจําแนกสิ่งมีชีวิต 
การตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร 
 

4333112 ปฏิบัติการจัดระบบและ              1(0-3-2) 
            ความหลากหลายทางชีวภาพ   
            Systematics and  
            Biodiversity Laboratory 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333111 การ 
                                     จัดระบบและความ 
                                     หลากหลายทาง 
                                     ชีวภาพ หรือเรยีน 
                                     ควบคูกัน 

   การใชเครื่องมือในการจําแนกกลุมสิ่งมีชีวิต 
การสรางและใชรูปวิธาน การจําแนกชนิด การระบุชนิด
พืชและสัตวในทองถิ่น การใชฐานขอมูลชีววิทยาและ
โปรแกรมคอมพิ วเตอร ในการวิ เคราะหขอมูลสาย
วิวัฒนาการ การนําเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบ
สิ่งมีชีวิต 

Use of tools for classification of organism, 
construction and use a dichotomous key, native 
plant and animal classifications and identification, 
database and computer program for phylogeny 
construction and presentation. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
- ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชาใหสอดคลอง
กับรายวิชาทฤษฏ ี
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4333106 นิเวศวิทยา                            3(3-0-6)                                                
             Ecology                              
                  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  :  4331105 ชีววิทยา 
                                                            พื้นฐาน หรือ  
                                                            4331101 ชีววิทยา 1                       
                                                            และ  4331103  
                                                            ชีววิทยา 2 

การศึกษาระบบนิเวศ พลังงาน ปจจัยจํากัด        
วัฏจักรของสาร ประชากร การเปลี่ยนแปลงแทนที่  การ
กระจาย มลพิ ษ  ชี ววิ ทยาการอนุ รั กษ  การจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม การใชทฤษฎีทาง
นิเวศวิทยาปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

 

4333113 นิเวศวิทยา                             3(3-0-6)                                                
             Ecology                              
                รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107  
                                                    ชีววิทยา 1 หรือ  
                                                    4331111  
                                                    ชีววิทยาพื้นฐาน 

    ความหมายและขอบเขตนิเวศวิทยา ระบบ
นิเวศ ปจจัยจํากัด การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต วัฏจักรของ
สาร ปจจัยแวดลอมที่ไมมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ 
ประชากรและชุมชนของสิ่งมีชีวิต มลพิษและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

    The meaning and scope of ecology, 
ecosystems, limiting factors, adaptation of 
organisms, the cycle of substance, 
environmental factors, populations and 
communities of organisms, pollution and 
natural resource management. 

 
 
 
 
 
 
 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เพื่ อ ใ ห
เนื้อหาสอดคลองกับ
เนื้ อ ห า จ ริ ง ข อ ง
ร าย วิ ช าดั ง ก ล า ว 
และทันสมัยขึ้น 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4333107 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                1(0-3-2) 
             Ecology Laboratory 
                รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333106 
                                             นิเวศวิทยา หรือ   
                                                  หรือเรียนควบคูกนั 

ปฏิบัติการศึกษาระบบนิเวศแบบตางๆ การพึ่งพา
ตอกันระหวางสิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งมีชีวิต  และสิ่ งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม ปจจัยทางสภาวะแวดลอมที่มีอิทธิพลตอสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศบกและน้ํา  และการศึกษาภาคสนาม 

 

4333114 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                 1(0-3-2) 
             Ecology Laboratory                             
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333113   
                                            นิเวศวิทยา หรือ 
                                            เรียนควบคูกัน 

    ปฏิ บั ติ การศึ กษาระบบนิ เวศแบบต างๆ 
การศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ปจจัยสภาวะแวดลอมท่ีมีอิทธิพล
ตอสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบกและในน้ํา และการศึกษา
นิเวศวิทยาภาคสนาม 

    Study the different ecosystems The 
relationship between organisms, living 
environment and environmental factors that 
influence life on land and water ecosystems 
and ecological field studies. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เพื่ อ ใ ห
เนื้อหาสอดคลองกับ
เนื้ อ ห า จ ริ ง ข อ ง
ร าย วิ ช าดั ง ก ล า ว 
และทันสมัยขึ้น 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4333108 สถิติทางชีววิทยา                       3(2-3-6) 
             Statistics for Biology 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4581101 หลักสถิติ 
ขั้นตอนการใชสถิติและการวางแผนการวิจัย

ทางชีวภาพ การสุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลทาง
ชีวภาพดวยวิธีการทางสถิติ  เชน สถิติ เชิ งพรรณนา 
อัตราสวนและความนาจะเปน การทดสอบสมมติฐาน การ
ทดสอบไคสแควร สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอย
เชิ ง เส น  แ ละก ารวิ เค ราะห ค วามแป รป รวนแบ บ         
แฟคทอเรียลและสปลิตพลอต การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติในการวิจัยทางชีวภาพ และการศึกษา
ภาคสนาม 

 
 

4333115 สถิติสําหรับชีววิทยา                 3(2-2-5)   
             Statistics for Biology 

    การวางแผนการวิจัย การสุมตัวอยาง การ
วิเคราะหขอมูลทางชีววิทยา สถิติเชิงพรรณนา อัตราสวน
และความนาจะเปน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห
ความถี่ สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน และ
การวิเคราะหความแปรปรวน การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติเบื้องตน 
                 Research planning in biology, 
random sampling descriptive statistics, 
probability, hypothesis analysis, frequency 
analysis, correlation analysis, linear regression 
analysis, analysis of variance, the initial 
application of statistical software. 
 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
- ยกเลิกรายวิชาที่
เรียนมากอน 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เพื่ อ ใ ห
เนื้ อ ห าสอดคล อ ง
เนื้ อ ห า จ ริ ง ข อ ง
รายวิชาดังกลาว 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
-ปรับจํานวนชั่วโมง
ป ฏิ บั ติ แ ล ะศึ ก ษ า
ด ว ย ต น เ อ ง ต อ
สัปดาห 

4333401 พันธุศาสตร                            3(3-0-6) 
             Genetics 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331105   
                                               ชีววิทยาพื้นฐาน  
                                               หรือ 4331101  
                                               ชีววิทยา 1 และ             
                                               4331103  
                                               ชีววิทยา 2                                         

ความรูพื้ นฐานทางพันธุศาสตร  หลักการ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การคาดคะเน ผลลัพธที่
เกิดในลูกผสม  ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ
ยีนและโครโมโซม  การจํ าลองของสารพันธุกรรม  

4333404 พันธุศาสตร                           3(3-0-6) 
Genetics 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107  
                                  ชีววิทยา 1  

              ความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร พันธุศาสตรของ
เมนเดล บทขยายพันธุศาสตรของเมนเดล ความนาจะเปนและ
การทดสอบไคสแควร พันธุศาสตรของเพศและการวิเคราะห
พงศาวลี ยีนและโครโมโซม ยีนเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน  
การจําลองของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีน การควบคุมการ
แสดงออกของยีน การกลาย พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร
ประชากร อิทธิพลของพันธุกรรมฝายแมและการถายทอด
พันธุกรรมที่อยูนอกโครโมโซม 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห ไ ด
ใจความท่ีชัดเจนขึ้น  
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ยีนเชื่อมโยงและรีคอมบิ เนชัน (Gene Lingkage and 
Recombination) เพศ การกําหนดเพศ  มัลติเปลอัลลีล 
พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร ประชากร การถายทอด
พันธุกรรมนอกนิวเคลียส 

  Basic knowledge on genetics, Mendelian 
genetics, extension of Mendelian genetics, genetic 
probability and Chi-square test, genetic of sex and 
pedigree analysis, gene and chromosome, gene 
lingkage and recombination, DNA replication, gene 
expression, regulation of gene expression, mutation, 
genetic engineering, population genetics, maternal 
effect and extrachromosomal inheritance. 

4333402 ปฏิบัติการพันธุศาสตร               1(0-3-2) 
Genetics Laboratory 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333401  

                                            พันธุศาสตร หรือ 
                                            เรียนควบคูกัน 
             ความหลากหลายของลักษณะในสิ่งมีชีวิต การ
แบงเซลล การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความ
นาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ โครงสรางหนาที่ และ
การทํางานของสารพันธุกรรม โครโมโซมการสกัดสาร
พันธุกรรมอยางงาย การแกปญหาและการอภิปรายทาง
พันธุศาสตร 
 
 
 

4333405 ปฏิบัติการพันธุศาสตร                 1(0-3-2) 
            Genetics Laboratory 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333404 
                                             พันธุศาสตร หรือ 
                                             เรียนควบคูกัน 

ลักษณะทางพันธุกรรมและการผันแปร 
โครโมโซม การแบงนิวเคลียสแบบไมโทซีสและไมโอซีส 
พันธุกรรมตามหลักของเมนเดล ความนาจะเปนและการ
ทดสอบไคสแควร พันธุกรรมที่ ไม เปนไปตามกฎของ   
เมนเดล กรดนิ วคลีอิคและกิ จกรรม การสกัดสาร
พันธุกรรมจากพืช การวิเคราะหโครโมโซม การกลาย  
การวิเคราะหพงศาวลีของมนุษย  พันธุศาสตรประชากร  

Genetic traits and variations, chromosomes, 
mitosis and meiosis, Mendelian genetics, genetic 
probability and Chi-square test, non- Mendelian 
inheritance, nucleic acids and their action, plant 
DNA extraction, chromosome analysis, mutation, 
human pedigree analysis, population genetics.  

