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หมวดท่ี  1   ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  : 25501641100817 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Biology 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
 ช่ือย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (ชีววิทยา) 
 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science (Biology) 
 ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Sc. (Biology) 
3.  วิชาเอก (ถ้ามี) 

ไม่มี 
4.  จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554  
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 5.2  ประเภทของหลักสูตร 
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
        ปริญญาตรีทางวิชาการ 
        ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
       หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
        ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
        ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
       หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
        ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
        ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
 5.3  ภาษาท่ีใช้ 
    การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย    
 5.4  การรับเข้าศึกษา 
   รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
    ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเพียงสาขาเดียว 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
           หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา  2564 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
   เริ่มใช้มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2550 และปรับปรุงครั้งสุดท้ายเม่ือปีการศึกษา 2559 
       ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุม 
   ครั้งท่ี 5/2563  เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
    ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
  ในการประชุมครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2563 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2566  
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8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา   
 8.1 นักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยในสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ โรงงาน และบริษัทเอกชน 
 8.2 นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐ สถาบันวิจัย และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
 8.3 พนักงานฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และควบคุมคุณภาพในโรงงาน หรือบริษัทเอกชน    
 8.4 นักวิชาการในกระทรวง/กรม ท่ีเกี่ยวข้องดับงานด้านชีววิทยา     
 8.5 คร-ูอาจารย์  
 8.6 ประกอบอาชีพอิสระท่ีเกี่ยวข้องทางด้านชีววิทยา 
 8.7 สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือโท-เอก ด้านชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา 
นิเวศวิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นต้น 
 
9.  ช่ือ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือ-สกุล 
ตําแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
วิชาเอก/
สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
1 นางนุชจรินทร์  

เพชรเกล้ียง   
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
นิเวศวิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2560 
2545 
2541 

2 นางอรนุช  
สุขอนันต์ 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(ชีววิทยา) 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต้ 

2541 
 

2536 

3 นางสาว 
เบญจวรรณ  
ยันต์วิเศษภักดี 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

พฤกษศาสตร์ 
พฤกษศาสตร์ 
ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2558 
2545 
2541 

4 นางสาวนิศากร  
วิทจิตสมบูรณ์ 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ ปร.ด. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 (โทควบเอก) 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2553 
 

2543 
5 นางสาวสุธินี  

หีมยิ 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

วาริชศาสตร์ 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 
2547 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมท่ีชะลอ
ตัว แม้ว่านโยบายการพัฒนาประเทศด้วยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มุ่งหวังท่ีจะปฏิรูปประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและพ้นจากกับดัก 3 ประการ 
(ผลิตภาพต่ํา ความเหลื่อมล้ํา และไม่สมดุล) แต่ยังคงไม่ประสบผลสําเร็จเด่นชัด เพราะโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีใช้
รองรับยังคงไม่เพียงพอ จึงส่งผลกระทบต่อการเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําให้
รูปแบบการดําเนินชีวิตของประชากรในประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล  

ชีววิทยา เป็นความรู ้พ้ืนฐานสําคัญอย่างหน่ึงท่ีสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจท้ัง
ทางด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างบุคลากรทางด้านชีววิทยาจึงมีความ
จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงไปของโลกท้ังทางด้านสังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ ด้วยเหตุน้ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงต้องการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ท้ังในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นสากลเพ่ือนําไปใช้ในการศึกษาวิจัยระดับสูง หรือใช้ใน
การประกอบอาชีพอิสระ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ทันสมัยต่อการแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินได้ 
พร้อมกับมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนัก รัก และหวงแหนในการใช้ทรัพยากรชีวภาพและอนุรักษ์
เพ่ือให้เกิดการใช้งานได้อย่างม่ันคง ม่ังคั่งและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สังคมไทยในปัจจุบันยังประสบปัญหาทั้งด้านเชิงคุณภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
เกิดความเหลื่อมล้ําในด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสู่ความ
ขัดแย้งในสังคมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ แนวทางในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมจึงควร
พัฒนาศักยภาพของคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีความรู้ และมาตรฐานการครองชีพท่ีดี ซ่ึง
การศึกษาเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับผู้เรียนจะช่วยทําให้สถาบันทางสังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นสถาบันการศึกษาของภาครัฐท่ีผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและเป็น
ท่ียอมรับของตลาดแรงงานท่ัวไป เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีค ่าใช้จ ่ายในการเรียนนอ้ยกว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ อีกหลายแห่ง มีทําเลท่ีต้ังเหมาะสมสามารถรองรับนักศึกษาท่ีมี
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ภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้าน
การศึกษาสูง ทําให้ค่านิยมต่อการศึกษาจึงเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและ
เอกชนเติบโตข้ึนหลายสถาบัน จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันได้       
จากการศึกษาความต้องของผู ้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต พบว่าผู้เรียนมีความคาดหวังว่า ภายหลังจบ
การศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาแล้ว จะสามารถประกอบอาชีพตามความ
ต้องการและนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาท้องถ่ินของตนให้เจริญได้ 
ด้วยเหตุน้ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จึงยังคงเป็นท่ีต้องการของผู้เรียนท่ีสนใจใน
สาขาวิชาน้ี สําหรับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ต่อการทํางานทางด้านชีววิทยา พบว่าผู ้ใช้
บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยัน อดทน ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
มีความรับผิดชอบมากท่ีสุด ดังน้ัน หลักสูตรจึงยังคงเอาใจใส่ต่อคุณลักษณะดังกล่าวในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการของท้ังผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
     ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมของไทยในปัจจุบัน จึง
ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความรู้และทักษะด้านปฏิบัติการชีววิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทนในการ
ทํางาน ดังน้ันเพ่ือให้ได้บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าว หลักสูตรจึงได้ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างของ
หลักสูตร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปรับหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาให้มีมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท้ัง 5 ด้านท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีการปรับคําอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย 
และมีรายวิชาใหม่ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและบริบทของท้องถ่ิน เพ่ิมเติมทักษะในการปฏิบัติ 
มีการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ท้ังในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ขยันและอดทน รวมไปถึงรายวิชาทางด้านวิทยาการ
จัดการเพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับบัณฑิตที่ต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ในอนาคต 

 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาจึงได้ศึกษาความต้องการในการใช้บัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา โดยศึกษาจากความคิดเห็นของนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษาความ
ต้องการของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้ผลการวิจัยสรุปดังน้ี จากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตท่ีจบการศึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 15 คน พบว่าความต้องการคุณลักษณะอันดับแรก 
คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเท่ากับ 4.84 ± 0.29 (ระดับมากท่ีสุด) รองลงมาคือด้านทักษะทางปัญญา 
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คือ มีค่าเท่ากับ 4.73 ± 0.47 (ระดับมากท่ีสุด) ด้านความรู้ มีค่าเท่ากับ 4.45 ± 0.63 (ระดับมาก)       
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเท่ากับ 4.44 ± 0.71 (ระดับมาก) และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีค่าเท่ากับ 4.32 ± 0.58 (ระดับมาก) 
ตามลําดับ 

จากกลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีต่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
จํานวน 10 คน พบว่า ความต้องการคุณลักษณะอันดับแรก คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเท่ากับ   
4.74 ± 0.46 (ระดับมากท่ีสุด) รองลงมาคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
มีค่าเท่ากับ 4.70 ± 0.47 (ระดับมากที่สุด) ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเท่ากับ 4.60 ± 0.48 (ระดับมาก
ท่ีสุด) ด้านความรู้ มีค่าเท่ากับ 4.55 ± 0.60 (ระดับมาก) และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข        การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีค่าเท่ากับ 4.38 ± 0.61 (ระดับมาก) ตามลําดับ 

จากกลุ่มศิษย์เก่าท่ีมีต่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 25 คน 
พบว่า ความต้องการคุณลักษณะอันดับแรก คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเท่ากับ 4.85 ± 0.36       
(ระดับมากท่ีสุด) รองลงมาคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเท่ากับ 
4.71 ± 0.46 (ระดับมากท่ีสุด) ด้านความรู้ มีค่าเท่ากับ 4.51 ± 0.59 (ระดับมากท่ีสุด) ด้านทักษะทาง
ปัญญา คือ มีค่าเท่ากับ 4.47 ± 0.71 (ระดับมาก) และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี มีค่าเท่ากับ 4.38 ± 0.60 (ระดับมาก) ตามลําดับ 

จากกลุ่มศิษย์ปัจจุบันท่ีมีต่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 62 
คน พบว่าความต้องการคุณลักษณะอันดับแรก คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเท่ากับ 4.59 ± 0.51 
(ระดับมากท่ีสุด) รองลงมาคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเท่ากับ 
4.48 ± 0.53 (ระดับมาก) ด้านทักษะทางปัญญา คือ มีค่าเท่ากับ 4.26 ± 0.59 (ระดับมาก) ด้านความรู้    
มีค่าเท่ากับ 4.26 ± 0.63 (ระดับมาก) และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี มีค่าเท่ากับ 4.17 ± 0.61 (ระดับมาก) ตามลําดับ 
 12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาเป็นหลักสูตรท่ีมุ ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะในการปฏิบัติงาน              
มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคมและตลาดงาน เป็นบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ินสู่สากล ซ่ึงสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาท่ีเปิดสอน
เพ่ือให้บริการคณะ/ หรือต้องเรียนจากคณะอ่ืน) 
  13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน 
     13.1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต มี 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ 

13.1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
13.1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
13.1.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
13.1.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ มี 2 กลุ่มวิชา 
13.1.2.1 กลุ่มวิชาแกน ได้แก่ รายวิชาฟิสิกส์ 4 หน่วยกิต รายวิชาเคมี 8 หน่วยกิต 

และ รายวิชาคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
13.1.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

13.1.2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ ได้แก  ่รายวิชาเคมี 8 หน่วยกิต และ
รายวิชาจุลชีววิทยา 4 หน่วยกิต 

13.1.2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก ได้แก่ รายวิชาในกลุ่มจุลชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
     หลักสูตรอ่ืนสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีระบุในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาได้ตามความต้องการ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับข้อกําหนดในแต่ละรายวิชาดังกล่าว สําหรับรายวิชาท่ีเปิดสอน
ให้กับหลักสูตรอ่ืน ๆ แต่ไม่มีระบุในหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ได้แก่ 

13.2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางชีววิทยา จํานวน 8 วิชา 
13.2.1.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ รายวิชา 4331118 ชีววิทยาพ้ืนฐาน  

4331119 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  4751101 ชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
และ 4751102 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

13.2.1.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร คือ รายวิชา 4331124 ชีววิทยาท่ัวไป 
13.2.1.3 คณะครุศาสตร ์ คือ รายวิชา 4331116 ชีววิทยาสําหรับครู  1 และ 

4331117 ชีววิทยาสําหรับครู 2   
13.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  

13.2.2.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร คือ รายวิชา 4333406 พันธุศาสตร์ท่ัวไป 
13.2.2.2 คณะครุศาสตร์ คือ รายวิชา 4332106 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
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 13.3  การบริหารจัดการ 
     อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารย์ผู ้สอนและ
นักศึกษาในการพิจารณารายวิชาด้านเน้ือหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 
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หมวดที่  2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.   ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะปฏิบัติการด้านชีววิทยา เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินบนพ้ืนฐาน
ของคุณธรรมและจริยธรรม 
 1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 

ศาสตร์ความรู้ทางชีววิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
ในชีวิตประจําวัน ท้ังเร่ืองใกล้ตัวตลอดจนเรื่องท่ีเกี่ยวเน่ืองกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลรักษา
สุขอนามัยของตนเองและผู้อ่ืนให้ปราศจากโรคอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกสรรอาหารและพัฒนา
คุณภาพอาหารให้มีคุณค่า ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การพิสูจน์หลักฐานทางกฎหมาย 
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม จึงต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานและความเข้าใจทางชีววิทยาเป็นอย่าง
ดี และทําให้เป็นคนมีเหตุผล ใช้หลักในการตัดสินใจ เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตในโลกปัจจุบันได้อย่าง
เหมาะสมและมีความสุขสมบูรณ์ 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1) มีความรู้ สามารถนําไปปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีววิทยาได้อย่างดี  
2) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
3) มีความมานะอดทน มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และมีจิตสาธารณะ 
4) สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีววิทยาเพ่ือแก้ปัญหาในการทํางานได้ 
5) สามารถใช้ภาษาในการส่ือสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานได้เป็น

อย่างดี  
6) สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยยกระดับ

คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพได้ 
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2.   แผนพัฒนา/ปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุ งหลั กสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาให้
มีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่า
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  
สาขาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  
พ.ศ. 2554 

1. จัดประชุมหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือ
ติดตามการดําเนินงาน 

2. ประเมินหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 
3. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

1. เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

3. รายงานการประชุม 

2. ปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง
ของ โลก ท้ั งทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
และความต้องการ
ของท้องถ่ิน 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ท้ังในด้านคุณสมบัติของบัณฑิต 
เ พ่ือการทํางาน และการพัฒนาด้าน
งานวิจัย 

2. สํารวจความต้องการของนักเรียนและ
ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร 

1. ผลการวิจัยหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการ
ใช้ บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 

3. รายงานผลความพึง
พอใจของบัณฑิตต่อ
การมีงานทํา 

3. การส่ ง เสริ มการ
เรี ยนการสอนท่ี
เ น้นผู้ เ รี ยน เ ป็น
สําคัญ 

1. เ พ่ิมพูนความรู้/ทักษะให้กับอาจารย์
ผู้สอน ทางด้านการจัดการเรียนการสอน

2. จัดกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เ พ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้านตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 

1. รายงานผลการอบรม
ของอาจารย์ผู้สอน 

2. ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กิ จก ร ร ม เ ส ริ ม ขอ ง
ผู้เรียน 
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หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
  ระบบทวิภาค  โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  หน่ึงภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 3 ระบบการศึกษา (ภาคผนวก ก) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนสามารถจัดได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยหน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2560  (ภาคผนวก) 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  ภาคปกติ  เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 
    ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
    ภาคฤดูร้อน เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
  2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา (ภาคผนวก ก) 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  / 2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา 
2.3.1  นักศึกษามีความรู้ พ้ืนฐานทางด้าน

ภาษาอังกฤษ รวมถึงความรู้ พ้ืนฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่เพียงพอ 

2.3.2  การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

2.4.1  จัดทําโครงการเตรียมความพร้อมและสอน
เสริมวิชาพ้ืนฐาน 

2.4.2  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1 
2.4.3  แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือให้คําแนะนําท้ัง

การเรียนและการปรับตัว 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาภาคปกติและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ  5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี  1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี  2  40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี  3   40 40 40 
ช้ันปีท่ี  4 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 
2.6  งบประมาณตามแผน  
  1)  ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตามรายละเอียดดังน้ี 

รายการ 
งบประมาณ  (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
1.  งบประมาณเงินรายได้      
 - ค่า FTES ต่อปี 21.11 53.33 88.89 110.00 110.00 
 - ค่าหัวจริงต่อปี 745.83 796.53 825.46 808.33 808.33 
 - จํานวนนักศึกษา ป.ตรี 40 80 120 160 160 

รวม 29,833.33 63,722.22 99,055.56 129,333.33 129,333.33 
2.  งบประมาณรายจ่าย   
 - ค่าหัวจริงต่อปี 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
 - จํานวนนักศึกษา ป.ตรี 40 80 120 160 160 

รวม 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 
รวมงบประมาณทั้งหมด 149,833.33 303,722.22 459,055.56 609,333.33 609,333.33 

 

   2)  ค่าบํารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 รุ่น 3,600,000 บาท  
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี  22,500 บาท   
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 2.7  ระบบการศึกษา 
    แบบช้ันเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  (ถ้ามี) 
  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอน 
ผลการเรียน  พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ข) 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           129      หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
    1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า      30            หน่วยกิต 
    1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร         ไม่น้อยกว่า      12  หน่วยกิต 
     บังคับเรียน  9  หน่วยกิต 
     เลือกเรียน                               ไม่น้อยกว่า 3    หน่วยกิต 
    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
     บังคับเรียน    3  หน่วยกิต 
     เลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า 3    หน่วยกิต 
    1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
     บังคับเรียน    3  หน่วยกิต 
     เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 3    หน่วยกิต 
    1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
     บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
     เลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า 3    หน่วยกิต 
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    2.  หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า      93           หน่วยกิต 
    2.1  กลุ่มวิชาแกน      26       หน่วยกิต 
    2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า  59       หน่วยกิต 
           บังคับเรียน  47  หน่วยกิต 
         เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
    2.3  กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกิต 
 

    3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไม่น้อยกว่า    6      หน่วยกิต 
  3.1.3  รายวิชา 
        1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป            ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 
        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสารไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
             บังคับเรียน    9  หน่วยกิต 
   GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป   3(3-0-6) 
     English Adventures   
   GESL102  ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน    3(3-0-6) 
     English for  Dream Achievement  
   GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย   3(3-0-6) 
     Arts of using Thai language 
                       เลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต           
                                จากวิชาต่อไปน้ี 
   GESL104  เฮฮาภาษามาเลย์   3(3-0-6) 
      Malay Language Fun 
   GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย   3(3-0-6) 
       Hello Indonesia Language 
   GESL106  สนุกกับภาษาญ่ีปุ่น      3(3-0-6 
      Fun with Japanese 
   GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี   3(3-0-6) 
         Entertain with Korean 
   GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน    3(3-0-6) 
      Happy Chinese  
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    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
      บังคับเรียน     3   หน่วยกิต 
   GESH201 ทักษะชีวิต   3(2-2-5) 
      Life skills 
      เลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต  

จากวิชาต่อไปน้ี 
   GESH202 ปรัชญาและศาสนา   3(3-0-6) 
      Philosophy and Religions 
   GESH203 มนุษย์กับความงาม   3(3-0-6) 
      Human and Aesthetics  

GESH204   วัยใส ใจสะอาด            3(3-0-6) 
 Youngster with Good Heart  

GESH205  นักสืบชุมชน   3(2-2-5) 
 Community Detective   
GESH206  มนุษยชาติ   3(3-0-6) 
 Humankind     
GESH207  ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์   3(2-2-5) 
 Cyber Security and Confidentiality   
GESH208  นวัตกรรมทําเองได้   3(2-2-5) 
 Do it yourself Innovations  
GESH209  วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถ่ินสมัยใหม่  3(3-0-6) 
 Local Culture and Modern Identity 

    1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
     บังคับเรียน     3   หน่วยกิต 
   GESS301  การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่   3(3-0-6) 
       Living in Modern Society 
     เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
   GESS302  ท้องถ่ินของเรา   3(3-0-6) 
      Our Local 
   GESS303 อาเซียนร่วมใจ   3(3-0-6) 
      ASEAN Together 
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   GESS304 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  3(2-2-5) 

   The King’s Philosophy for Sustainable Development 
GESS305 เจ้าสัวน้อย   3(3-0-6) 
    Young Entrepreneurship 
GESS306 กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี   3(3-0-6) 
    Laws and Creating Good Citizenship 

    1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     บังคับเรียน      3   หน่วยกิต 
   GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล    3(2-2-5) 
      Thinking in The Digital Age 
     เลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต  

จากวิชาต่อไปน้ี 
   GESC402 โปรแกรมประยุกต์สํานักงานอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
      Office Automations 
   GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
      Modern Lifestyle and Environment  
   GESC404 สุขภาพทันยุค   3(2-2-5) 
      Modern Health 
   GESC405  นักค้นคว้าข้อมูล    3(2-2-5) 
            Information Explorers 
   GESC406 รู้ทันโลก   3(2-2-5) 
      World Knowledge 
   GESC407 นวัตกรรมการเกษตร   3(2-2-5) 
      Agriculture Innovation 
   GESC408  การจัดการธุรกิจออนไลน์    3(2-2-5) 
      Online Business Management 
    2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
    2.1  กลุ่มวิชาแกน  26 หน่วยกิต 

4131014 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน                                    3(3-0-6) 
     Fundamental Physics 
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4131015 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน                          1(0-3-2) 
      Fundamental Physics Laboratory 

4231101  เคมี 1                                                                3(3-0-6) 
 Chemistry I 
4231102   ปฏิบัติการเคมี 1                                                   1(0-3-2) 

  Chemistry Laboratory I 
4231103  เคมี 2                                                               3(3-0-6) 
 Chemistry II 
4231104   ปฏิบัติการเคมี 2                                                  1(0-3-2) 

 Chemistry Laboratory II  
4331120  ชีววิทยา 1                  3(3-0-6) 
 Biology I   
4331121  ปฏิบัติการชีววิทยา 1      1(0-3-2)  
 Biology Laboratory I 
4331122  ชีววิทยา 2      3(3-0-6) 
              Biology II 
4331123  ปฏิบัติการชีววิทยา 2      1(0-3-2) 

   Biology II 
4511401 แคลคูลัส 1    3(3-0-6) 
   Calculus I 
4511402 แคลคูลัส 2    3(3-0-6) 
   Calculus II 

    2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  59 หน่วยกิต 
          บังคับเรียน  47 หน่วยกิต 
 4232505  เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน                                               3(3-0-6) 
 Fundamental Organic Chemistry 
 4232506  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน                                    1(0-3-2) 
               Fundamental Organic Chemistry Laboratory 
 4233303  ชีวเคมีสําหรับชีววิทยา                                       3(3-0-6) 
              Biochemistry for Biology 
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 4233304  ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับชีววิทยา                                1(0-3-2) 
               Biochemistry Laboratory for Biology 
 4332003  ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา                                     2(2-0-4) 

  English for Biology 
  4332107  ชีววิทยาของเซลล์                                                  3(3-0-6) 
              Cell Biology 
 4332108  ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์                                     1(0-3-2) 
               Cell Biology Laboratory 
 4332109  นิเวศวิทยา                                                      3(3-0-6)                                 
                Ecology                 
 4332110  ปฏิบัติการนิเวศวิทยา     1(0-3-2)                        
                 Ecology Laboratory 
 4333111  สถิติสําหรับชีววิทยา                                               3(2-2-5)   
               Statistics for Biology 
 4333116  การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ                   3(3-0-6) 

   Systematics and Biodiversity 
 4333117  ปฏิบัติการจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ         1(0-3-2) 
              Systematics and Biodiversity Laboratory 
 4333209  กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช*                               3(3-0-6) 
               Plant Anatomy and Physiology            
 4333210  ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช*                     1(0-3-2) 
               Plant Anatomy and Physiology Laboratory   
  4333310  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์*                                3(3-0-6) 
               Animal Anatomy and Physiology 
   4333311  ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์*                  1(0-3-2) 
                  Animal Anatomy and  Physiology Laboratory  
 4333409  พันธุศาสตร์        3(3-0-6) 
                 Genetics 
 4333410  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                                       1(0-3-2) 
               Genetics Laboratory 
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  4333504  ชีววิทยาภาคสนาม                                       2(0-4-2) 
      Field Study in Biology 
  4334103 วิวัฒนาการ        3(3-0-6) 
      Evolution 
 4334906  สัมมนาทางชีววิทยา                                             1(0-3-2) 
                 Seminar in Biology 
 4334907  วิธีวิจัยทางชีววิทยา                                           1(0-3-2) 

  Research Methodology in Biology 
 4334908  วิจัยทางชีววิทยา                                                   3(0-6-3) 

  Research in Biology 
 4371101  จุลชีววิทยา                                                       3(3-0-6) 
               Microbiology 
 4371102  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                                             1(0-3-2) 

  Microbiology Laboratory  
* ให้เลือกเรียนระหว่างรายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของพืชควบคู่กับวิชาปฏิบัติการกายวิภาคและ

สรีรวิทยาของพืช หรือรายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ควบคู่กับวิชาปฏิบัติการกายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว์ หากเลือกเรียนท้ังสองกรณีให้วิชาทฤษฎีและปฏิบัติการของวิชาท่ีสองเป็นวิชาเลือกเสรี 

              เลือกเรียน                      ไม่น้อยกว่า   12    หน่วยกิต 
              เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปน้ี 
                        1) กลุ่มพฤกษศาสตร์ 
 4332204  พฤกษศาสตร์     3(2-3-6)   
  Botany   
 4333211  อนุกรมวิธานของพืช       3(2-3-6)   
  Plant Taxonomy 
 4333212  สัณฐานวิทยาของพืช     3(2-3-6)   
  Plant Morphology   
 4333213  นิเวศวิทยาของพืช     3(2-3-6)   
  Plant Ecology   
 4333214  พืชท้องถ่ินเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์                           2(2-0-4) 
               Local Plant for Utilization 
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 4334203  พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ    3(2-3-6)   
  Economic Botany 
                                 2) กลุ่มสัตววิทยา 
 4332303  สัตววิทยา    3(2-3-6)   
  Zoology   
 4333312  อนุกรมวิธานของสัตว์    3(2-3-6)   
  Animal Taxonomy   
 4333313  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง          3(2-3-6)   
  Invertebrate  Zoology   
 4333314  สัตว์มีกระดูกสันหลัง         3(2-3-6)   
  Vertebrate Zoology   
 4333315  ชีววิทยาของโพรโทซัว                                            3(2-3-6)               
             Biology of Protozoa 
 4334309  กีฏวิทยา            3(2-3-6)   
  Entomology   
 4334310  แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ    3(2-3-6)   
              Economic Entomology 
  4334311 ปักษีวิทยา                                          3(2-3-6) 
  Ornithology 
                                3) กลุ่มจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ  
  4333121  ไวรัสทางชีววิทยา                                              3(3-0-6) 
                Viruses in Biology   
   4333506  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเน้ือเย่ือพืช                3(2-3-6) 
        Plant Cell and Tissue Culture Technology 
    4372301  เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน   3(3-0-6)   
      Biotechnology for Local Development   
    4373306  เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6)   
      Biotechnology in Daily Life   
                                                  4) กลุ่มชีววิทยาอื่น ๆ  
   4332108  ชีววิทยาในโลกปัจจุบัน     2(1-2-3)   
  Biology for Today’s World   
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 4333121  ประวัติศาสตร์ธรรมชาติทันโลก                                 3(2-3-6) 
  Frontier natural history 
 4333122  วิทยาภูมิคุ้มกันเบ้ืองต้น                                          3(2-3-6) 
               Introduction of Immunology  
 4333411  ชีววิทยาระดับโมเลกุลและการประยุกต์ใช้   3(2-3-6)   
  Molecular Biology and Applications   
 4333505  เทคนิคทางชีววิทยา         3(2-3-6)   
  Technique in Biology   
 4333603  แพลงก์ตอนวิทยา    3(2-3-6)   
  Planktonology   
 4333703  นิเวศวิทยาทางทะเล       3(2-3-6)   
  Marine Ecology 
  4334104  ชีววิทยาเพ่ือการท่องเท่ียวท้องถ่ิน           2(1-2-3) 
               Biology for local tourism 
       2.3  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          ไม่น้อยกว่า  8 หน่วยกิต 
  เลือกเรียนแบบใดแบบหน่ึงต่อไปน้ี       
  แบบท่ี 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 4334803  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา    2(1-2-3)  
   Preparation for Field Experience in Biology   
 4334804  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา      6(540)   
  Field Experience in Biology                                                               
  แบบท่ี 2 สหกิจศึกษา  
 4334805  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา      2(1-2-3)   
  Cooperative Education Preparation in Biology  
 4334806  สหกิจศึกษาทางชีววิทยา        6(640)   
  Cooperative Education in Biology  
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จของหลักสูตร 
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 ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาและหน่วยกิตท่ีใช้ในหลักสูตร 
  เลขรหัสประจํารายวิชา  ประกอบด้วยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังน้ี 
   เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขรหัส  ตัวท่ี 4  หมายถึง  ช้ันปี  หรือระดับความยากง่าย 
   เลขรหัส  ตัวท่ี 5  หมายถึง  ลักษณะเน้ือหาวิชา 
   เลขรหัส  ตัวท่ี 6,7   หมายถึง  ลําดับก่อนหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
เลขรหัสตัวท่ี 5  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว้ ดังน้ี 

0 กลุ่มวิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของสาขาชีววิทยา                  433-0--        
1 กลุ่มชีววิทยา ชีววิทยาของเซลล์ อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ  433-1- -     
2 กลุ่มพฤกษศาสตร์ กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช     433-2- -     
3 กลุ่มสัตววิทยา กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์     433-3- -     
4 กลุ่มพันธุศาสตร์และชีวโมเลกุล           433-4- -     
5 กลุ่มทักษะปฏิบัติการและเทคโนโลยีชีวภาพ                                           433-5- -     
6 กลุ่มแพลงก์ตอนวิทยา        433-6- -     
7 กลุ่มวิทยาศาสตร์ทางทะเล       433-7- -     
8 กลุ่มการฝึกประสบการณ์อาชีพ       433-8- -     
9 กลุ่มโครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศ                    433-9- -                         
การสัมมนา และการวิจัย  

 ความหมายของจํานวนหน่วยกิต   ตัวอย่างเช่น  3(3-0-6) 
   เลขตัวท่ี  1 หมายถึง  จํานวนหน่วยกิตรวม 
   เลขตัวท่ี  2 หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวท่ี  3 หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวท่ี  4 หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์   
 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ช้ันปีหรือระดับความยากง่าย 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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  3.1.4  แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxx เลือกเรียน 9 
หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาแกน 4231101 เคมี 1 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาแกน 4231102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 
กลุ่มวิชาแกน 4331120 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาแกน 4331121 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 17 
 
 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxx เลือกเรียน 6 
หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาแกน 4231103 เคมี 2 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาแกน 4231104 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 
กลุ่มวิชาแกน 4331122 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาแกน 4331123 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
กลุ่มวิชาแกน 4511401 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 17 
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ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxx เลือกเรียน 6 
หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาแกน 4511402 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4232505 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4232506 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4332107 ชีววิทยาของเซลล์ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4332108 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4371101 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4371102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxx เลือกเรียน 6 
หมวดวิชาเฉพาะ    
กลุ่มวิชาแกน 4131014 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาแกน 4131015 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4332109 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4332110 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4333111 สถิติสําหรับชีววิทยา  3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะด้านเลือกเรียน xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหน่วยกิต 20 
หมายเหตุ   เพ่ิมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานทางชีววิทยา
ในช่วงภาคฤดูร้อน 
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ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxx เลือกเรียน 3 
หมวดวิชาเฉพาะ    
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4333209

4333210
หรือ 

4333310
4333311

กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช* 
ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช**  
                       หรือ 
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์*  
ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์** 

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

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

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4333116 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4333117 ปฏิบัติการจัดระบบและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
1(0-3-2) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4233303 ชีวเคมีสําหรับชีววิทยา 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4233304 ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับชีววิทยา 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะด้านเลือกเรียน xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหน่วยกิต 18 
หมายเหตุ  *  เลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ถ้าเรียนท้ังสองวิชาให้นับวิชาท่ีสองเป็นวิชาเลือกเฉพาะด้าน 
      ** เลือกเรียนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ  * 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4332003 ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา 2(2-0-4) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4333409 พันธุศาสตร์  3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4333410 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4333504 ชีววิทยาภาคสนาม* 2(0-4-2) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4334906 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4334907 วิธีวิจัยทางชีววิทยา 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 3 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหน่วยกิต 16 
หมายเหตุ * เพ่ิมกิจกรรมค่ายชีววิทยาในช่วงภาคฤดูร้อนเพ่ือเสริมทักษะปฏิบัติการภาคสนามและอบรม
เชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานทางชีววิทยาในช่วงภาคฤดูร้อน 
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ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4334103 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4334908 วิจัยทางชีววิทยา 3(0-6-3) 
วิชาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 3 
วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

4334803 
หรือ 

4334805 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
ชีววิทยา*  หรือ                        
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทาง
ชีววิทยา** 

2(1-2-3) 
 

2(1-2-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 
รวมหน่วยกิต 14 

 
 

ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
วิชาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

4334804 
หรือ 

4334806 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา* 

หรือ 
สหกิจศึกษาทางชีววิทยา** 

6(540) 
 

6(640) 
รวมหน่วยกิต 6 

หมายเหตุ  * การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา ลงเรียนเฉพาะนักศึกษาท่ีไม่เข้าร่วมสหกิจศึกษา 
      **สหกิจศึกษาทางชีววิทยา ลงเรียนเฉพาะนักศึกษาท่ีเข้าร่วมสหกิจศึกษา 
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  3.1.5  คําอธิบายรายวิชา   
   3.1.5.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
     1)  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป  

English Adventures      
 คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาอังกฤษและอวัจนภาษา ผ่าน
สื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ 
และฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์ท่ีกําหนดท้ังในและนอกห้องเรียน เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 
 English vocabulary, expressions, structures and non-verbal 
language through various types of media such as movies, songs, 
online communications and printed matters. Practice English in 
designed language situations not only inside but also outside 
classrooms in order to apply the language use to daily life. 
 

3(3-0-6) 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน  
English for Dream Achievement  
 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานท่ีใฝ่ฝันฝึกการ
สมัภาษณ์งาน บทสนทนาต่าง ๆ ท่ีใช้ในสถานท่ีทํางาน และบริบทอ่ืน ๆ 
ของการทํางาน รวมท้ังการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพ่ือการ
นําเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ   
 English skills for dream job applications, job 
interviews, English conversations in workplace and in various 
work-related contexts. Make use of English and technology 
for a variety of work presentations. 
 

3(3-0-6) 

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 
Arts of Using Thai Language 
 ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใช้ภาษา การย่อและการสรุปความ 
การพูดนําเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 Strengthen learners in terms of communicative skills, 
arts of using Thai language, summarizing and briefing, oral 
presentations and academic writing. 
 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์   
Malay Language Fun 

ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
ทักษะ   การฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรม    เพ่ือการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Malay, focusing mainly on listening and speaking for 
daily communication and promoting the understanding of 
Thai and Malay cultures. 

 

3(3-0-6) 
 

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย   
Hello Indonesia Language 
 ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
ทักษะ   การฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพ่ือการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Indonesian, focusing mainly on listening and 
speaking for daily communication and promoting the 
understanding of Thai and Indonesian cultures. 

 

3(3-0-6) 

GESL106 สนุกกับภาษาญ่ีปุ่น    
Fun with Japanese 
 ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญ่ีปุ่น  
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และ
เสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและญ่ีปุ่น
โดยใช้กิจกรรมการบูรณาการทางภาษา 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Japanese, focusing mainly on listening and speaking 
for daily communication and promoting the understanding of 
Thai and Japanese cultures by using various integrated skill 
activities. 
 

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี    
Entertain with Korean 
   ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีโดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
   The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Korean, focusing mainly on listening and speaking 
for daily life. 
 

3(3-0-6) 

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน     
Happy Chinese  
 ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรู้คําศัพท์
และบทสนทนาภาษาจีนอย่างทันสมัย ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน พร้อมท้ังเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน   
 The Mandarin Chinese phonetics and the basics of 
writing the Chinese scripts. Focus on up to date vocabulary 
and dialogues in current contexts. Practice the language skills: 
listening, speaking, reading and writing and recognize the 
intercultural awareness between Thai and Chinese. 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESH201 ทักษะชีวิต 

Life Skills 
 ความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎี   ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนท้ังทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 
สุนทรียสนทนา การสื่อสารอย่างสันติ การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง การตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองและการก้าวข้ามขีดจํากัดการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง ทัศนะแบบองค์รวม ทักษะการคิดและการคิดเชิง
ระบบจิตสํานึกต่อส่วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สมดุลชีวิตและการ
เรียน การดําเนินชีวิตท่ีดีและมีความสุข 
 Meaning and importance of life skills; principles, 
concepts and theories related to human behavior; self-
development in physical, mind, emotional and social 
development; contemplation; dialogue; non-violent 
communication; transformative Learning; self-awareness and 
personal development; conflict resolution; holistic; thinking 
skills and holistic system thinking; public mind; life skills in the 
21st century; study-life balance, good life and happiness. 
 

3(2-2-5) 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา           
Philosophy and Religions 
   ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญา
และศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง
ปรัชญาและศาสนา คุณค่าท่ีแท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักคํา
สอนของศาสนาต่าง ๆ นําหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับ
บุคคล  ครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   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. 
 

GESH203 มนุษย์กับความงาม     
Human and Aesthetics  
  แนวคิด ทฤษฎีความงามเบ้ืองต้น องค์ประกอบทางศิลปะ 
ดนตรี และศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน การ
ตระหนักในคุณค่าความงาม 
  Concept and fundamental concepts, theories of 
aesthetics,  elements of art, music,  and performing arts. Apply 
the knowledge of aesthetics in to daily life and realize the values 
of aesthetics. 
 

3(3-0-6) 

GESH204 วัยใส ใจสะอาด      
Youngster with Good Heart 
 การทุจริต การป้องกันการทุจริต จิตสํานึกสาธารณะ การ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  การมีส่วนร่วม
ของชุมชน  ทักษะกระบวนการคิด  จริยธรรมในสังคม  หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือป้องกันการทุจริต    
 Corruption, corruption prevention, public awareness, 
distinction of self-interest and common interest, community 
participation, critical thinking skills, social morality, 
sufficiency economy philosophy for preventing corruption. 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESH205 นักสืบชุมชน   

Community Detective 
 ความหมายและความสําคัญของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถ่ิน การสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศท้องถ่ิน กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน 
การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถ่ิน  
 Definition and Importance of local Information, local 
wisdom, local sources information, searching for local 
information, local information management  process, local 
Information services and dissemination. 
 