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
- ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชาใหสอดคลอง
กับรายวิชาทฤษฏ ี
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4333109 ชีววิทยาภาคสนาม                   1(0-3-2) 
             Field Study in Biology 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331101  
                                  ชีววิทยา 1 และ  
                                  4331103  
                                  ชีววิทยา 2              
เทคนิคตางๆในการศึกษาภาคสนามทาง

ชีววิทยาที่เกี่ยวของกับอนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา ระบบ
นิเวศทางธรรมชาติ สังคมของสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยตามถิ่นที่อยู
แบบตางๆ ความหลากหลายของสิ่ งมีชี วิตในแตละ
ถิ่นอาศัย รวมถึงการปฏิบัติงานภาคสนามที่เปนระบบ 
เพื่อการวิเคราะหขอมูลที่ถูกตองอยางมีนัยสําคัญ การ
นําเสนอผลการศึกษาภาคสนาม 

4333503 ชีววิทยาภาคสนาม                   2(0-4-2) 
Field Study in Biology 

              เทคนิคตางๆ ในการศึกษาภาคสนามทางชีววิทยา 
การใชงานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสและแผนที่ การ
วางแผนและการออกแบบการสํารวจเพื่อเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิ เวศตางๆ พรอมทั้ งการวิเคราะหขอมูล  การ
ตรวจวัดปจจัยทางกายภาพและชีวภาพ และการนําเสนองาน
จากการศึกษาภาคสนาม  

Techniques for field studies in biology, 
using GPS receivers and map, planning and sampling 
designs in various ecosystems, data analysis, 
measurements of physical and biological 
parameters, presentations on assignments from field 
studies. 

- เปลี่ยนรหัสวิชาเพื่อ
ไม ให ซ้ํ า ซ อ น กั บ
หลั กสู ตรเดิ ม พ .ศ. 
2555 
- เพิ่มหนวยกิตและมี
จํานวนชั่ วโมงของ
ปฏิบตัิการมากขึ้น 
- ฝ ก ทั กษ ะก ารใช
เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ใ น
การศึกษาภาคสนาม
ทางชีววิทยาเพิ่มขึ้น 
เ พ ร า ะ มี ชั่ ว โ ม ง
ปฏิบัติการมากขึ้น 
- ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา  
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4334101 วิวัฒนาการ                           3(3-0-6) 
        Evolution 

               รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331105                                       
                                                    ชีววิทยาพื้นฐาน   
                                                    หรือ 4331101  
                                                    ชีววิทยา 1 และ  
                                                    4331103  
                                                    ชีววิทยา 2 

ความหมายของวิ วัฒนาการ และทฤษฎี
วิวัฒนาการ หลักฐานตางๆ ที่สนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการ  
การเกิ ดสิ่ งมี ชี วิ ตชนิ ด ให ม และความห ลากห ลาย 
ความสัมพันธของอนุกรมวิธานกับวิวัฒนาการ ตนไม
วิ วัฒนาการและช วงเวลา (Evolutionary Trees and 
Time Line) พันธุศาสตรประชากร 
 

4334102 วิวัฒนาการ                             3(3-0-6) 
             Evolution 
               รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107  
                                                    ชีววิทยา 1 หรือ  
                                                    4331111  
                                                    ชีววิทยาพื้นฐาน  

     ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง วิ วั ฒ น า ก า ร  ท ฤ ษ ฎี
วิวัฒนาการและหลักฐานทางวิวัฒนาการ การปรับตัว 
การคัดเลือกตามธรรมชาติ และพันธุศาสตรประชากร 
การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหมและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของอนุกรมวิธานกับวิวัฒนาการ 
แผนผังแสดงความสัมพันธทางวิวัฒนาการ 

Definition of evolution, evolutionary 
theory and evidences, adaptation, natural 
selection and population genetics, speciation 
and biodiversity, relationship between 
taxonomy and evolution as well as evolutionary 
tree. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห ไ ด
ใจความท่ีชัดเจนขึ้น  
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4334901 สัมมนาทางชีววิทยา                  1(1-2-3) 
Seminar in Biology 
วิธีการคนควาและวิเคราะหบทความวิชาการ 

การนําผลงานและความรูทางดานชีววิทยาหรือปญหาทาง
ชีววิทยา มาอภิปรายอยางมีเหตุผล 
 

4334903 สัมมนาทางชีววิทยา                1(0-3-2) 
             Seminar in Biology 

     การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและ
งาน วิ จั ย ที่ เป น ป ระ โยชน แ ละสอด คล อ งกั บ ก าร
เปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 เรียบเรียง วิเคราะห
ขอมูล จัดทํารายงาน นําเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน 

Study and collection of the academic 
documents and research journals that can be 
useful and correspond with the change of 21st 
century. Edition, data analysis, report, 
presentation and discussion in the class. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห ไ ด
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 
และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
-ปรับจากรายวิชาที่มี
ทั้งทฤษฎแีละปฏิบัติ
ไปเปนวิชาปฏิบัติ 

 4334904  วิธีวิจัยทางชีววิทยา                2(1-2-3) 
Research methodology in Biology 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธี
วิจัย สถิติที่ใชในงานวิจัย เทคนิคการเขียนหัวขอวิจัย   
เคาโครงวิจัย รายงานการวิจัย บทความวิจัย และการ
เผยแพรในรูปแบบอื่นๆ การฝกปฏิบัติ และการสอบ   
เคาโครงวิจัย เพื่อดําเนินงานวิจัยตอไปในรายวิชาวิจัย 
ทางชีววิทยา 
                 Basic knowledge of research, research 
methodology, statistic for research, techniques of 
writing of research tropic, research proposal, 
research reports, research articles and other 

-รายวิชาใหม 
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formats of publication, practices, and research 
proposal defense; to perform research in course 
of Research  in biology. 

4334902 วิจัยทางชีววิทยา                     3(1-6-5) 
 Biological  Research 
ค ว า ม รู พื้ น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร วิ จั ย 

กระบวนการวิจัย การกําหนดประเด็นปญหาการสืบคน
และเก็บรวบรวมขอมูล การเขียนและนําเสนอโครงราง
วิจัย  ดําเนินการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอ 

 
 

4334905 วิจัยทางชีววิทยา                     2(0-6-3) 
Research in Biology 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4334904   
                                  วิธีวิจัยทาง  
                                  ชีววิทยา 
การดําเนินการวิจัยตามเคาโครงวิจัยที่ผาน

การสอบมาแลวในรายวิชาวิธีวิจัยทางชีววิทยา ภายใต
การดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 

Performing of research according to 
the defensive research proposal in course of 
Research methodology in biology under the 
advisor supervision. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
- ลดจาก 3 เปน  2 
หนวยกิต เพื่ อ เพิ่ ม
รายวิชาวิธีวิจัยทาง
ชีววิทยา ซึ่งทําใหมี
รายวิชาที่ เกี่ ยวกับ
วิจัย จํานวน 2 วิชา  
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4342102 จุลชีววิทยา                            3(3-0-6) 
Microbiology 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331105 
                                  ชีววิทยาพื้นฐาน 
                                  หรือ 4331101  
                                  ชีววิทยา 1 และ 
                                  4331103  
                                  ชีววิทยา 2                                            
พื้นฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบ   

โพรแคริโอตและยูแคริโอต การจําแนกประเภท  สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุ พันธุกรรม การ
ควบคุมจุลินทรีย  ความสัมพันธของจุลินทรียตออาหาร น้ํา 
ดิน อากาศ  การประยุกต ใชจุ ลินทรีย  โรคติดตอและ          
ภูมิตานทาน 

 

4362101 จุลชีววิทยา                           3(3-0-6) 
             Microbiology 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109  
                                              ชีววิทยา 2  
                                              หรือ 4331111  
                                              ชีววิทยาพื้นฐาน                                             

    ประวัติความเปนมา กลองจุลทรรศน โครงสราง
และหนาที่ของเซลล เทคนิคพื้นฐานสําหรับศึกษาจุลินทรีย 
การเจริญและเมแทบอลิซึม พันธุกรรมของจุลินทรียและการ
ประยุกตใช การจําแนกประเภทของจุลินทรีย จุลชีววิทยา
สิ่งแวดลอมและการประยุกตใช การควบคุมโรคและการ      
ติดเชื้อ และวิทยาภูมิคุมกัน   

The historical foundations of microbiology ; 
microscopes;  the structures and function of 
microbial cells; fundamental microbial techniques; 
nutrition, cultivation, growth and metabolisms of 
microorganisms, microbial genetics and applications, 
the classification of microbes, microbial 
environmental and applications; disease controls and  
infections;  and immune system. 