3(2-2-5) 

GESH206 มนุษยชาติ   
Humankind 
 เผ่าพันธ์ุมนุษย์อารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธ์
และการสื่อสารระหว่างกันของมนุษยชาติ การใช้ชีวิตแบบไม่ตระหนก 
ทักษะการดํารงชีวิตในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุมสภาวะ
ทางอารมณ์ของมนุษย์การเข้าใจปัญหาและการปรับตัวเองเพ่ือความ
อยู่รอดในทุกสถานการณ์ 
 Race of Mankind, civilization, way of life/culture, 
relations and communication between humanity; Living on 
the basis of ethnic differences, culture and religion; Keeping 
up with the situation; Awareness; Living skills in normal and 
critical conditions; Controlling human emotional states; 
Understanding problems and adjusting itself to survive in 
every situation. 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์   

Cyber Security and Confidentiality 
 ความหมาย ความสําคัญของความปลอดภัยทางเทคโนโลยี 
ยุคดิจิทัล การใช้สารสนเทศจากสื่อทางเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย แนว
ทางการป้องกันภัยคุกคามในยุคดิจิทัลท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี การ
วิเคราะห์  และกลั่นกรองข่าวสารจากสื่อทางเทคโนโลยี  และการรู้เท่า
ทันข่าวปลอมในยุคดิจิทัลท่ีเกิดจากการใช้สื่อเทคโนโลยี จึงจําเป็นต้อง
มีความรู้ และทักษะเหล่าน้ีเพ่ือให้อยู่รอดโดยไม่ตกเป็นเหย่ือทาง
อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
 Precise definition and considerable importance of 
digital technology security, reasonable use of information, 
ways to prevent threats in the digital age caused by the 
usage of technology. Content analysis and preventive 
screening of information from technological media and 
knowing about fake news in the digital age caused by the 
use of technology media. It is necessary to genuinely have 
these knowledge and necessary skills to survive without 
being a victim of electronic crime. 
 

3(2-2-5) 

GESH208 นวัตกรรมทําเองได้   
Do it yourself Innovations 
 การคิดแบบสร้างสรรค์ ประเภท รูปแบบและองค์ความรู้ของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
ด้วยตัวเองจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุท่ีหาได้ง่ายในท้องถ่ิน การทดสอบ
นวัตกรรม การประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับงานชุมชนในท้องถ่ิน งาน
อาชีพและชีวิตประจําวัน ตลอดจนกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีออกสู่ตลาดเพ่ือการพาณิชย์ 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 Creative thinking, knowledge, the model of 
innovation and technology, process design and creative 
innovation by myself from waste materials or easy to find 
materials in local, innovation testing and innovation 
application for community, careers, and daily life as well as 
strategic management and technology for commercial. 
 

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถ่ินสมัยใหม่ 
Local Culture and Modern Identity 
  ประวัติความเป็นมา  ความเช่ือ  ศิลปะและวัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม  และอัตลักษณ์ท้องถ่ิน
ตามแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 
  History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, 
arts environment and local identity from the community 
learning center. 

3(3-0-6) 

 

     3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESS301 

 
 

การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 
Living in Modern Society 
 แนวความคิด รูปแบบ ทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  ต่อต้านทุจริต  จิตสาธารณะ การแก้ไข
สถานการณ์  ตระหนักถึงการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่แนวทางการ
ปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน การปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่และ
สถานการณ์ทางสังคม 
 Concepts, values of life, life skills in current societies, 
behaviors as a good citizen, anti-corruption,  public mind, 
problem-solving skills, and the awareness of living in modern 
societies. Introduce practical guidelines in everyday life and self-
adaptation in modern societies and social situations. 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESS302 

 
ท้องถ่ินของเรา 
Our Local 
 ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา และหรือ
จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดําริ การสร้างจิต
สาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหน้าท่ีพลเมือง 
 Study Songkhla and Satun in terms of history, 
physical features, characteristics, ecology, society, economy, 
cultures, and ways of life of people around Songkhla Lake 
and in Satun. Sufficiency economy, royal projects, public 
mind enhancing virtues, ethics and civic duties are also 
focused. 
 

3(3-0-6) 
 

GESS303 
 

อาเซียนร่วมใจ 
ASEAN Together 
 ท่ีมาของของดินแดนต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ลักษณะของ
สังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาค
อาเซียน ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อ
อุตสาหกรรมบริการ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ ปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมการบริการของประเทศ  
ต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน 
 The origin of lands in the ASEAN community and the 
characteristics of multicultural societies in the ASEAN community 
and alliances outside the ASEAN region. Social, cultural and political 
factors influencing on the service industry are also focused. 
Emphasize on the ideas contributing to service innovations and the 
factors resulting in service innovation and service innovation in 
other countries in ASEAN. 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESS304 

 
ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
The King’s Philosophy for Sustainable Development 
 หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลท่ี 
10ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์พระราชา
จากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ รัชกาลท่ี 9 หลักวิธีการเข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง
งาน 23 ข้อ การบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช้จากตัวอย่างวิชา “9 หน้า 
จากศาสตร์พระราชา” โดยการปฏิบัติภาคสนามเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
 The King’s philosophy for sustainable development 
focusing on the study of the principles based on the royal 
policy of King Rama X (His Majesty King MahaVajiralongkorn 
Bodindradebayavarangkun). Meaning, principles, theories and 
practices of the King’s Philosophy derived from the Royal 
Projects of King Rama IX (His Majesty King BhumibolAdulyadej) 
are discussed. The core principles of understanding, 
accessibility and development and philosophy of sufficiency 
economy are also studied. The 23 principles of His Majesty's 
works, integrated applications of the 9 progression principles 
based on King Rama IX’s philosophy are also practiced by 
attending field trips for local development. 
 

3(2-2-5) 
 

GESS305 
 

เจ้าสัวน้อย 
Young Entrepreneurship 
 การเลือกธุรกิจสมัยใหม่ การเตรียมความพร้อมเพ่ือดําเนินธุรกิจ 
นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมธุรกิจ แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 4.0 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 Modern business options,  business preparation, 
innovation and business management. Financial provision, 
business environment analysis, trends of economy and 
markets in Thailand 4.0 are also focused. 
 

GESS306 
 

กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี   
Laws and Creating Good Citizenship 
 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ
และสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
 Evolution of law, human rights, constitutional law 
and fundamental rights based on the constitution. Enhance 
learners to have virtues and morality in order to prevent 
corruption. 
 

3(3-0-6) 

     3.1.5.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESC401 

 
การคิดในยุคดิจิทัล     
Thinking in The Digital Age 

ความหมายของการคิด ปัจจัยพ้ืนฐานของการคิด ลักษณะของการ
คิด กระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์ทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใช้
อุปกรณ์ดิจิทัลและโปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นสารสนเทศและการ
ประยุกต์ใช้ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันตนเองในยุคดิจิทัล 

Meaning of thinking, basic factors of thinking, types of 
thinking, thinking process, logic and reasoning. Practice the 
mathematical application to solve daily life problems. Life in 
the digital age, the use of digital devices and online 
applications, information searching and applying, e-business as 
will as self-protection in the digital world. 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESC402 

 
โปรแกรมประยุกต์สํานักงานอัตโนมัติ   
Office Automations 
 ความรู้ เ ก่ี ยวกั บสํ า นักงาน อัต โน มั ติ  การประ ยุก ต์ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ในสํานักงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพ่ือจัดการ
งานเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
ทํางาน โปรแกรมนําเสนอ โปรแกรมส่ือสารในสํานักงาน โปรแกรม
ประยุกต์บนคลาวด์ 
 Office automation content and apply computer skills 
to the office work by using word processing program to 
manage documents, spreadsheet program for work, 
presentation program, communication program in the office, 
and cloud applications for information storage. 
 

3(2-2-5) 

GESC403 
 

ชีวิตยุคใหม่กับส่ิงแวดล้อม     
Modern Lifestyle and Environment  
 การประยุกต์ความรู้เบ้ืองต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และภัยพิ บั ติ  เ พ่ือสร้ างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
ทรั พ ย าก ร ธ ร รมช า ติ แ ละสิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  ร วม ถึ ง ก า รอ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ ให้สอดคล้องกับการ
ดําเนินชีวิตยุคใหม่ 
 Apply the fundamental knowledge of science and 
technology to analyze the situations of natural resources, 
environments and disasters to raise responsibility awareness 
for natural resources, and environments, including natural 
resource conservation and disaster management to be in 
accordance with modern lifestyles. 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESC404 

 
สุขภาพทันยุค 
Modern Health 

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ความสุข ความเครียดและการจัดการ
ความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาหาร 
การบริโภคอาหาร การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 Health knowledge, happiness, stress and stress 
management, health safety, the fundamental knowledge of 
food, food consumption and exercise. 
 

3(2-2-5) 
 

GESC405 
 

นักค้นคว้าข้อมูล 
Information Explorers 
 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสืบค้นสารสนเทศ โดยใช้ Database 
Searching, OPAC และการจัดการข้อมูลโดยใช้ Google Application 
และ Application อ่ืน ๆ ในการจัดการข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม 
ทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม พร้อมท้ังการนําเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 The Information technology literacy (Database) 
Searching, OPAC, and information management by using 
Google applications and others. Writing citation and 
bibliography is practiced. Skills of using information ethically 
are focused as well as the information presentation in 
different forms is trained. 
 

3(2-2-5) 

GESC406 
 

รู้ทันโลก 
World Knowledge 
 การดําเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพส่ิง การใช้พลังงานใน
ชีวิตประจําวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลกทั้ง
ระบบที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความย่ังยืน 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 Explore lifestyles in the fast changing world. The 
understanding of the relationship between nature, human 
and all other things are also included. The use of energy in 
daily life and ecosystem as well as the knowledge of World 
science leading to the change towards sustainable lifestyles 
will be discussed. 
 

GESC407 
 

นวัตกรรมการเกษตร 
Agriculture Innovation 
 ความสําคัญของการเกษตรในชีวิตประจําวัน ธุรกิจเกษตรเบ้ืองต้น 
เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตร เกษตร
เพ่ือนันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 
 Importance of agriculture in daily life, basics of 
agricultural business, alternative agriculture and biodiversity 
in the agricultural systems, agriculture for recreation, safe 
agriculture, application of local wisdom and revolution in 
agricultural technology and innovation. 
 

3(2-2-5) 

GESC408 
 

การจัดการธุรกิจออนไลน์   
Online Business Management 
 จุดประกายการเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน์ ทิศทางและ
แนวโน้มตลาดออนไลน์ เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน์ การออกแบบ
ส่ือเพ่ือธุรกิจออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ระบบ      โล
จิสติกส์กับธุรกิจออนไลน์ 
 Stimulate the online business startup inspiration. 
Discuss the online market directions and trends, online 
business financial instruments, online business media 
designs, online business data analysis and online business 
logistic systems. 

3(2-2-5) 
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   3.1.5.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
           1) กลุ่มวิชาแกน 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
4131014 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน                                                         

Fundamental Physics 
  กลศาสตร์ งานและพลังงาน การสั่นและคลื่น เสียง กลศาสตร์ของ

ไหล อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ เพ่ือ
นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันและวิชาชีพของผู้เรียนแต่ละสาขา 
             Mechanics, work and energy, vibration and wave, 
acoustics, fluid mechanics, thermodynamics. Electric field and 
magnetic field and modern physics. All of topics are for daily 
life and for learner each discipline 
 

3(3-0-6) 

4131015 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน                                            
Fundamental Physics Laboratory 

ปฏิบัติการซ่ึงเน้นในเน้ือหาท่ีสอดคล้องกับรายวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
Experiment emphasizing in context of the subject of 

fundamental physics 
 

1(0-3-2) 

4231101 เคมี 1                             
Chemistry I 

 บทนํา โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบ้ืองต้น เคมี
อินทรีย์เบ้ืองต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว สารละลาย ของแข็ง 

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

 
 
 
 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
4231102 ปฏิบัติการเคมี 1         

Chemistry Laboratory I 
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคเบ้ืองต้นในการ

ปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้เคร่ืองมือพ้ืนฐาน เทคนิคการแยกสารแบบ
ต่าง ๆ การสกัด โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การกลั่นธรรมดา การกลั่น
ลําดับส่วน การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสาร การเตรียม
สารละลาย การตกผลึก 
 Chemical safety in laboratory; basic techniques in chemistry 
laboratory; use of basic instruments; separation techniques; solvent 
extraction; paper chromatography; simple distillation; fractional 
distillation; physical properties analysis of chemicals; preparation of 
solutions; crystallization 
 

1(0-3-2) 

4231103 เคมี 2 
Chemistry II 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4231101 เคมี 1 
Pre-requisite : 4231101 Chemistry I 

จลนศาสตร์เคมี อุณหพลศาสตร์ เคมีนิวเคลียร์ สมดุลเคมี 
สมดุลไอออนิก และเคมีไฟฟ้าเบ้ืองต้น 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
4231104 ปฏิบัติการเคมี 2         