 
 
 
 
 
 
 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห ไ ด
ใจความท่ีชัดเจนและ
ครอบคลุ ม เนื้ อห า
มากขึ้น 
- เพิ่ ม คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เ ป น
ภาษาอังกฤษ    
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4342103 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                1(0-3-2) 
Microbiology Laboratory 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4342102   
                                จุลชีววิทยา หรือ  
                                เรียนควบคูกัน 
วิธีใชกลองจุลทรรศนเพื่อศึกษาจุลินทรีย เทคนิค

การทําปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารสําหรับเลี้ยงจุลินทรีย 
การศึกษาการเจริญเติบโตของจุลินทรียเทคนิคการแยกเชื้อ
บริสุทธิ์ การวินิจฉัยจุลินทรียเบื้องตน การควบคุมจุลินทรีย 
การตรวจหาจุลินทรียในอาหาร น้ํา และดิน  
 

4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา               1(0-3-2) 
Microbiology Laboratory  

                รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4362101   
                                    จุลชีววิทยา หรือ 
                                    เรียนควบคูกัน 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐานเนนเทคนิค

พื้นฐานที่สําคัญของการศึกษาทางจุลชีววิทยา 
 Fundamental microbiology experiments 

emphasis upon basic techniques necessary to 
microbiological study. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชาใหสอดคลอง
กับรายวิชาทฤษฏี  
-เ พิ่ ม คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เ ป น
ภาษาอังกฤษ  

 3562201 การสรางธุรกิจใหมและการเปน        3(3-0-6) 
              ผูประกอบการ 
            New Venture Creation and                  
            Entrepreneurship 

   ความรูทั่ วไป เกี่ ย วกับการประกอบธุรกิ จ 
องคประกอบในการประกอบธุรกิจ ไดแก การตลาด  
การผลิต  การบริหารทรัพยากรมนุษย การบัญชีและ
การเงิน การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมในการ
ประกอบธุรกิจ  รูปแบบและแนวทางในการสรางธุรกิจ 
SMEs พื้ นฐาน แนวคิดของการเปนผูประกอบการ  
ก า ร วิ เค ร า ะ ห ป ญ ห า แ ล ะ โอ ก า ส ข อ งก า ร เป น
ผูประกอบการ  ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประกอบ
ธุรกิจ  รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

General knowledge  about business, 
component of  business management such as 
marketing, production, human resource management, 
accounting and financial, analysis business 
environment, business pattern and new venture SMEs 
creation, Fundamental concept of being entrepreneur; 
analyze entrepreneur’s problems and opportunities, 
creativity, including business ethics. 

- รายวิชาใหม 
- เปนเอกลักษณของ
คณะ เพื่อใหมีความรู
ในการประกอบอาชีพ 
 

1.3 วิชาเนื้อหาเลือก   12  หนวยกิต 2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก   ไมนอยกวา 12  หนวยกิต  
       2.2.1 กลุมพฤกษศาสตร  
4332201 พฤกษศาสตร                          3(2-3-6) 
             Botany 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331105 ชีววิทยา 
                                                   พื้นฐาน หรือ   
                                                   4331101  
                                                   ชีววิทยา 1 
                                                   และ 4331103  
                                                   ชีววิทยา 2          
               ชีววิทยาของพืช เซลล เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา       
กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา นิเวศวิทยาของพืช วิวัฒนาการ

4332203 พฤกษศาสตร                         3(2-3-6) 
             Botany 
              รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109   
                                               ชีววิทยา 2           
                                               หรือ 4331111  
                                               ชีววิทยาพื้นฐาน 

เซลลและเนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา 
สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ อนุกรมวิธาน การเก็บ
รวบรวมตัวอยาง การใชประโยชนจากพืช และการฝกปฏิบัต ิ

 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ของพืช การจําแนกประเภท การรวบรวมและการเก็บ
รักษาตัวอยางพืช  การศึกษาภาคสนาม 

Cell and tissue, morphology, anatomy, 
physiology, ecology, evolution, taxonomy, Specimen 
collection, uses of plants and practices.  

4333201 อนุกรมวิธานของพืช                 3(2-3-6) 
             Plant Taxonomy 
             รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4332201    
                                               พฤกษศาสตร 
             แนวคิด หลักเกณฑ การตั้งชื่อวิทยาศาสตร 
การจําแนกชนิดของพืช ความสัมพันธทางวิวัฒนาการ 
การสรางรูปวิ ธาน  (Dichotomous Key) ก ารศึ กษา
ภาคสนาม 

4333204 อนุกรมวิธานของพืช                 3(2-3-6) 
             Plant Taxonomy 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109  
                                               ชีววิทยา 2   
             หลักเกณฑและความรู พื้นฐานในการจําแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต หลักในการจัดจําแนกพืช หลักเกณฑการ 
ตั้งชื่อ การใชรูปวิธานเพื่อนําใหรูจักชนิด วิธีการเก็บและ
รักษาพรรณไมอัดแหง และการฝกปฏิบัต ิ
             Knowledge classification of organism, 
principles of plant classification and nomenclature, 
use of keys in identification of species, the collection 
and preservation of plant specimens and practices. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห ไ ด
ใจความท่ีชัดเจนและ
ครอบคลุ ม เนื้ อห า
มากขึ้น 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

 4333207 สัณฐานวิทยาของพืช                3(2-3-6) 
             Plant Morphology 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109  
                                               ชีววิทยา 2                    
             สัณฐานวิทยาและวงชีวิตของพืชหมูตางๆ ทั้ง
สาหราย  ไบรโอไฟต  เฟ รน  พืชใกล เคีย งเฟ รน พื ช      
เมล็ดเปลือย และพืชดอก เปรียบเทียบความกาวหนา 
วิวัฒนาการและพัฒนาการของโครงสรางนั้นๆ และการ
ฝกปฏิบัต ิ
              Morphological characteristics and life 
cycle of plants;  algae, bryophytes, ferns, fern 
allies, gymnosperms and angiosperms, evolution 
and develop comparative  of structure and 
practices. 

- รายวิชาใหม 
 

 4333208 นิเวศวิทยาของพืช                  3(2-3-6) 
             Plant Ecology 
              รายวิชาที่ตองเรยีนมากอน : 4331109  
                                                    ชีววิทยา 2 หรือ   
                                                    4331111  
                                                    ชีววิทยาพื้นฐาน 

 การศึกษาการกระจายและความอุดมสมบูรณของ
พืช ระดับนิเวศวิทยาของพืช ปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
ความอุดมสมบูรณของพืช ปฏิสัมพันธระหวางพืชและ
สิ่งมีชีวิตอื่น ลักษณะเฉพาะเชิงวิเคราะหและ เชิงสังเคราะห
ของสังคมพืช พลวัตของสังคมพืช ผลกระทบของมนุษยตอ
สังคมพืช  
                A study of distribution and abundance of 
plants, levels of plant ecology, effects of 
environmental factors upon the abundance of plants, 

- รายวิชาใหม 
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interactions between plants and other organisms, 
analytical and synthetic characteristics of plant 
communities, plant community dynamics, effects of 
man on plant communities 

4334201 พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ              3(3-0-6) 
            Economic Botany 
            รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4332201   
                                             พฤกษศาสตร 
            ลักษณะโครงสราง หมวดหมู ถิ่นกําเนิด นิเวศวิทยา 
การขยายพันธุ   และการดูแลรักษาพื ชที่ มี คุณคาทาง
เศรษฐกิจเนนพืชเขตรอน ศึกษาธรรมชาติและประโยชนของ
ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ เชน พวกที่ใชเปนอาหาร ยารักษา
โรคปาไม เครื่องเทศ ยาง และน้ํามัน เปนตน 
 
 

4334202 พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ              3(2-3-6) 
             Economic Botany 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333113    
                                               นิเวศวิทยา   

    ลักษณ ะโครงสราง หมวดหมู  ถิ่ นกํ าเนิ ด 
นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ และการดูแลรักษาพืชที่มี
คุณคาทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและพืชเขตรอน 
สัณฐานวิทยาและการใชประโยชนจากพืชอาหารและยา 
เครื่องเทศ ยาง และน้ํามัน  

Structure, category, origin, ecology, 
distribution and treatment economic plants in 
Thailand and the tropics, morphology and uses 
of food and medicinal plants, pimento, rubber 
and oils. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
- ปรับเปนรายวิชาที่
มี ทั้ งชั่ ว โม งทฤษ ฎี
แ ล ะ ชั่ ว โ ม ง
ปฏิบัติการ 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห ไ ด
ใจความท่ีชัดเจนและ
ครอบคลุ ม เนื้ อห า
มากขึ้น 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

       2.2.2 กลุมสัตววิทยา  
4332301 สัตววิทยา                              3(2-3-6) 
             Zoology 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331105  
                                            ชีววิทยาพื้นฐาน  
                                                   หรือ 4331101   
                                                   ชีววิทยา 1 และ   
                                                   4331103  
                                            ชีววิทยา 2     
               ชีววิทยาของสัตว เซลล เนื้อเยื่อ การจําแนก
ประเภท สัณฐานวิทยา  กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุ 
การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว วิวัฒนาการ การรวบรวม
และการเก็บรักษาตวัอยางสัตว การศึกษาภาคสนาม               
 
 

4332302 สัตววิทยา                             3(2-3-6) 
             Zoology 
              รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109  
                                                    ชีววิทยา 2 หรือ  
                                                    4331111  
                                                    ชีววิทยาพื้นฐาน 
              ชี ววิทย าของสั ตว  ก ารจํ าแนกประ เภท 
สัณ ฐาน วิท ย า  กายวิ ภาค สรี รวิ ทยา การสื บพั นธุ            
การเจริญเติบโต นิเวศวิทยา วิวัฒนาการของสตัว การรวบรวม
และการเก็บรักษาตัวอยางสัตว การศึกษาภาคสนามและการ
ฝกปฏิบัต ิ
                 Biology of animal, classification, morphology, 
anatomy, physiology, reproduction, development, 
ecology, evolution, specimen collection, preservation, 
field study and practices. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห ไ ด
ใจความท่ีชัดเจนและ
ครอบคลุ ม เนื้ อห า
มากขึ้น 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
  

4333301 อนุกรมวิธานของสัตว                3(2-3-6)   
             Animal Taxonomy 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4332301  
                                               สัตววิทยา 
              แนวคิด หลักเกณฑการตั้งชื่อวิทยาศาสตร การ
จํ าแนกชนิ ดของสั ตวความสัมพั นธทางวิวัฒนาการ   
การศึกษาภาคสนาม 

4333305 อนุกรมวิธานของสัตว               3(2-3-6)   
             Animal Taxonomy 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109  
                                                      ชีววิทยา 2 
             แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสปชีสใหม 
ความสัมพันธทางวิวัฒนาการ หลักเกณฑการตั้ งชื่อ
วิทยาศาสตร การจัดจําแนกชนิดของสัตว และการฝก
ปฏิบัติ 
 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห ไ ด
ใจความท่ีชัดเจนและ
ครอบคลุ ม เนื้ อห า
มากขึ้น 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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              Principle of processes and evolution of 
new species, phylogeny, animal identification, 
classification and international nomenclature and 
practices. 

- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4333302 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง               3(2-3-6)  
             Invertebrate Zoology 
                รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4332301 
                                                    สัตววิทยา 
               พื้นฐานเกี่ยวกับสัตวไมมีกระดูกสันหลัง การ
จําแนกประเภทตั้งแต โพรโทซัวจนถึงโพรโทคอรเดต  ศึกษา
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การรวบรวมและเก็บ
ตัวอยาง การศึกษาภาคสนาม    

4333306 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง              3(2-3-6) 
             Invertebrate Zoology 
              รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109  
                                                     ชีววิทยา 2 
              สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา 
นิ เวศวิทยา และการจํ าแนกประเภทของสัตว ไมม ี   
กระดูกสันหลัง รวมถึงโพรโทคอรเดตท่ีไมมีกระดูกสันหลัง 
และการฝกปฏิบัติ 
              Morphology, anatomy, physiology, 
ecology and classification of invertebrates, 
including invertebrate chordates and practices. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห ไ ด
ใจความท่ีชัดเจนและ
ครอบคลุ ม เนื้ อห า
มากขึ้น 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4333303 สัตวมีกระดูกสันหลัง                  3(2-3-6) 
              Vertebrate Zoology 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4332301  
                                  สัตววิทยา 
ลักษ ณ ะทางส ัณ ฐ านว ิทย า  ก าย วิภ าค

ศาสตร สรีรวิทยาวงจรชีวิตความเปนอยู ความสัมพันธ
ตอสิ่งแวดลอม การเจริญเติบโตของตัวออนและการจัด
หมวดหมูของสัตวท่ีมีกระดูกสันหลัง การศึกษาภาคสนาม 

 
  

4333307 สัตวมีกระดูกสันหลัง                 3(2-3-6) 
             Vertebrate Zoology 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109  
                                                    ชีววิทยา 2    
              ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร
สรีรวิทยา การเจริญ เติบโตของตัวออน นิ เวศวิทยา 
วิ วั ฒ น าก ารแ ล ะค วาม ห ล าก ห ล าย ข อ งสั ต ว ที่ ม ี      
กระดูกสันหลัง และการฝกปฏิบัติ 

Morphology, anatomy, physiology, 
developmental biology, ecology, evolution and 
diversity of vertebrates and practices. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห ไ ด
ใจความท่ีชัดเจนและ
ครอบคลุ ม เนื้ อห า
มากขึ้น 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4334301 พฤติกรรมของสัตว                   3(2-3-6) 
             Animal Behaviour 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331105  
                                              ชีววิทยาพื้นฐาน  
                                              หรือ 4331101    
                                              ชีววิทยา 1 และ  
                                              4331103    
                                              ชีววิทยา 2 
            หลักเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพฤติกรรมสัตว  
สรีรวิทยาของพฤติกรรมพฤติกรรมและยีน แรงจูงใจ 
พัฒนาการของพฤติกรรม พฤติกรรมสังคมนิเวศวิทยา 
และวิวัฒนาการของพฤติกรรม 

4334305 พฤติกรรมของสัตว                   3(2-3-6) 
             Animal Behavior 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107     
                                   ชีววิทยา 1  

 การเกิดขึ้นของพฤติกรรมสัตว  สรีรวิทยาของ
พฤติกรรม พฤติกรรมและยีน แรงจูงใจ พัฒนาการของ
พฤติกรรม พฤติกรรมสังคม นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการ
ของพฤติกรรม และการฝกปฏิบัติ 

Causes, physiological constraint, gene 
effects, motivations and development of animal 
behaviour, social behavior, ecology and 
evolutionary of behaviour and practices. 

 
 
 
 
 
 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห ไ ด
ใจความท่ีชัดเจนและ
ครอบคลุ ม เนื้ อห า
มากขึ้น 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4334302 ปรสิตวิทยา                            3(2-3-6)  
             Parasitology 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4332301 
                                              สัตววิทยา 
             พื้นฐานเกี่ยวกับปรสิต การจําแนกประเภท  
วั ฏ จั ก รชี วิ ต  สัณ ฐาน วิท ย าแล ะสรี ร วิ ท ย าป รสิ ต 
ความสัมพันธกับมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่น การรวบรวมและ
การเก็บตัวอยางปรสิต การศึกษาภาคสนาม 

 

4334306 ปรสิตวิทยา                           3(2-3-6)  
             Parasitology 
             รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4331107   
                                                ชีววิทยา 1 

     พื้นฐานเกี่ยวกับปรสิต การจําแนกประเภท 
วัฏ จั ก รชี วิ ต  สัณ ฐาน วิท ย าและสรี รวิ ท ย าป รสิ ต 
ความสัมพันธกับมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่น การรวบรวมและ
การเก็บตัวอย างปรสิต การศึกษาภาคสนาม และ       
การฝกปฏิบัติ 

Parasite basics classification, the life 
cycle of the parasitse, morphology and 
physiology of parasites, parasite relate to 
humans and other organisms, collecting 
parasite, field study of parasites and practices. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห ไ ด
ใจความท่ีชัดเจนและ
ครอบคลุ ม เนื้ อห า
มากขึ้น 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
 

4334303 กีฏวิทยา                               3(2-3-6) 
             Entomology 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4332301  
                                               สัตววิทยา 
             ชีววิทยาของแมลง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 
การจําแนกประเภท การกระจาย  ความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
การใชเครื่องควบคุมและการกําจัดแมลงการรวบรวมและ
เก็บตัวอยางแมลง  การศึกษาภาคสนาม        

4334307 กีฏวิทยา                               3(2-3-6) 
             Entomology 
              รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109  
                                                ชีววิทยา 2 

    พื้นฐานเกี่ยวกับแมลง ชีววิทยาของแมลง 
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีพจักร ชนิดของแมลง การ
กระจาย แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การเก็บ
รวบรวมและรักษาตัวอยางแมลง การผาตัดและสํารวจ
ภาคสนาม และการฝกปฏิบัติ 
             General entomology, biology of insect, 
morphology, physiology, life cycles and types of 
insect, distribution, economically important 
insect, collection and preservation insect, 
dissection,  field study and practices. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห ไ ด
ใจความท่ีชัดเจนและ
ครอบคลุ ม เนื้ อห า
มากขึ้น 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
  

4334304 ปกษีวิทยา                             3(2-3-6) 
             Ornithology 
              รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4332301 
                                                สัตววิทยา 
             การศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา 
การจําแนกประเภทของนก การสํารวจนกในธรรมชาติ การ
กระจาย วิวัฒนาการ พฤติกรรม การอนุ รักษพันธุนก 
การศึกษาภาคสนาม 

  

4334308 ปกษีวิทยา                            3(2-3-6) 
             Ornithology 
              รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107  
                                                ชีววิทยา 1 

     การศึกษาสัณฐานวิทยา ชีวประวัติ พฤติกรรม 
นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ การจําแนกประเภทและความ
หลากหลายของนก การสํารวจนกในธรรมชาติ การศึกษา
ภาคสนาม และการฝกปฏิบัติ 

Morphology, life history, behaviour, 
ecology and evolution of birds, classification 
and bird diversity, bird survey and field trips and 
practices. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห ไ ด
ใจความท่ีชัดเจนและ
ครอบคลุ ม เนื้ อห า
มากขึ้น 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
-ปรับจํานวนชั่วโมง
ป ฏิ บั ติ แ ล ะศึ ก ษ า
ด ว ย ต น เ อ ง ต อ
สัปดาห 
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       2.2.3 กลุมจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ  
4343109 โพรโทซัววิทยา                        3(2-3-6) 
             Protozoalogy 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331105  
                                              ชีววิทยาพื้นฐาน    
                                              หรือ 4331101   
                                              ชีววิทยา 1 และ 
                                              4331103  
                                              ชีววิทยา 2   
              ชีววิทยาของโพรโทซัว สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 
การจําแนก วัฏจักรชีวิต การเก็บรักษาและการเพาะเลี้ยง 
การศึกษาภาคสนาม 

 

4363308 โพรโทซัววิทยา                       3(2-3-6) 
             Protozoology 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107   
                                                  ชีววิทยา 1 และ        
                                                  4331109    
                                                  ชีววิทยา 2  
                                                  หรือ 4331111 
                                                  ชีววิทยาพื้นฐาน 

ชีววิทยาของโพรโทรซัว สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 
การจําแนก วัฏจักรชีวิต การเก็บรักษา การเพาะเลี้ยง และการ
ฝกปฏิบัต ิ 

Protozoa biology; morphology, 
physiology, classification, preservation, life 
cycle and culture and practices. 