Chemistry Laboratory II  
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4231101 เคมี 1 
                                  4231102 ปฏิบัติการเคมี 1 
Pre-requisite : 4231101 Chemistry I 
                     4231102 Chemistry Laboratory I 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับอันดับและค่าคงท่ีอัตราของปฏิกิริยา ความ
ร้อนของปฏิกิริยา ค่าคงท่ีของแก๊ส สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก พีเอชของ
สารละลาย สารละลายบัพเฟอร์ เทคนิคการไทเทรต เซลล์กัลวานิกและ
ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ เซลล์อิเล็กโทรไลต์ 

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 

 

1(0-3-2) 

4331120 ชีววิทยา 1                                          
Biology I   

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบทางเคมี
ในสิ่งมีชีวิต เซลล์ การแลกเปลี่ยนสารผ่านเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ การหายใจ
ระดับเซลล์ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ การจําแนกและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการปรับตัว นิเวศวิทยา 

Scientific methods, properties of life, chemical 
substance in life, cell, cell transportation, cell cycle, 
cellular respiration, genetics, evolution, classification and 
diversity of organism, behavior and adaptation, ecology 

 
 
 
 

 

3(3-0-6) 



มคอ.2                                                       44 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
4331121 ปฏิบัติการชีววิทยา 1      

Biology Laboratory I 
 ทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต 

เซลล์ การแบ่งเซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม การจําแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการปรับตัว 
ระบบนิเวศ  

Skills of using microscope, chemical substance in life, cell, 
cell cycle, cellular respiration, genetic heredity, classification of 
organisms, behavior and adaptation, ecosystem 
 

1(0-3-2) 

4331122 ชีววิทยา 2    
Biology II 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1  
Pre-requisite : 4331120 Biology I 

     เน้ือเย่ือพืชและสัตว์ โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชและสัตว์ การ
ลําเลียงนํ้าและอาหารในพืช การสังเคราะห์ด้วยแสงและการคายนํ้า การ
สืบพันธ์ุ การเจริญเติบโต ระบบอวัยวะ 

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

 

3(3-0-6) 

4331123 ปฏิบัติการชีววิทยา 2    
Biology Laboratory II 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1  
                                    4331121 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
Pre-requisite : 4331120 Biology I 
                    4331121 Biology Laboratory I 

เน้ือเย่ือพืชและสัตว์ โครงสร้างและหน้าท่ีของพืช การลําเลียง
ในพืช การสังเคราะห์ด้วยแสงและการคายนํ้า การสืบพันธ์ุ การเจริญเติบโต 
ระบบอวัยวะ  

1(0-3-2) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
Plant and animal tissues, plant structure and function, 

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

4511401 แคลคูลัส 1  
Calculus I  

ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปร
เดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 

Limits and continuity of functions, derivatives of single 
variable function and applications, integrals of single variable 
function 
 

3(3-0-6) 

4511402 แคลคูลัส 2  
Calculus II  
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4511401 แคลคูลัส 1 
Pre-requisite : 4511401 Calculus I 

เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ ลําดับและ
อนุกรม ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร อนุพันธ์ย่อย  

Sequences and series, function of several variables, 
limits and continuity of several variables, partial derivative 

3(3-0-6) 
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    2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
        2.1) บังคับเรียน 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
  4232505 
 

เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน               
Fundamental Organic Chemistry  
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4231101 เคมี 1  
Pre-requisite : 4231101 Chemistry I                     
 หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติท่ัวไป ชนิดของปฏิกิริยา
อินทรีย์ การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญของสารประกอบ 
ไฮโดรคาร์บอน แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์  
ฟีนอล อีเธอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน และกรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ 
 Basic principles of structures and general properties; 
types of organic reactions; nomenclature; preparation and 
important reactions of hydrocarbons; aromatic hydrocarbons; 
organohalogens; alcohols; phenols; ethers; amines; aldehydes; 
ketones; carboxylic acids and derivatives  
 

3(3-0-6) 

4232506 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน        
Fundamental Organic Chemistry Laboratory 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4231101 เคมี 1  
                                  4231102 ปฏิบัติการเคมี 1  
Pre-requisite : 4231101 Chemistry I                     
                     4231102 Chemistry Laboratory I 
 เทคนิคปฏิบัติการท่ัวไป การแยกและการทําสารอินทรีย์ให้
บริสุทธ์ิ: การตกผลึก การกลั่น การสกัด โครมาโทกราฟี และการ
ทดสอบหมู่ฟังก์ชันต่าง  ๆ  ของสารอินทรีย์ 
 General laboratory techniques; isolation and 
purification of organic compounds: crystallization, distillation, 
extraction chromatography and functional group tests of 
organic compounds 
 

1(0-3-2) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4233303 ชีวเคมีสําหรับชีววิทยา  

Biochemistry for Biology 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4232505 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 
Pre-requisite : 4232505 Fundamental Organic Chemistry  
 จุดเริ่มต้นของชีวิต นํ้า โครงสร้าง สมบัติ และหน้าท่ีของชีวโมเลกุล 
เอนไซม์ ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึม การควบคุมการแสดงออกทาง
พันธุกรรมและหลักการทางพันธุวิศวกรรมเบ้ืองต้น 
 Origin of life; water; structures, properties and roles of 
biomolecules; enzyme; bio-energy; metabolism; gene expression 
controlling and basic principles of genetic engineering 
 

3(3-0-6) 

4233304 ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับชีววิทยา     
Biochemistry Laboratory for Biology 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4232505 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน  
                                      4232506 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 
Pre-requisite : 4232505 Fundamental Organic Chemistry 
                     4232506 Fundamental Organic Chemistry  
                     Laboratory 
 การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ 
และทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโน และโปรตีน จลนพลศาสตร์
ของเอนไซม์และกลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 
 Buffer solution preparation; investigations of physical and 
chemical properties of carbohydrates, lipids, amino acids and 
proteins; kinetics of enzyme; mechanism of carbohydrate metabolism 
 

1(0-3-2) 

4332003 ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา                                     
English for Biology 

ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาทางชีววิทยา เพ่ือการอ่าน
วารสาร และการเขียนรายงานผลงานวิจัยทางชีววิทยา และการนําเสนอผลงาน 

English skills for biological study, reading journals and 
articles, writing report and presentation 

2(2-0-4) 



มคอ.2                                                       48 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4332107 ชีววิทยาของเซลล์                                                   

Cell Biology 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1  
Pre-requisite : 4331120 Biology I 

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับเซลล์ โครงสร้างและการทํ างาน ของออร์
แกเนลล์ภายในเซลล์ท้ังโพรแคริโอตและยูแคริโอต วัฏจักรของเซลล์และการ
ควบคุม การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ การรักษาดุลยภาพของเซลล์ การตายของ
เซลล์ การสื่อสารของเซลล์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเซลล์วิทยา 
         Basic knowledge of cell, structure and functions of 
organelles, both in prokaryote and eukaryote, cell cycle and 
control, cell differentiation, cell homeostasis, program cell 
death, cell communication and application of cell biology 

 

3(3-0-6) 

4332108 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์                                    
Cell Biology Laboratory 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1  
                                    4331121 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
Pre-requisite : 4331120 Biology I 
                    4331121 Biology Laboratory I 
       การนําความรู้ วิธีการ เทคนิคการศึกษาเซลล์ ตลอดจนการใช้
เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์เพ่ือปฏิบัติการทางชีววิทยาของเซลล์ท่ี
สอดคล้องกับเน้ือหาของรายวิชา 

The use of knowledge, methods, technical of cell 
study and use of scientific equipments for cell biology 
experiment related to description of cell biology 

 
 
 
 
 

1(0-3-2) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4332109 นิเวศวิทยา                                                     

Ecology                              
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1 
Pre-requisite : 4331120 Biology  I 

ความหมายและขอบเขตนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ ปัจจัยจํากัด การ
ปรับตัวของสิ่ ง มี ชี วิต  ปัจจัยแวดล้อมท่ีไ ม่มี ชี วิต  วัฏจักรของสาร 
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตการเปลี่ยนแปลงแทนท่ี ประชากรและชุมชน
ของสิ่งมีชีวิต มลพิษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

The meaning and scope Ecology, limiting factors, 
Adaptation of organisms, The cycle of substance, 
Environmental factors, Ecological succession, living 
relationship, Populations and communities of organisms, 
Pollution and natural resource management 

 

3(3-0-6)   

4332110 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา  
Ecology Laboratory  
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1  
                                    4331121 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
Pre-requisite : 4331120 Biology I 
                    4331121 Biology Laboratory I 

ปฏิบัติการศึกษาระบบนิเวศแบบต่างๆ การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และส่ิงมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยสภาวะ
แวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อสิ่ งมีชี วิตในระบบนิเวศบกและในนํ้า และ
การศึกษาระบบนิเวศในท้องถ่ิน 

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

 
 

1(0-3-2)  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4333111 สถิติสําหรับชีววิทยา                                                  

Statistics for Biology 
การวางแผนการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทาง

ชีววิทยา สถิติเชิงพรรณนา อัตราส่วนและความน่าจะเป็น การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความถ่ี สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้น และการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติเบ้ืองต้น 

Research planning, random sampling descriptive 
statistics, probability, hypothesis analysis, frequency analysis, 
correlation analysis, linear regression analysis, analysis of 
variance, the initial application of statistical software for 
biology 

 

3(2-2-5)  

4333116 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ                    
Systematics and Biodiversity 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2 
Pre-requisite : 4331122 Biology II 

 ระบบการจัดจําแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธานพืชและสัตว์    วงศ์
วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประโยชน์และการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ แนวโน้มในอนาคต สถานการณ์และการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  

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

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4333117 ปฏิบัติการจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ            

Systematics and Biodiversity Laboratory 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2  
                                    4331123 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
Pre-requisite : 4331122 Biology II 
                    4331123 Biology Laboratory II 

การใช้เครื่องมือเพ่ือจําแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต การสร้างและใช้รูปวิธาน 
การจําแนกชนิด การระบุชนิดพืชและสัตว์ในท้องถ่ิน การใช้ฐานข้อมูล
ชีววิทยาและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสายวิวัฒนาการ 
การนําเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบสิ่งมีชีวิต 

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 

 

1(0-3-2) 

4333209 กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช                                     
Plant Anatomy and Physiology            
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2  
Pre-requisite : 4331122 Biology II  

เซลล์และระบบเน้ือเย่ือพืช โครงสร้างและหน้าท่ีการทํางานของ  
ลําต้น ราก ใบ ดอก การสืบพันธุ์ของพืชท่ีไม่มีระบบท่อลําเลียงและมี
ระบบท่อลําเลียง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การสังเคราะห์ด้
วยแสง ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์พืชกับนํ้า การลําเลียงนํ้าและธาตุ
อาหาร การคายนํ้า การควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

Cell and plant tissue systems, 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 nutrients 
transport, transpiration, plant growth regulators 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4333210 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช                       

Plant Anatomy and Physiology Laboratory   
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2  
                                    4331123 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
Pre-requisite : 4331122 Biology II 
                    4331123 Biology Laboratory II 

ระบบเน้ือเย่ือพืช โครงสร้าง หน้าท่ี และการทํางานของลําต้น 
ราก ใบ ดอก การสืบพันธุ์ รงควัตถุ และกลไกการสังเคราะห์ด้วยแสง 
กลไกการลําเลียง กลไกการรักษาดุลยภาพของนํ้าในพืช การควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช 

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

 

1(0-3-2) 

4333310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์                                  
Animal Anatomy and Physiology 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2   
Pre-requisite : 4331122 Biology II                     

เน้ือเย่ือสัตว์ โครงสร้าง หน้าท่ี และกลไกทางสรีรวิทยาของระบบ 
ต่าง ๆ ในร่างกาย  

 Animal tissue, structure, functional and physiological 
mechanism of organ systems in body 

 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4333311 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์                     

Animal Anatomy and  Physiology Laboratory  
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2  
                                    4331123 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
Pre-requisite : 4331122 Biology II 
                    4331123 Biology Laboratory II 

ลักษณะเซลล์ เน้ือเย่ือ โครงสร้างและการทํางานของระบบต่าง ๆ 
ของร่างกาย 

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

 

1(0-3-2) 

4333409 พันธุศาสตร์     
Genetics 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1  
Pre-requisite : 4331120 Biology I 

 ความรู้พ้ืนฐานทางพันธุศาสตร์ หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมตาม
กฎของ เมนเดลและภาคขยายของกฎเมนเดล ความน่าจะเป็นและการ
ทดสอบไคสแควร์  พันธุศาสตร์ของเพศ และการวิเคราะห์พงศาวลี ยีน
และโครโมโซม ยีนเช่ือมโยงและรีคอมบิเนชัน การจําลองของดีเอ็นเอ การ
แสดงออกของยีน การควบคุมการแสดงออกของยีน การกลาย   พันธุ
วิศวกรรม พันธุศาสตร์เชิงภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์ประชากร 

Basic knowledge on genetics, Mendelian inheritance 
and 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, immune-genetics, population 
genetics 

 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4333410   ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                                      

Genetics Laboratory 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1  
                                    4331121 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
Pre-requisite : 4331120 Biology I 
                    4331121 Biology Laboratory I 

ลักษณะทางพันธุกรรมและการผันแปร โครโมโซม การแบ่ง
นิวเคลียสแบบไมโทซีสและไมโอซีส พันธุกรรมตามหลักของเมนเดล ความ
น่าจะเป็นและการทดสอบไคสแควร์ กรดนิวคลีอิคและกิจกรรม การสกัด
สารพันธุกรรมจากพืช การวิเคราะห์โครโมโซม การวิเคราะห์พงศาวลีของ
มนุษย์ พันธุศาสตร์ประชากร 

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

 

1(0-3-2) 

4333504 ชีววิทยาภาคสนาม                                      
Field Study in Biology   
 เทคนิคต่าง ๆ ในการศึกษาภาคสนามทางชีววิทยา การใช้งาน
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสและแผนท่ี การวางแผนและการ
ออกแบบการสํารวจเพ่ือเก็บตัวอย่างและศึกษาสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  
ต่าง ๆ พร้อมท้ังการวิเคราะห์ข้อมูล  การตรวจวัดปัจจัยทางกายภาพและ
ชีวภาพ และการนําเสนองานจากการศึกษาภาคสนาม 
 Techniques for field studies in biology, using GPS 
receivers and map, planning and sampling designs for 
collecting and studying organisms in various ecosystems, data 
analysis, measurements of physical and biological parameters, 
presentations on assignments from field studies 
 

2(0-4-2) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4334103
  

วิวัฒนาการ          
Evolution  
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1 
Pre-requisite : 4331120 Biology I 

ความหมายของวิวัฒนาการ ทฤษฎีวิวัฒนาการและหลักฐานทาง
วิวัฒนาการ การปรับตัว การคัดเลือกตามธรรมชาติ และพันธุศาสตร์ประชากร 
การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของ
อนุกรมวิธานกับวิวัฒนาการ ต้นไม้วิวัฒนาการและช่วงเวลา 

Definition of evolution, evolutionary theory and 
evidences, adaptation, natural selection and population 
genetics, speciation and biodiversity, relationship between 
taxonomy and evolution, evolutionary trees and time line. 
 

3(3-0-6) 

4334906 สัมมนาทางชีววิทยา        
Seminar in Biology                                      

การศึกษารวบรวมเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษท่ี 21 เรียบเรียง วิเคราะห์
ข้อมูล จัดทํารายงาน นําเสนอ และอภิปรายในช้ันเรียน 

Study and collection of the related 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 

 

1(0-3-2) 

4334907 วิธีวิจัยทางชีววิทยา   
Research Methodologu in Biology                                     

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติท่ีใช้ใน
งานวิจัย เทคนิคการเขียนหัวข้อวิจัย เค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย 
บทความวิจัย และการเผยแพร่ในรูปแบบอ่ืน ๆ การฝึกปฏิบัติ การเรียบ
เรียง และการสอบเค้าโครงวิจัยเพ่ือดําเนินงานวิจัยต่อไปในรายวิชาวิจัย
ทางชีววิทยา 

1(0-3-2) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
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, edited and research proposal 
defense; to perform research in course of Research  in biology 
 

4334908 วิจัยทางชีววิทยา                                                      
Research in Biology 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4334907 วิธีวิจัยทางชีววิทยา 
Pre-requisite : 4334907 Research Methodologu in Biology     

การดําเนินการวิจัยตามเค้าโครงวิจัยท่ีผ่านการสอบและ
ปรับปรุงมาแล้วในรายวิชาวิธีวิจัยทางชีววิทยา ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

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

 

3(0-6-3) 

4371101 จุลชีววิทยา                                                            
Microbiology 

ประวัติความเป็นมาของจุลชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้าง
และหน้าท่ีของเซลล์ เทคนิคพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาจุลินทรีย์ สารอาหาร 
การเพาะเล้ียง การเจริญเติบโต และเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ พันธุกรรม
ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ การจําแนกประเภทของจุลินทรีย์ 
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ การควบคุมโรคและการติด
เช้ือ ระบบภูมิคุ้มกัน 

 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
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; immune system 

 
4371102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                                             

Microbiology Laboratory  
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4371101 จุลชีววิทยา  
Pre-requisite : 4371101 MIcrobiology  
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 4371101 จุลชีววิทยา 
Co-requisite : 4371101 MIcrobiology 

เทคนิคพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการศึกษาทางจุลชีววิทยา 
Basic techniques necessary to microbiological study 
 

1(0-3-2) 

* ให้เลือกเรียนระหว่างรายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของพืชควบคู่กับวิชาปฏิบัติการกายวิภาคและ

สรีรวิทยาของพืช หรือรายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ควบคู่กับวิชาปฏิบัติการกายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว์ หากเลือกเรียนท้ังสองกรณีให้วิชาทฤษฎีและปฏิบัติการของวิชาที่สองเป็นวิชาเลือกเสรี 
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      2.2) เลือกเรียน       
           1) กลุ่มพฤกษศาสตร์ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4332204 พฤกษศาสตร์                                                       

Botany 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2  
Pre-requisite : 4331122 Biology II 

เซลล์และเน้ือเย่ือ สัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา สรีรวิทยา 
นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ อนุกรมวิธาน การเก็บตัวอย่าง การใช้ประโยชน์ 
และการปฏิบัติ 
          Cell and tissue, morphology, anatomy, physiology, 
ecology, evolution, taxonomy, specimen collection, utilization 
and practices 

 

3(2-3-6) 

4333211 อนุกรมวิธานของพืช                                               
Plant Taxonomy 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2 
Pre-requisite : 4331122 Biology II  

ความรู้พ้ืนฐานอนุกรมวิธานของพืช ประกอบด้วย หลักการจัด
จําแนกหมวดหมู่ของพืช หลักสากลในการต้ังช่ือพืช และการระบุช่ือ โดย
อาศัยรูปวิธาน การสร้างและฝึกหัดการใช้รูปวิธาน ระบุช่ือพืช การเก็บ
และรักษาตัวอย่างพรรณไม้อัดแห้ง ฝึกปฏิบัติและภาคสนาม 

Fundamental plant taxonomy; principles of  
classification, nomenclature and identification, construction 
and using keys for identification; collection and preservation of 
plant specimens, practices and field study 

 
 
 
 
 

3(2-3-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4333212 สัณฐานวิทยาของพืช                                            

Plant Morphology 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2 
Pre-requisite : 4331122 Biology II 

สัณฐานวิทยาและวงชีวิตของพืชหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้แก่ สาหร่าย  
ไบรโอไฟต์ เฟิร์น พืชใกล้เคียงเฟิร์น พืชเมล็ดเปลือย และพืชดอก เปรียบเทียบ
วิวัฒนาการและพัฒนาการของโครงสร้างต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติ  

Morphological characteristics and life cycle of plants; 
algae, bryophytes, ferns, fern allies, gymnosperms and 
angiosperms, comparative of structure in evolution and 
development and practices 

 

3(2-3-6) 

4333213 นิเวศวิทยาของพืช                                                
Plant Ecology 

การศึกษาการกระจายและความอุดมสมบูรณ์ของพืช นิเวศวิทยา
ของพืชในระดับต่าง ๆ ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ 
ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งพืชและสิ่งมีชีวิตอ่ืน ลักษณะเฉพาะเชิงวิเคราะห์และ
เชิงสังเคราะห์ของสังคมพืช พลวัตของสังคมพืช ผลกระทบของมนุษย์ต่อ
สังเคมพืช 
         A study of distribution and abundance of plants, levels 
of plant ecology, effects of environmental factors to plants 
abundance, plant interactions and other organisms, analytical 
and synthetic characteristics of plant communities, plant 
community dynamics, effects of human on plant communities 

 
 
 
 
 

 

3(2-3-6) 



มคอ.2                                                       60 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4333214 พืชท้องถ่ินเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์                          

Local Plant for Utilization 
พืชในประวัติศาสตร์ไทย พืชท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยสี่ วัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและศิลปะ 
พฤกษศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ การเผยแพร่ และเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรพืช 

Plant in Thai history. Plant with native community 
knowledge such as the four factors, cultures, traditions, 
religions and arts. Botany for conservation promotion and 
value added natural plant resources 

 

2(2-0-4) 

4334203 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ                                          
Economic Botany 

การศึกษาโครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนต่าง  ๆ  ของพืช 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการนําไปใช้  หมวดหมู่ ถ่ินกําเนิด 
การกระจายพันธุ์ และการอนุรักษ์พืชท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ือใช้  
ประโยชน์เป็นพืชอาหาร ยารักษาโรค สิ่งทอ ไม้สวนดอกหอม ยางและ
นํ้ามัน  ศึกษาภาคสนาม และการฝึกปฏิบัติ 
           Plant structure and function, relationship between 
plant structure and usage, category, origin, distribution and 
conservation of economic plants for food, medicinal plants, 
textile, ornamental, rubber and oils, field study and practices 

3(2-3-6) 
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       2) กลุ่มสัตววิทยา 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4332303 สัตววิทยา                                                 

Zoology  
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2 
Pre-requisite : 4331122 Biology II 

ชีววิทยาของสัตว์ การจําแนกประเภท สัณฐานวิทยา กายวิภาค 
สรีรวิทยา การสืบพันธ์ุ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยา วิวัฒนาการของสัตว์ 
หลักเบ้ืองต้นในการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ และการศึกษาภาคสนาม  

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

3(2-3-6) 

4333312 อนุกรมวิธานของสัตว์                                      
Animal Taxonomy  
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2 
Pre-requisite : 4331122 Biology II 

หลักอนุกรมวิธาน การจัดหมวดหมู่สัตว์ การจําแนกชนิดของสัตว์ 
หลักสากลในการต้ังช่ือสัตว์ และการฝึกปฏิบัติ  

Principles of taxonomy, animal classification, animal 
identification, International Code of Zoological Nomenclature and 
practices 

 

3(2-3-6) 

4333313 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                   
Invertebrate  Zoology  
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2 
Pre-requisite : 4331122 Biology II 

สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และการจําแนกประเภท
ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมถึงโพรโทคอร์เดต และการฝึกปฏิบัติ 

Morphology, physiology, ecology and classification of 
invertebrates, including invertebrate chordates and practices 

3(2-3-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4333314 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                                

Vertebrate Zoology  
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2 
Pre-requisite : 4331122 Biology II 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การ
พัฒนาของตัวอ่อน นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ และการจําแนกประเภทของ
สัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลัง และการฝึกปฏิบัติ 

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

3(2-3-6) 

4333315 ชีววิทยาของโพรโทซัว                                             
Biology of Protozoa  
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1 
Pre-requisite : 4331120 Biology I 
 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิตของโพรโทรซัว การจัด
หมวดหมู่และการจําแนก การเก็บรวบรวมและการรักษาตัวอย่าง   

 Morphology, physiology, life cycle of protozoa, 
classification, identification, specimen collection and 
preservation 

 

3(2-3-6) 

4334309 กีฏวิทยา                                                            
Entomology 

พ้ืนฐานเก่ียวกับแมลง ความสําคัญของแมลง ลักษณะรูปร่าง  
ชีพจักร ชนิดของแมลง อิทธิพลและปัจจัยท่ีมีผลต่อการแพร่ระบาดของ
แมลง บทบาทของแมลงต่อการผลิตพืชและแมลงท่ีมีประโยชน์ ตลอดจน
การป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืช 

 
 

3(2-3-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
General entomology, insect importance, morphology, 

life cycles and types of insect, influence and factors affecting 
mass reproduction, the role of insects in plant production, 
insects which are useful for pest control 

 
4334310 แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ                                       

Economic Entomology 
 ชนิดของแมลงท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

การแพร่กระจาย การสํารวจและการสุ่มตัวอย่าง ชีววิทยา อุปนิสัย  
พืชอาศัย ลักษณะการทําลาย การระบาด และการควบคุม 

 Species of economically important insect of Thailand; 
distribution; survey and sampling techniques, biology, 
behavior, host plants, damaged symptoms, outbreak and 
control 

 

3(2-3-6) 

4334311
  

ปักษีวิทยา                                           
Ornithology  
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1 
Pre-requisite : 4331120 Biology I 