- เปลี่ยนรหัสและชื่อ
ราย วิช า เพื่ อ ไม ให
ซ้ําซอนกับหลักสูตร
เดิม พ.ศ. 2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชาใหกระชับ 
ชัดเจน 
- เพิ่ ม คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เ ป น
ภาษาอังกฤษ  

4343401 จุลชีววิทยาทางอาหาร               3(2-3-6) 
             Food Microbiology 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4342102 
                                               จุลชีววิทยา 

บทบาทของจุลินทรียกับอาหาร การสรางสารพิษ 
การเนาเสียของอาหารจากจุลินทรีย องคประกอบของอาหาร
ที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรีย การตรวจหาจุลินทรียใน
อาหาร มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา  วิธีปองกันและ
กําจัดจุลินทรียในอาหาร การถนอมอาหารทางจุลชีววิทยา 
การศึกษาภาคสนาม 

4363404 จุลชีววิทยาทางอาหาร              3(2-3-6) 
             Food Microbiology 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4362101   
                                              จุลชีววิทยา 
                                              และ 4362102  
                                              ปฏิบัติการ 
                                              จุลชีววิทยา                                              

บทบาทของจุลินทรียในอาหาร ปจจัยท่ีมีผลตอ
การรอดและการเจริญของจุลินทรียในอาหาร จุลินทรียที่
กอให เกิดการเน าเสียของอาหาร  การตรวจวิ เคราะห
จุลินทรียกอโรคในอาหาร มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา 
ความปลอดภัยดานจุลชีววิทยาของอาหาร การถนอมอาหาร 
และการศึกษาภาคสนาม 

Roles of microorganisms in foods, factors 
influencing microbial survival and growth in foods, 
foodborne pathogens, detection of foodborne 
pathogens, microbiological standard, food safety, 
and food preservation, and field trip. 

- เ ป ลี่ ย น ร หั ส
ราย วิช า เพื่ อ ไม ให
ซ้ําซอนกับหลักสูตร
เดิม พ.ศ. 2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชาใหกระชับ 
ชัดเจน 
- เพิ่ ม คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เ ป น
ภาษาอังกฤษ 

 4364005 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือพัฒนา      2(2-0-4) 
             ทองถิ่น 
             Biotechnology for local  
             development 
             การนําความรูทางชีววิทยาและเทคโนโลยีไปใช
ประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตร และทาง
การแพทย ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยชีีวภาพ 
การนําความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพไปใชเพื่อปรับปรุงพันธุ 
เพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชและสัตวในทองถิ่น เทคโนโลยีชีวภาพ 
กับการแกปญหาเศรษฐกิจและสังคม และการประยุกตใช
เทคโนโลยีชีวภาพในการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 

- รายวิชาใหม 
- เพื่อใหนักศึกษาได
นํ าความรูทางดาน
จุ ล ชี ว วิ ท ย า แ ล ะ
เทคโนโลยีชี วภาพ 
ไปใชประโยชนเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นได 
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             Knowledge of biology and technology 
utilized in the development of industry, agriculture 
and medicine, local knowledge related to 
biotechnology, application of biotechnology to 
improve breeding to increase the productivity of 
plants and animals in the region, biotechnology to 
resolve economic and social problems, and the 
application of biotechnology to further local 
knowledge. 

4353601 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช            3(2-3-6) 
 Plant Tissue Culture 

             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331105   
                                            ชีววิทยาพื้นฐาน  
                                            หรือ 4331101  
                                            ชีววิทยา 1 และ  
                                            4331103  
                                            ชีววิทยา 2   

        การศึกษาเทคนิค และวิธีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
พื ช โดยใชอาหารสั งเคราะหและฮอร โมนในสภาวะ    
ปลอดเชื้อ การนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใชใน
การขยายพันธุพืช ปรับปรุงพันธุพืช และการเก็บรักษา 

4364502 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช            3(2-3-6) 
             Plant Tissue Culture 
              รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109   
                                                ชีววิทยา 2  
                                                หรือ  
                                                4331111   
                                                ชีววิทยา     
                                                พื้นฐาน 

     เทคนิคและวิธกีารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ไดแก 
การเพาะเลี้ยงโดยใชสวนตางๆ ของพืช การเพาะเลี้ยง
แคลลัส และการเพาะเลี้ยงเซลลแขวนลอย โดยใชอาหาร
สังเคราะหในสภาวะปลอดเชื้อ การเจริญเปนตนออน 
ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชใน
หลอดทดลอง เทคนิคการสกัดและการเลี้ยงโพรโทพลาสต
จนเจริญเปนตนออนที่สมบูรณ และการนําเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใชในการขยาย พันธุพืช ปรับปรุง
พันธุพืช  

     Techniques and methods in plant tissue 
culture including plant organs, callus and cell 
suspension culture using synthetic media in 
aseptic condition; seedling development and 
growth, factors affecting plant tissue culture in test 
tubes, extraction and culture of plant protoplasts 
and development of seedlings. And techniques 
plant tissue culture used for propagation and 
plant breeding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
- ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชาภาษาไทย
โ ด ย เ พิ่ ม เ ติ ม
รายละเอียดเกี่ยวกับ
เ ท ค นิ ค ก า ร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ให ครอบคลุมและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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       2.2.4 กลุมชีววิทยาอื่นๆ  
 4332105 ชีววิทยาในโลกปจจุบัน              3(2-3-6) 

             Biology for Today’s World 
ชีวจริยธรรม ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

กฎหมายที่ เกี่ ยวของกับชีววิทยา ปรากฏการณทาง
ชีววิทยา สถานการณปจจุบันทางชีววิทยา และการ  
บูรณาการความรูทางชีววิทยาเพื่อการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น   

Bioethics, biosafety, biological laws, 
biological phenomenon, current topics in biology, 
and integrating biological knowledge for better life. 

- รายวิชาใหม 
- วัตถุประสงค เพื่ อ 
ให มี ชี ว จ ริ ย ธ ร รม  
แ ล ะ ทั น โ ล ก ใ น
ปจจุบัน  

43333103 ชีววิทยาการเจริญ                  3(2-3-6) 
               Developmental Biology 
               รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331105 
                                                   ชีววิทยาพื้นฐาน  
                                                   หรือ 4331101  
                                                   ชีววิทยา 1 และ 
                                              4331103  
                                              ชีววิทยา 2          
              การพัฒนาดานชีวภาพ เคมี และสรีรวิทยา
ของเซลลสืบพันธุ ปฏิสนธิการเจริญของเอ็มบริโอ การ
เจริญของอวัยวะตางๆ ของพืชและสัตว 

4333110 ชีววิทยาการเจริญ                   3(2-3-6) 
             Developmental Biology 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331109  
                                               ชีววิทยา 2  
                                               หรือ 4331111    
                                                    ชีววิทยาพื้นฐาน 

    การพัฒนาของเซลลสืบพันธุ  การปฏิสนธิ   
กระบวนการเจริญของเอ็มบริโอ การเจริญของอวัยวะ
ตางๆ ของพืชและสัตว และการฝกปฏิบัต ิ

Developmental processes or mechanisms 
of gametogenesis, fertilization, embryo development, 
organogenesis of plant and animal and practices. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชาใหครอบคลุม
และชัดเจนยิ่งขึ้น  
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

 4333407 การประยุกตใชชีววิทยาระดับ      3(3-0-6) 
             โมเลกุล 
             Molecular Biology  
             Applications 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333404  
                                               พันธุศาสตร  
               การประยุกตใชชีววิทยาระดับโมเลกุลในการ
ทดลอง วิธีการทดลองทางชีววิทยา หัวขอทันสมัยในการ
ทดลองทางชีววิทยา วิเคราะหตัวอยางตามความสนใจของ
นักศึกษา 
               Experimental applications of molecular 
biology, biological experiments, modern topics in 
biological experiments, sample analysis according to 
students’ attention. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายวิชาใหม 
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 4333408 เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยา        1(0-3-2) 
             ระดับโมเลกุล 
             Basic Techniques in  
             Molecular Biology 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333407  
                                               การประยุกตใช 
                                               ชีววิทยาระดับ                   
                                               โมเลกุล หรือ 
                                               เรียนควบคูกัน 
             เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การ
ประยุกตใชชีววิทยาระดับโมเลกุลในการทดลอง วิธีการ
ทดลองทางชีววิทยาที่ทันสมัย เทคนิคพื้นฐานในการ
เตรียมและวิเคราะหกรดนิวคลีอิก สกัดดีเอ็นเอและ
โป รตีน จากแบคที เรี ย  พื ช  ห รื อ สั ต ว  วิ ธี ก ารท าง         
พันธุวิศวกรรมและเทคนิคพีซีอาร 
               Basic techniques in molecular biology, 
experimental applications of molecular biology, 
modern biological experiments, basic techniques in 
preparation and analysis of nucleic acid, DNA and 
protein extraction from bacteria, plants and animals, 
methods in genetic engineering and PCR technique. 