 สัณฐานวิทยา ชีวประวัติ พฤติกรรม นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ 
การจําแนกประเภทและความหลากหลายของนก การสํารวจนกใน
ธรรมชาติ การศึกษาภาคสนาม และการฝึกปฏิบัติ 

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

3(2-3-6) 
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       3) กลุ่มจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4333121 ไวรัสทางชีววิทยา                                               

Viruses in Biology   
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับไวรัสทางชีววิทยา ได้แก่ สัญญาณวิทยา 

สรีรวิทยา การเพ่ิมจํานวน อนุกรมวิธาน การจัดจําแนก การแยกเช้ือและ
เพาะเลี้ยงเช้ือ ความสัมพันธ์ของไวรัสกับสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ และ
มนุษย์ และการนําไวรัสไปประยุกต์ใช้ 

Basic knowledge of viruses in biology, including morphology, 
physiology, replication, taxonomy, identification, isolation and 
cultivation, relationship between viruses and other organisms such as 
plants, animals, and human, and viral applications 

 

3(3-0-6) 

4333506 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเซลล์และเน้ือเยื่อพืช                
Plant Cell and Tissue Culture Technology 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2 
Pre-requisite : 4331122 Biology II  

หลักการและเทคนิคเพาะเล้ียงเซลล์ เน้ือเย่ือและอวัยวะของพืช 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเซลล์และเน้ือเย่ือเป็น
ต้นอ่อนท่ีสมบูรณ์ ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ด้านการขยายพันธ์ุพืช 
การปรับปรุงพันธ์ุ การสร้างสารทุติยภูมิ การเก็บรักษาเน้ือเย่ือพืชใน
หลอดทดลอง และการอนุรักษ์ 

Principles and techniques in plant cell, tissue and organ 
culture; factors effect to growth and development of cell and 
tissue to seedlings; utilization and application of 
micropropagation, plant breeding, secondary metabolite 
synthesis, in vitro preservation, and conservation 
 
 
 

3(2-3-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4372301 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน                               

Biotechnology for Local Development 
การนําความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และการแพทย์ ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพในการ
ป รั บ ป รุ ง พั น ธ์ุ แ ล ะ เ พ่ิ ม ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง พื ช แ ล ะ สั ต ว์ ใ น ท้ อ ง ถ่ิ น 
เทคโนโลยีชีวภาพกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

Utilization of biotechnology knowledge in the 
development of food, agriculture and medicine industry; local 
knowledge related to biotechnology; application of 
biotechnology knowledge to improve breeding, and to 
increase productivity of plants and animals in the region; 
biotechnology to resolve economic and social problems; 
application of biotechnology for further local knowledge 

 

3(3-0-6) 

4373306 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน 
Biotechnology in Daily Life 

ประวั ติการพัฒนาเทคโนโลยี ชีวภาพ  หลักการ วิ จัยทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
อาหาร การเกษตร สิ่งแวดล้อม และการแพทย์ ความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
          Historical development of biotechnology; principles of 
biotechnology research; products in biotechnology; food, 
agricultural, environmental and medical biotechnology; 
consumer safety; ethical issues in biotechnology 

3(3-0-6) 
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       4) กลุ่มชีววิทยาอื่น ๆ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4332108 ชีววิทยาในโลกปัจจุบัน                                         

Biology for Today’s World 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2 
Pre-requisite : 4331122 Biology II  

สถานการณ์ปัจจุบันและปรากฏการณ์ทางชีววิทยา ชีวจริยธรรมกับ
การวิจัย ความปลอดภัยทางชีวภาพ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชีววิทยา และ
การบูรณาการความรู้ทางชีววิทยาเพ่ือการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึน 

Current topics and biological phenomenon, bioethics 
in research, biosafety, biological laws, and integrating 
biological knowledge for better life 

 

2(1-2-3) 

4333121 ประวัติศาสตร์ธรรมชาติทันโลก                                  
Frontier natural history 

แนวคิดพ้ืนฐานของบรรพชีวินวิทยา ร่องรอยของสิ่งมีชีวิต 
ซากดึกดําบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต การจําแนกประเภท วิวัฒนาการและช่วง
ปรากฏทางธรณีวิทยา ข้อมูลบรรพชีวินวิทยาในท้องถ่ิน การใช้ข้อมูล
บรรพชีวินในการอธิบายประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยาจากอดีตถึง
ปัจจุบัน และการศึกษาภาคสนาม 

Basic concepts in Paleontology, trace fossils, fossils 
of ancient life, classification, evolution and stratigraphic 
occurrence, local paleontology information and uses of 
paleontological data in natural history explanations from the 
past to the present and field practice 

 
 
 
 
 
 

3(2-3-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4333122 วิทยาภูมิคุ้มกันเบื้องต้น                                          

Introduction of Immunology  
ระบบภูมิคุ้มกันพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของระบบ

ภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกันและพยาธิสภาพท่ีเกิดข้ึน การนําหลักการดังกล่าวมา      ประ
ยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ  

Fundamental of immune system in organisms, 
compositions of immune system, immune response, 
immunological disorders and immunopathological findings, 
and applications 

 

3(2-3-6) 

4333411 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและการประยุกต์ใช้                           
Molecular Biology and Applications 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4333409 พันธุศาสตร์  
Pre-requisite : 4333409 Genetic  

เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล และการประยุกต์ใช้เพ่ือ
งานวิจัย การเตรียมและวิเคราะห์กรดนิวคลีอิก การสกัดดีเอ็นเอและ
โปรตีน วิธีการทางพันธุวิศวกรรมและเทคนิคพีซีอาร์ ความทันสมัยใน
การทดลองทางชีววิทยา และการปฏิบัติ 

Technique in Molecular biology and applications for 
researches, preparation and analysis of nucleic acid, DNA and 
protein extraction, methods in genetic engineering and PCR 
technique,  modern topics in biological experiments and 
practice 

 
 
 
 
 
 

3(2-3-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4333505 เทคนิคทางชีววิทยา                                            

Technique in Biology 
เทคนิคและวิธีปฏิบัติการทางชีววิทยา เทคนิคพ้ืนฐานการวาดภาพ 

และถ่ายภาพเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ วิธีการใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ทางด้านชีววิทยา การทําสไลด์ การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่างทางชีววิทยา 
การดอง การสต๊าฟสัตว์ เทคนิค และเทคนิคทางชีววิทยาในปัจจุบัน 

Biological techniques, technique in scientific drawing 
and photographing, calibration and instruction of biological 
equipment, specimen slide preparation, collection and 
preservation fixation, stuff and modern biology techniques 

 

3(2-3-6) 

4333603 แพลงก์ตอนวิทยา                                              
Planktonology 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1  
Pre-requisite : 4331120 Biology I 

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับแพลงก์ตอน การจัดจําแนกแพลงก์ตอนพืช
และแพลงก์ตอนสัตว์ ชีววิทยา นิเวศวิทยา การเพาะเล้ียงแพลงก์ตอน 
การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างในภาคสนาม การระบุชนิด และการฝึก
ปฏิบัติ 

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

 
 
 
 
 
 
 

3(2-3-6) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4333703 นิเวศวิทยาทางทะเล                                       

Marine Ecology  
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4332109 นิเวศวิทยา 
Pre-requisite : 4332109 Ecology 

 โครงสร้างและบทบาทของระบบนิเวศทางทะเล เทคนิค
การศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท่ีควบคุม สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทาง
ทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ผลผลิตเบ้ืองต้น การหมุนเวียน
สารอาหาร ผลกระทบของมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม
ทางทะเล และการฝึกปฏิบัติ   
 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, human 
impacts on the marine environment and practices 
 

3(2-3-6) 

4334104 ชีววิทยาเพ่ือการท่องเท่ียวท้องถ่ิน                              
Biology for local tourism  

ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆของ
ท้องถ่ินท่ีสามารถพัฒนาเพ่ือการท่องเท่ียว การสื่อความหมายธรรมชาติ 
ความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียว การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ชีวภาพอย่างย่ังยืน และฝึกปฏิบัติ  

Biology and Ecology of life in local community 
ecosystems which can promote for tourism, natural 
illustrations, carrying capacity, sustainable use of biological 
resources and practice   

2(1-2-3) 
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    2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4334803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา                

Preparation for Field Experience in Biology 
การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย

ฝึกทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การเลือกสถานประกอบการ 
การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับอาชีพ 
เป็นต้น 

 Preparation before field experience is performed via 
various activities including employability skills training, 
institute selection, quality management, techniques of 
report writing and presentation, personality development, 
and career qualification improvement etc 

2(1-2-3) 

4334804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา       
Field Experience in Biology                    
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4334803 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
                                  ทางชีววิทยา 
Pre-requisite : 4334803 Preparation for Field  
                     Experience in Biology 

การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ ซ่ึงเป็น
หน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหา
ในการทํางาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการนําความรู้
ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  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 

 
 

6(540) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4334805 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา                         

Cooperative Education Preparation in Biology 
กิจก ร รมการ เ ต ร ียมความพร้อ มขอ งผู ้ เ ร ียน ในการ

ฝ ึก สหก ิจ ศ ึกษ า  โ ด ย ให ้ค ว าม รู ้ เ กี ่ย ว ก ับหล ัก ก า ร  แนวค ิด 
ระเบียบข้อบังคับ และกระบวนการของ  สหกิจศึกษา ความรู้
พื ้นฐานและเทคนิค ในการสมัครงาน  ความรู ้ พื ้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน  การสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ์ 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 

 

2(1-2-3)   

4334806 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา                                                    
Cooperative  Education in Biology 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4334805 การเตรียมความพร้อม   
                                  สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 
Pre-requisite : 4334805 Cooperative Education  
                     Preparation in Biology 
             การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว สามารถ
จัดทํารายงาน นําเสนอความก้าวหน้า และผลสําเร็จของโครงงานท่ี
ได้รับมอบหมาย เรียนรู้การแก้ปัญหาในการทํางาน การปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร และการนําความรู้ความสามารถรวบยอดจาก
การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6(640) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
             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 

   
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : รายวิชาท่ีนักศึกษาต้องเรียนมาก่อนโดยได้ระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า “D” 
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        3.2  ชื่อ  สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
          3.2.1  อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
การสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (ขั้นต่ํา) 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568
1 นางนุชจรินทร์  

เพชรเกลี้ยง   
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
นิเวศวิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2560 
2545 
2541 

30 30 30 30 30 

2 นางอรนุช สุขอนันต์ 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ (ชีววิทยา) 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต้ 

2541 
 

2536 

30 30 30 30 30 

3 นางสาวเบญจวรรณ  
ยันต์วิเศษภักดี 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

พฤกษศาสตร์ 
พฤกษศาสตร์ 
ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2558 
2545 
2541 

30 30 30 30 30 

4 นางสาวนิศากร  
วิทจิตสมบูรณ์ 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ ปร.ด. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 
(โทควบเอก) 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2553 
 

2543 

30 30 30 30 30 

5 นางสาวสุธินี  หีมยิ 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

วาริชศาสตร์ 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 
2547 

30 30 30 30 30 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
การสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (ขั้นต่ํา) 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568
6 นายคทาวุธ ไชยเทพ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
วท.ม. 
วท.บ. 

นิเวศวิทยา  
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2540  
 2533 

24 24 24 24 24 

7 นายวีรยุทธ ทองคง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

กีฏวิทยา  
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552 
2549 

30 30 30 30 30 

8 นางสาวปวีณา ดิกิจ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ปร.ด.  
 

 วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ  
(โท-เอก)  
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
 

2547 

30 30 30 30 30 

9 นางสาวภวิกา  
มหาสวัสดิ์  
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ Ph.D.  
 ภ.ม.  
ภ.บ. 

Medicine   
ภ.ม. เภสัชศาสตร์ 
ภ.บ. เภสัชศาสตร์ 

The University of Manchester, UK 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2558 
2551 
2546 

30 30 30 30 30 

10 นางสาววาสนา  มู่สา 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม.  
วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ 
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2541 
2535

30 30 30 30 30 

11 นางอัจฉรา เพิ่ม 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.  
วท.ม.  
วท.บ. 