- รายวิชาใหม 

4333501 เทคนิคทางชีววิทยา                  3(2-3-6) 
            Technique in Biology 

เทคนิคและวิธีการปฏิบัติการทางชีววิทยา  การ
เก็บตัวอยางพันธุพืชและพันธุสัตวการอัดแหง การดอง    
การสตาฟสัตว การทําสไลดชั่วคราวและสไลดถาวร การ
ถายรูปผานกลองจุลทรรศน 

4333502 เทคนิคทางชีววิทยา                 3(2-3-6) 
             Technique in Biology 

    เทคนิคและวิธีปฏิบัติการทางชีววิทยา เทคนิค
พื้นฐานการวาดภาพทางวิทยาศาสตร วิธีการใชอุปกรณ
และเครื่องมือทางดานชีววิทยา การทําสไลด การรวบรวม
และเก็บรักษาตัวอยางทางชีววิทยา การดอง การสตาฟ
สัตว เทคนิค หลักการถายภาพดวยกลองจุลทรรศน และ
เทคนิคทางชีววิทยาในปจจุบัน 
             Biological techniques, technique in 
scientific drawing, calibration and instruction of 
biological equipment, specimen slide 
preparation, collection and preservation fixation, 
staff, technique of photograph using microscope 
camera and modern biology techniques. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชาใหครอบคลุม
และชัดเจนยิ่งขึ้น 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4333601  แพลงกตอนวิทยา                    3(2-3-6) 
              Planktonology 
             ความรูพื้นฐานของแพลงกตอน การจัดจําแนก
แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวในแหลงน้ํา การเพาะเลี้ยง
แพลงกตอนและประโยชนของแพลงกตอน วิธีการเก็บตัวอยาง
และการวิเคราะหในหองปฏิบัติการการศึกษาภาคสนาม 
 

4333602 แพลงกตอนวิทยา                    3(2-3-6) 
             Planktonology 
              รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331107  
                                                ชีววิทยา 1 
             ความรูพื้นฐานของแพลงกตอน การจัดจําแนก
แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวในแหลงน้ํา นิเวศวิทยา 
การเพาะเลี้ยงแพลงกตอน การเก็บและรักษาสภาพตัวอยางใน
ภาคสนาม การระบุชนิด และการฝกปฏิบัต ิ
 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
- เพิ่มขอกําหนดของ
รายวิชาท่ีตองเรียน
มากอน 
-ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
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              Basic knowledge of plankton,  classification 
 of phytoplankton and zooplankton in aquatic 
habitat, ecology, aquaculture, sample collection and 
preservation in the field,  identification and practices. 

- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4333701 นิเวศวิทยาทางทะเล                  3(2-3-6) 
             Marine Ecology 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333106  
                                                      นิเวศวิทยา   

โครงสรางและการทํางานของระบบนิเวศทาง
ทะเล  เทคนิคการศึกษาปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่ควบคุม
สิ่งมีชีวิตในระบบนิ เวศทางทะเล  ความสัมพันธทาง
ชีววิทยาระหวางสิ่งมีชีวิต ผลผลิตเบื้องตน การหมุนเวียน
สารอาหาร ความสัมพันธระหวางอาหาร น้ํา กับพื้นทะเล 
ความสัมพันธระหวางสัตวและดิน ผลกระทบของมนุษยตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมทางทะเล การศึกษา
ภาคสนาม 

4333702 นิเวศวิทยาทางทะเล                 3(2-3-6) 
              Marine Ecology 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4333113    
                                   นิเวศวิทยา   

     โครงสรางและบทบาทของระบบนิเวศทาง
ทะเล  เทคนิคการศึกษาปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่ควบคุม
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางทะเล ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิต ผลผลิตเบื้องตน การหมุนเวียนสารอาหาร 
ค ว าม สั ม พั น ธ ร ะห ว า งอ าห าร  น้ํ า  กั บ พื้ น ท ะ เล 
ความสัมพันธระหวางสัตวและตะกอนดิน ผลกระทบของ
มนุษยตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมทางทะเล   
และการฝกปฏิบัติ 

 Structure and function of marine 
ecosystems, technical studies on environmental 
factors that control organisms living in marine 
ecosystem, relationship of marine organisms, 
primary production, nutrient cycling, relationship 
between food, water and benthic zone, 
relationship between the animals and sediment, 
human impacts on the marine environment and 
practices. 

- เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า
เพื่อไมใหซ้ําซอนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2555 
- ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4332001 ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา         3(3-0-6) 
             English for Biology 
                ศึกษาภาษาอังกฤษสําหรับงานวิชาการทาง
ชีววิทยา ศัพทวิชาการ หลักการและเทคนิคการอาน 

 ย า ย ไป เป น วิ ช า
เฉพาะดานบังคับ 
 
 

4332202  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน         3(2-3-6)              
              School Botanical Garden 
              ความสําคัญของทรัพยากร ธรรมชาติ การ
เรียนรู พระราชปรารภ พระราชดําริ และพระราชกระแส
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ความเปนมาของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ  อ งคป ระกอบของสวน
พฤกษศาสตร ใน โรง เรียน    ก ารสร างและจั ดการ
ปจจัยพื้นฐานในสถานศึกษาใหเปนปจจัยแหงการเรียนรู
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การใชธรรมชาติรอบกายให
เป นป จจั ยแห งการเรียนรู  โดย ให เห็นคุณ ค าความ
หลากหลายในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน อยูกับธรรมชาติ
อยางเบิกบาน จนเกิดเปนบรูณาภาพแหงชีวิต 
 
 

 - ยกเลิกวิชา 
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4333202 กายวิภาคและสัณฐานวิทยาของพืช    3(2-3-6) 
            Anatomy and Morphology  
            of Plants 
            รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4332201  
                                             พฤกษศาสตร 
           องคประกอบภายใน และลักษณะรูปพรรณสัณฐาน
ของสวนตางๆ ของพืช ลักษณะทางกายวิภาคของสวนตางๆ 
ของพืช 

 - ยกเลิกวิชา 
 

4333203 สรีรวิทยาของพืช                     3(2-3-6) 
             Plant Physiology 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4332201 
                                               พฤกษศาสตร 
             กระบวนการและกิจกรรมในพืชชั้นสูง เนนเรื่อง
การหายใจ การสังเคราะหดวยแสง ความสัมพันธระหวางน้ํา
กับพืช การคายน้ํา การดูดนํ้า และเกลือแร  การใชแรธาตุ  
รวมทั้งการเจริญเติบโต 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ยกเลิกวิชา 
 

4333304 สรีรวิทยาของสัตว                    3(2-3-6) 
              Animal Physiology 
             รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4333101                           
                                               กายวิภาคและ  
                                               สรีรวิทยาของ  
                                               สิ่งมีชีวติ 

กระบวนการทํางาน และกลไกในการควบคุมการ
ทํ างานของอวัยวะต างๆ ในร างกายของสัตว  ทั้ งที่ ม ี        
กระดูกสันหลังและไมมีกระดูกสันหลัง ไดแก   ระบบ
ประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบกลามเนื้อ ระบบหายใจ  
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถายของเสีย ระบบตอมไรทอ 
และระบบสืบพันธุ   

 - ยกเลิกวิชา 
 

4343110 สาหรายวิทยา                         3(2-3-6) 
             Phycology 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331105  
                                              ชีววิทยาพื้นฐาน   
                                              หรือ 4331101   
                                              ชีววิทยา 1 และ  
                                              4331103   
                                              ชีววิทยา 2 
               สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต การแยก
และจัดจําแนก การเพาะเลี้ยงการเก็บรักษา  บทบาททาง
นิ เวศวิทยา บทบาทและความสําคัญของสาหรายกับ
สิ่งมีชีวิตอื่น การศึกษาภาคสนาม 
 
 
 
 

 - ยกเลิกวิชา 
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4352101 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน           3(2-3-6) 
             Introduction to Biotechnology 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4331105  
                                              ชีววิทยาพื้นฐาน        
                                              หรือ 4331101   
                                              ชีววิทยา 1 และ  
                                              4331103   
                                              ชีววิทยา 2   
             เซลลและกระบวนการทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต 
การเพาะเลี้ยงเซลล การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การนําความรูทาง
ชีววิทยาและเทคโนโลยีไปใชประโยชนในทางเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และทางการแพทย การศึกษาภาคสนาม 

- ยกเลิกวิชา 
 

    2.2 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6 หนวยกิต   
3563110 การเปนผูประกอบการ                3(3-0-6) 
             Entrepreneurship 
             ลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี
แนวทางการจัดตั้งการดําเนินการเปนผูประกอบการ ท้ังใน
เรื่ อ งของแนวคิด  ก ารแสวงหาโอกาส  ความ เสี่ ย ง        
การวางแผนและผลตอบแทนของการเปนผูประกอบการ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ผลกระทบของ
ผูประกอบการทางธุรกิจตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 - ยกเลิกรายวิชา 
 

3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป                   3(3-0-6) 
             General  Economics 
              ศึกษาสภาพเศรษฐกิจในสังคมและชีวิตประจําวัน 
เพื่อประกอบธุรกิจการจัดหาและการใชทรัพยากรการบริโภค 
การผลิต ตนทุนการผลิต  ตลาดสถาบันการเงิน นโยบาย
การเงินการคลังสาธารณะ การคา การลงทุน ปญหาเศรษฐกิจ
และแนวทางแกไข 

 - ยกเลิกรายวิชา 
 
 
 
 

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  8 หนวยกิต 2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 8 หนวยกิต   
4334801 การเตรียมฝกประสบการณทางชีววิทยา 2(90)                 

Preparation  for Field  
Experience in Biology 

            จ ัดก ิจก รรม เพื ่อ เต ร ียมความพร อมขอ ง
ผูเรียนกอนออกฝกประสบการณอาชีพในดานการรับรู 
ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ และ
การพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ 

4334803 การเตรียมฝกประสบการณ         2(1-2-3)  
             วิชาชีพทางชีววิทยา 
             Preparation for Field  
             Experience in Biology 
              การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ โดยฝกทักษะที่ทําใหเกิดความ
พรอมในการปฏิบัติงาน การเลือกสถานประกอบการ การ
บริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการ
นํ า เสนอ  การพั ฒ นาบุ คลิ กภ าพ  และการพั ฒ น า
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ เปนตน 
             Student preparation before field 
experience is performed via various activities 
including employability skills training, institute 
selection, quality management, techniques of 
report writing and presentation, personality 

- เปลี่ ยน รหั สและ
ปรับชื่อวิชาเพื่อไมให
ซ้ําซอนกับหลักสูตร
เดิม พ.ศ. 2555 
- ป รั บ คํ าอ ธิ บ าย
รายวิชาใหครอบคลุม
และชัดเจนยิ่งขึ้น  
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 



  มคอ.2                                                     154 
 

 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

development, and career qualification 
improvement etc. 

4334802 การฝกประสบการณทางชีววิทยา    6(320)      
             Field Experience in Biology 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4304801  
                                               การเตรียมฝก  
                                               ประสบการณ 
                                               วิชาชีพ 
              ฝกงานและดูงานในหนวยงานของรัฐและ
เอกชนในเรื่องที่เกี่ยวของกับชีววิทยา มีการเสนอผลงาน
และรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกงานแลว 

4334804 การฝกประสบการณวิชาชีพ          6(540)  
             ทางชีววิทยา 
              รายวชิาที่ตองเรียนมากอน : 4334803  
                                                การเตรียมฝก  
                                                ประสบการณ 
                                                ทางชีววิทยา 
             การฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในสถาน
ประกอบการ ซึ่งอาจเปนหนวยงานของรัฐและ/หรือ
เอกชน ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหาในการทํางาน การ
ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนําความรู
ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไป
ประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 
             Associated job training between the 
students and institute personals in government 
institute and/or private company. The students 
learn to solve the problems in work place, 
adjust themselves to organization culture, and 
applied the knowledge and skills derived from 
curriculum for training effectively. 

- เปลี่ ยน รหั สและ
ปรับชื่อวิชาเพื่อไมให
ซ้ําซอนกับหลักสูตร
เดิม พ.ศ. 2555 
- ป รั บ คํ าอ ธิ บ าย
รายวิชาใหครอบคลุม
และชัดเจนยิ่งขึ้น  
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
-เพิ่มจํานวนชั่วโมงฝก 

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา      2(90) 
            Cooperative Education Preparation 
             หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา 
ระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ ความรูพื้นฐานและเทคนิคใน
การสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสารและมนุษยสัมพันธการพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการ
บริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ 
การเขียนรายงาน 
 

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจ           2(90)            
             Cooperative Education   
             Preparation 

กิจกรรมการเตรียมความพรอมของผูเรียนในการ
ฝกสหกิจศึกษา โดยใหความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด 
ระเบียบขอบังคับ และกระบวนการของสหกิจศึกษา ความรู
พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน ความรูพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ
นําเสนอ การเขียนรายงาน 

Activities of student preparation of 
cooperative education. The strategy is giving 
knowledge concerning principle, concepts, 
regulations and processes of cooperative 
education. Basic knowledge and techniques in 
job application, fundamental in practice, 
communication, human relationship, personal 
development, quality management system in 
the work place and techniques of presentation 
and report writing. 

 
 
 

- ป รั บ คํ าอ ธิ บ าย
รายวิชาใหครอบคลุม
และชัดเจนยิ่งขึ้น  
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระสําคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

7000490 สหกิจศึกษา                               6(640) 
             Cooperative Education 
             รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 7000390 
                                               การเตรียม  
                                               ความพรอม 
                                               สหกิจศึกษา    
             การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว 
ตามโครงงานที่ ไดรับมอบหมาย ตลอดจน การจัดทํา
รายงานและการนําเสนอ 

7000490 สหกิจศึกษา                             6(640) 
             Cooperative  Education 
             รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 7000391  
                                                การเตรียม 
                                                ความพรอม    
                                                สหกิจศึกษา 
             การฝกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว 
สามารถจัดทํารายงาน นําเสนอความกาวหนา และผลสําเร็จ
ของโครงงานที่ไดรับมอบหมาย เรียนรูการแกปญหาในการ
ทํางาน การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนํา
ความรูความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตร
ไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 
             On the job training as a temporary 
employee. The student has capabilities to write 
the report, present the progression and present 
the results and outcomes of the assigned 
project. In addition, they learn  to solve the 
problems in work place, adjust themselves to 
organization culture, and applied the knowledge 
and skills derived from curriculum for training 
effectively. 

- ป รั บ คํ าอ ธิ บ าย
รายวิชาใหครอบคลุม
และชัดเจนยิ่งขึ้น  
- เพิ่มอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ง 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (ตามเกณฑมาตรฐาน TQF) 
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ภาคผนวก จ 
ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1. นางสาวสุวรรณี  พรหมศิริ   
ตําแหนง  อาจารย 
ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546.                                        
  ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2530. 
  ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2525.   
             
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทํางาน 37 ป 
 
ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร  
ปภาวริณทร ยิ่งนคร สุวรรณี พรหมศิริ และ สธน เสนาสวัสดิ ์(2558). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช              

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย เรื่องการสังเคราะหดวยแสงของพืช. ใน อภิวัฒนการเรียนรู : หนทาง
สูการเปลี่ยนแปลง. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.วิจัยทางการศึกษา, 28-29 กรกฎาคม 
2558. (หนา 368). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  

วลัยรัตน นาเลื่อน สุวรรณี พรหมศิริ และ สธน เสนาสวัสดิ์ (2558). การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
ดอกและผล ที่มีผลตอการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. ใน 
อภิวัฒนการเรียนรู : หนทางสูการเปลี่ยนแปลง. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.วิจัยทาง
การศึกษา, 28-29 กรกฎาคม 2558. (หนา 1084). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  

ศิรินารถ ลีนิน สุวรรณี พรหมศิริ และ สธน เสนาสวัสดิ์ (2558).  การสอนโดยใชชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร 
           (Science show) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ. ใน อภิวัฒนการ

เรียนรู : หนทางสูการเปลี่ยนแปลง. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.วิจัยทางการศึกษา, 
28-29 กรกฎาคม 2558. (หนา 1017). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

 
รายวิชาที่สอน  

1. ชีววิทยาพื้นฐาน 
2. ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 
3. พฤกษศาสตร 
4. สวนพฤกษศาสตร 
5. กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต 
6. ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต 
7. สัณฐานวิทยาของพืช 
8. กายวิภาคของพืช 
9. พฤกษอนุกรมวิธานทั่วไป 
10. พืชเศรษฐกิจ 
11. ชีววิทยาของเซลล 
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12. เทคนิคทางชีววิทยา 
13. ไมโครเทคนิค 
14. วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 
15. วิจัยทางวิทยาศาสตร 
16. วิจัยทางชีววิทยา 
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2. นางอรนุช สุขอนันต 
ตําแหนง  อาจารย 
ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวภาพ แขนงชีววิทยา),   
                                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2541. 
 ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต, 2536.           
                
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทํางาน 16 ป 
 
ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 
ปวีณา ดิกิจ มทิรา อวะภาค วาสนา มูสา และ อรนุช สุขอนันต.  (2556).  การคัดเลือกจุลินทรียที่เหมาะสม

สําหรับการผลิตเอทานอลจากน้ําตาลโตนดสด.  ฐานการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาทองถิ่น. 
(หนา 195-202) สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

 

รายวิชาที่สอน  
1. หลักชีววิทยา  
2. ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 
3. ชีววิทยาพื้นฐาน 
4. ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
5. ธรรมชาติของชีวิต 
6. ชีววิทยา 1 
7. ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
8. ชีววิทยา 2 
9. ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
10. ชีวิตและสิ่งแวดลอม 
11. โครงการวิจัยทางชีววิทยา 
12. การเขียนเชิงวิชาการ 
13. สัมมนา 
14. พฤกษศาสตร 
15. ชีววิทยาของเซลล 
16. ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล 
17. พันธุกรรมรหัสชีวิต 
18. พันธุศาสตร 
19. ปฏิบัติการพันธุศาสตร 
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3. นาย คทาวุธ ไชยเทพ 
ตําแหนง                   ผูชวยศาสตราจารย 
ประวัติการศึกษา    

ปริญญาโท   :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2540. 
ปริญญาตรี   :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2533. 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทํางาน  18  ป  
 
ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร  
คทาวุธ ไชยเทพ.  (2559). ผลของปจจัยสิ่งแวดลอมบางประการตอความหลากหลายของชนิดมดที่พบในปา

เสม็ด จังหวัดสงขลา. ใน พลวัตวิจัย เพื่อพัฒนาทองถิ่น และชุมชนอยางยั่งยืน. รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7, 12-13 พฤษภาคม 2559. (หนา 1214-
1227). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

กฤตภาส แสงตะวัน, รัตติยา บุญสมาน และ คทาวุธ ไชยเทพ. (2558). โครงสรางประชากรและพฤติกรรมบาง
ประการของลิงแสมบริเวณเขาตังกวน จังหวัดสงขลา. ใน การพัฒนางานวิจัย รากฐานสําคัญของ
ไทย กาวไกลสูเวทีสากล. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที ่
5, 17-18 ธันวาคม 2558. (หนา 873-883). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

พลกฤษณ เนาวรัตน และ คทาวุธ ไชยเทพ. (2558). ความหลากหลายและการกระจายของนกน้ําในหนองปลัก
พระยา จังหวัดสตูล. ใน การพัฒนางานวิจัย รากฐานสําคัญของไทย กาวไกลสูเวทีสากล. รายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5, 17-18 ธันวาคม 2558. (หนา 
1562-1572). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

คทาวุธ ไชยเทพ.  (2558). ความหลากหลายของแมลงน้ําในทะเลนอย จังหวัดพัทลุง. ใน การพัฒนางานวิจัย 
บนฐานแนวคิดใหม เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4, 7-8 พฤษภาคม 2558. (หนา 843-853). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต. 

ณัฐณิชา กรดสัน, มาลิสา บูเก็ม และ คทาวุธ ไชยเทพ. (2557). ความหลากหลายของตัวออนแมลงน้ํากลุ ม 
Ephemeroptera, Plecoptera และ Trichoptera (EPT) ในน้ําตกโตนแพรทอง จังหวัดพัทลุง. 
ใน บูรณการสหวิทยาการงานวิจัยสูมาตรฐานสากล. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่  2, วันที่  7-8 พฤษภาคม  2557. (หนา 287-299). ภู เก็ต: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

รัชฎาภรณ โชติกมาศ, อังคณา บุญทองแกว และ คทาวุธ ไชยเทพ. (2556). ความหลากหลายของแมลงน้ําใน
น้ําตกโตนปลิว อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา. ใน การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นสู
สากล. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1, วันที่ 8-9 
พฤษภาคม  2556. (หนา 548-565). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
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รายวิชาทีส่อน  
1. นิเวศวิทยา 
2. ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
3. สถิติสําหรับชีววิทยา 
4. ปกษีวิทยา 
5. สรีรวิทยาทั่วไป  
6. ชีววิทยาภาคสนาม 
7. โครงการวิจัยทางชีววิทยา 
8. พฤติกรรมสัตว 
9. พันธุศาสตร 
10. ชีววิทยาพื้นฐาน 
11. ปฏิบัติการชีววิทยา  
12. กีฏวิทยา  
13. สัมมนา  
14. ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  
15. วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 
16. จุลชีววิทยา  
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4. นางสายใจ วัฒนเสน 
ตําแหนง  อาจารย 
ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2553.    
 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2543. 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรทั่วไป), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2537. 
 
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทํางาน 5 ป 
ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร   
Saijai Panwichian, Duangporn Kantachote, Banjong Wittayaweerasak, Megharaj Mallavarapu. 

(2012). The use of selected purple nonsulfur bacteria to remove heavy metals and 
salts from sediment and water collected from contaminated areas to decrease their 
phytotoxicity. African Journal of Biotechnology. 11(29): 7434-7444. 

 
รายวิชาที่สอน  
 1. ชีววิทยาพื้นฐาน 
 2. ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 
 3. ชีววิทยาของเซลล 
 4. ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล 
 5. จุลชีววิทยา 

 6. ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
 7. จุลชีววิทยาทางอาหาร 

8. จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 
9. สรีรวิทยาของจุลินทรีย 
10. แบคทีเรียวิทยา 
11. อนุกรมวิธานของจุลินทรีย 
12. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
13. ราวิทยา 
14. สัมมนา 
15. วิจัยทางจุลชีววิทยา 
16. การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยาประยุกต 
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5. นางสาวสุธินี หีมย ิ
ตําแหนง อาจารย 
ประวัติการศึกษา   

ปริญญาโท  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วาริชศาสตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2552. 
ปริญญาตรี :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.  

 
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทํางาน   5  ป   
 
ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 
เสาวลักษ ขวัญศรีสุทธิ์,  วราภรณ เตะเส็น และสุธินี หีมย.ิ (มิถุนายน, 2559). ความหลากหลายของปูแสมและ

ปูกามดาบบริเวณปาชายเลนบานแหลม จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเล
ครั้งที่ 5 "50 ปทะเลไทย กาวไกลสูความยั่งยืน". มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร. 

สุธินี หีมยิ และสุทธิพงศ ศุภรัตน. (มีนาคม, 2558). การศึกษาประชาคมแพลงกตอนสัตวเบื้องตนบริเวณ   
หาดแกวลากูน จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการสาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ ครั้งที่ 7 " 
สาหรายและแพลงกตอน : เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีและเศรษฐกิจที่มั่นคง". มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุร, กรุงเทพมหานคร. 

สีตีอาอีเสาะ อีบุ, สาบารียะ กะจิ และสุธินี หีมยิ. (2558). ชนิดและการแพรกระจายของไสเดือนทะเลวงศ 
Serpulidae ที่เกาะบนรากโกงกางบริเวณคลองพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา.ใน ลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3, 28-29 พฤษภาคม 2558. (หนา 
1250 – 1263). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

คนึงนิจ แกวทอง, ฐิติพร ธีรวิกรานต  และสุธินี  หีมยิ. (กรกฎาคม, 2557). ความหลากหลายและความชุกชุม
ของสัตวทะเลหนาดินขนาดกลางบริเวณหาดเกาเสงถึงแหลมสนออน จังหวัดสงขลา. การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณวิจัย” ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, นครศรีธรรมราช. 

วาริก  เส็นนาฮู, อัครเดช  แหลมกา และสุธินี  หีมยิ. (พฤษภาคม, 2557). ความหลากหลายของสัตวหนาดิน
ขนาดกลางบริเวณหาดสะกอม จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ อนุกรมวิธานและ  
ซิสเทมาติคสในประเทศไทย ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. 

ซามีมี มะนุ, อาอีซะห มิง และสุธินี หีมยิ. (สิงหาคม, 2556). แพลงกตอนพืชที่อาจกอใหเกิดอันตรายบริเวณ
คลองพะวง ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ
วิจัย” ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, นครศรีธรรมราช. 

สุไหวยะ แดสา, ศิริกาน โสะหลี และสุธินี หีมยิ. (สิงหาคม, 2556). การใชแพลงกตอนพืชชนิดเดนในการชี้วัด
คุณภาพน้ําบริเวณคลองสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ          
“วลัยลักษณวิจัย” ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, นครศรีธรรมราช. 

ปรัชญา หะหมาน, นางสาวพัชรี เทพสุริบูรณ และสุธินี หีมยิ. (สิงหาคม, 2556). ความหลากหลายและความ
หนาแนนของแพลงกตอนพืช บริเวณอางเก็บน้ําสิริกิติ์ เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง จังหวัด
สงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณวิจัย” ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 
นครศรีธรรมราช. 
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สุธินี หีมยิ, สุไหวยะ  แดสา และศิริกาน  โสะหลี. (มีนาคม, 2556). ชนิดและการแพรกระจายของแพลงกตอนพืชใน
คลองสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการสาหรายและแพลงกตอน ครั้งที่ 6: 
จากรากฐานสูการใชประโยชนอยางยั่งยืน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.  

พงศธร จันทรัตน, สุธินี หีมยิ และสัลวา ตอป. (มีนาคม, 2556). การศึกษาประชาคมแพลงกตอนสัตวเบื้องตน
ในทะเลสาบสงขลาตอนกลาง. การประชุมวิชาการสาหรายและแพลงกตอน ครั้งที่ 6: จากรากฐาน
สูการใชประโยชนอยางยั่งยืน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม. 

 
หนังสือ/ตํารา 
เสาวภา อังสุภานิช และสุธินี หีมยิ.  (2555).  สัตวพื้นใตน้ํากลุมหนอนปลอง: โพลิขีตในทะเลสาบสงขลา. 

กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.  
 
รายวิชาที่สอน  

1. หลักชีววิทยา  
2. ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 
3. ชีววิทยาพื้นฐาน 
4. ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
5. ชีววิทยา 1 
6. ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
7. ชีววิทยา 2  
8. ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
9. พันธุศาสตร 
10. สรีรวิทยาทั่วไป 
11. สัตววิทยา 
12. การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 
13. ปฏิบัติการจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 
14. สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
15. สัมมนาทางชีววิทยา 
16. ชีววิทยาภาคสนาม 
17. เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 
18. วิวัฒนาการ 

  19. การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา 
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