จุลชีววิทยา   
จุลชีววิทยา   
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2556 
2546 
2544 

30 30 30 30 30 
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     3.2.2  อาจารย์พิเศษ 
     ไม่มี 
 
4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน  หรือสหกิจศึกษา) 
 หลักสูตรได้กําหนดรายวิชาเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือให้บัณฑิตท่ีจบการศึกษามี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าทํางานจริง โดยแบ่งเป็นรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนนักศึกษาท่ีร่วมโครงการสหกิจศึกษาต้องเรียนในรายวิชาเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนในวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  มีดังน้ี  
  4.1.1 นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการความรู้ท่ี
เรียนมาเพ่ือนําไปใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  
  4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  4.1.3 มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรและสามารถ
ปรับตัว ให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
  4.1.4 มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก 
 4.2  ช่วงเวลา 
   ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  ระยะเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 540 ช่ัวโมง หรือปฏิบัติสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า
640 ช่ัวโมง   
 
5.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 5.1  คําอธิบายโดยย่อ 
  ข้อกําหนดในการทํางานวิจัยทางชีววิทยา ต้องเป็นหัวข้อทางชีววิทยาหรือเกี่ยวข้องกับชีววิทยา 
โดยต้องมีสมมติฐาน ความสําคัญหรือท่ีมาของปัญหาเป็นไปตามหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ มีข้ันตอน
ของวิธีวิจัยถูกต้องตามกระบวนการวิจัย และสามารถนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้หรือเป็นองค์ความรู้
พ้ืนฐานเพ่ือพัฒนางานทางด้านชีววิทยา ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษามีจรรยาบรรณทางวิชาการ เคารพสิทธิและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถใช้ความรู้ทางด้านชีววิทยาในการอธิบายผลการทดลองได้ มีการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีเหตุ มีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลและสรุปผลงานวิจัยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงสามารถเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ  
 5.3  ช่วงเวลา 
    ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และ ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 5.4  จํานวนหน่วยกิต 
   4 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
  5.5.1 นักศึกษาเลือกหัวข้อวิจัยที่สนใจ พร้อมท้ังลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิธีวิจัยทางชีววิทยา 
เพ่ือให้ทราบหลักการทําวิจัย   
  5.5.2 แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัยเพ่ือให้คําปรึกษาในการทําวิจัย              
  5.5.3 นักศึกษานําเสนอเค้าโครงวิจัย              
  5.5.4 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิจัยทางชีววิทยา เพ่ือดําเนินการวิจัยและนําเสนอ
ผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการสอบ 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลความก้าวหน้าในการทํางานวิจัย จากแบบฟอร์มบันทึกให้คําปรึกษาโดยอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิจัย  และประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้า การนําเสนอตามระยะเวลา โดยมีการนําเสนอ
โครงร่างงานวิจัย และจัดสอบการนําเสนอผลงานวิจัย โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษา และคณะกรรมการสอบ
ผลงานวิจัย 
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หมวดที่  4   ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ท้ังใน
ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม  

1. ฝึกการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานในช่ัวโมง
ปฏิบัติการของรายวิชาต่าง ๆ  
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมความชํานาญการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 
3. ฝึกปฏิบัติการภาคสนามในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  
4. ศึกษาดูงานสําหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ช้ันสูงในหน่วยงาน
ภายนอก  
5. ฝึกเป็นผู้ช่วยเตรียมปฏิบัติการและเป็นวิทยากรร่วมใน
โครงการบริการวิชาการด้านชีววิทยา 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 

1. เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา   
2. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมท้ังในระดับ
หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย  
3. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญต่าง ๆ 

3. มีจิตสาธารณะ 1. จัดต้ังชมรมจิตอาสาชีววิทยาเพ่ือทําประโยชน์แก่ส่วนรวม  
2. การเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาของ
หน่วยงานทั้งในระดับหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย 

4. มีบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ์ 

1. สอดแทรกเรื่องการแต่งกาย มนุษยสัมพันธ์ และการวางตัว
ในสถานประกอบการ ในบางรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องและกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ  
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ในหลักสูตร  
3. จัดกิจกรรมฝึกการพัฒนาบุคลิกภาพ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  2.1.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    2.1.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     (1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ และซ่ือสัตย์
สุจริต  โดยมีความพอเพียงเป็นฐานในการดําเนินชีวิต 
     (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     (3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่า
และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
     (4)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมตลอดจน
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
    2.1.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     (1)  จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม     
ความเสียสละ และความซ่ือสัตย์สุจริต 
     (2)  ประยุกต์การสอนโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันท่ีเกิดจาก
การยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 
     (3)  ฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐาน เช่น ระเบียบวินัย การเข้า
ช้ันเรียนตรงต่อเวลา การแต่งกายสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
     (4)  อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม        
เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 
     (5)  ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมติ 
    2.1.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

     (1)  อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาท้ังก่อน
และหลังเรียน 

     (2)  อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมนักศึกษาท้ังในและนอกช้ันเรียน 

     (3)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

     (4)  ประเมินจากการบันทึกเวลาเรียน การนําเสนอหน้าช้ันเรียน           
ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ในขณะเรียน 
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  2.1.2  ด้านความรู้ 
    2.1.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     (1)  มีความรู้ความเข้าใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐาน
ชีวิตในเน้ือหาวิชาท่ีศึกษา 

     (2)  มีความรอบรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาท่ีศึกษา รวมท้ังความ
เข้าใจหลักการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

     (3)  สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตรงตามความ
ต้องการ จากแหล่งท่ีหลากหลาย 

     (4)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้จริง      
เพ่ือยกระดับการพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 

     (5)  พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างย่ังยืนโดยสามารถ
บูรณาการความรู้ในศาสตร์ท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อพัฒนาตนเอง 

     (6)  ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเอง
เพ่ิมข้ึน   อันจะนําไปสู่การดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและย่ังยืน 
    2.1.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้   
     (1)  เน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนเป็นหลัก 
     (2)  ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายปรับเปล่ียนตามเน้ือหาสาระ 
     (3)  ให้ความสําคัญกับแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
     (4)  เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
      (5)  สามารถสืบค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตรงตามความต้องการ 
      (6)  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล 
      (7)  บรรยายทฤษฎี หลักการ ยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษานําเสนอ
ความคิดเห็น และถาม-ตอบในช้ันเรียน 
      (8)  มีความรู้ความเข้าใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐาน
ชีวิตในเน้ือหาวิชาท่ีศึกษา 
     2.1.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

     (1)  อาจารย์ผู้สอนประเมินนักศึกษาจากผลการทดสอบ การสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน เช่น ความต้ังใจ ความเอาใจใส่ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

      (2)  ประเมินผลจากงานท่ีมอบหมายให้ทํา แบบฝึกหัด การสอบย่อย    
สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
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      (3)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

      (4)  ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

 
  2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
    2.1.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     (1)  สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้
แก้ปัญหาโดยมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  
      (2)  สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพ
อนาคต และกําหนดแนวทางความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดได้ไปจนถึงได้ผลของการคิด
เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
      (3)  มีทักษะวิธีคิดแกไ้ขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหา
อย่างบูรณาการได้ 
      (4)  สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา 
    2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (1)  เน้นให้นักศึกษาฝึกสังเกต ฝึกการต้ังคําถาม ฝึกการคิดในหลากหลาย
รูปแบบ 

      (2)  เน้นการสอนท่ีมีการประยุกต์ใช้ความคิดในรูปแบบต่าง ๆ  
      (3)  จัดกิจกรรมการสอนท่ีให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ความคิดร่วมกัน 

     (4)  สอดแทรกตัวอย่างท่ีเกิดจากการมีทักษะทางปัญญาในการแก้ไขปัญหา 
    2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

      (1)  สังเกตพัฒนาการ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ความสนใจ 
ความต้ังใจในการแสวงหาความรู้ 

      (2)  สังเกตวิธีคิดในการต้ังคําถาม หาคําตอบ และแนวทางแก้ไขปัญหา 

      (3)  อาจารย์จัดสอบเพ่ือประเมิน 
 

  2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     (1)  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วยความ
เข้าใจและรู้ถึงคุณค่าความแตกต่างทาง วัฒนธรรม ท้ังของไทยและประชาคมนานาชาต ิ

     (2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่ืน 
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     (3)  วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบ 

     (4)  มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเน่ือง 

     (5)  มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทใน
สังคมต่าง ๆ  
     (6)  มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร 
    2.1.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

     (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกให้มีการทํางานร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษา 

      (2)  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคสนามโดยให้นักศึกษาแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

     (3)  สอนเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล สังคม และวัฒนธรรม การมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

     (4)  สอนเรื่องการช่วยเหลือและการมีนํ้าใจต่อผู้อ่ืน 

      (5)  สอนเรื่องการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และทักษะในการแก้ปัญหา
ในการทํางานเป็นกลุ่ม 
    2.1.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

      (1)  ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาท้ังในและนอกห้องเรียน 

      (2)  ประเมินการสร้างความร่วมมือและการให้ความร่วมมือกับเพ่ือน
นักศึกษา 

      (3)  ประเมินความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
จัดกิจกรรม 

      (4)  แบบฝึกหัด ช้ินงานสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 

  2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.1.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้        
บนพ้ืนฐานของหลักการทางวิชาการในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
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      (2)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและวาระท่ีแตกต่างกัน  

      (3)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีต่อชีวิตและสังคม 

      (4)  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมการประมวลผล
และวิเคราะห์ บนหลักการทางวิชาการได้ 

      (5)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สถานการณ์โลกปัจจุบัน 
     2.1.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาและสามารถถ่ายทอดกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (2)  จัดการเรียนการสอนโดยให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย      
อย่างสมํ่าเสมอ 
      (3)  สอนเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
      (4)  บรรยาย อภิปราย และยกตัวอย่างการใช้ภาษาในบริบทท่ีแตกต่าง 
      (5)  มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า และทํากิจกรรมเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
      (6)  แนะนํานักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยปรึกษากันได้ ถามผู้สอนได้ 
และศึกษาจาก website สื่อการสอน e–learning ได้ 
     2.1.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การส่ือสาร  และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (1)  ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาระหว่าง
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

      (2)  ประเมินผลจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ 

      (3)  ประเมินผลจากทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

      (4)  การนําเสนอผลงานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

      (5)  แบบฝึกหัด แบบทดสอบสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

      (6)  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอผลงาน 
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 2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   2.2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    2.2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                       นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ท่ีสอนในแต่ละวิชาจะต้องพยายามสอดแทรกเรื่อง
ท่ีเกี่ยวกับสิ่งต่อไปน้ีท้ัง 5 ข้อ เพ่ือให้้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ
ท่ีศึกษา         
     (1) มีความซ่ือสัตย์สุจริต                      
     (2) มีระเบียบวินัย                                
     (3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
     (4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน                                
     (5) มีจิตสาธารณะ 
    2.2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     (1) เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ช้ีแจงทําความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยการสอดแทรกในการเรียนการสอนตามหลักสูตร                               
     (2) มีข้อตกลงท่ีชัดเจนระหว่างการเรียนการสอนเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติและปลูกฝังให้้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานภายในเวลา
ท่ีกําหนด                               
     (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจใน
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณทางวิชาการ                               
     (4) จัดกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม แสดง
ถึงการเคารพสิทธิ และความคิดเห็นของผู้อ่ืน ความมีจิตสาธารณะ มีสัมมาคารวะ การมีเมตตา กรุณา 
และความเสียสละ                                
     (5) ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง ผู้สอนสรุปและฝากข้อคิด
เกี่ยวกับจริยธรรม และคุณธรรมด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นการปลูกฝังให้้นักศึกษาซึมซับสิ่งท่ีดีงามอย่างสมํ่าเสมอ 
    2.2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     (1) ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในช้ันเรียน ท่ีเกี่ยวข้องทางด้าน
คุณธรรมและ จริยธรรม รวมถึงการมีสัมมาคารวะ                               
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     (2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง 
                               (3) ประเมินจากความรับผิดชอบต่อการเรียน การตรงเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมายและครบถ้วน และการร่วมกิจกรรมใน
ช้ันเรียนอย่างผู้มีความรับผิดชอบ                               
     (4) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย การสอบกลางภาค
การศึกษา และการสอบปลายภาคการศึกษา 
   2.2.2  ด้านความรู้ 
    2.2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                          นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาท่ีศึกษาน้ัน ต้องเป็นสิ่งท่ีนักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม 
ดังน้ันมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 
                                   (1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ 
     (2) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีจะนํามาอธิบาย
หลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ                               
     (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                            
     (4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน  
    2.2.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (1) กําหนด/วางแผนการสอนเพ่ือพัฒนาความรู้ ในรายละเอียดรายวิชา                               
     (2) ช้ีแจงทําความเข้าใจรายวิชากับนักศึกษาก่อนเรียน                              
     (3) มีการสอนหลายรูปแบบทั้งหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด
องค์ความรู้ เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ ใช้กิจกรรมท่ีกระตุ้นความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ ฝึกการ
แก้ปัญหาอย่างมีระบบ โดยบูรณาการศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
และฝึกให้นักศึกษาแก้ปัญหา                              
     (4) ให้นักศึกษาสะท้อนความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับความรู้ท่ีได้รับ และ
คุณค่าของศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีจําเป็นในการเรียนรู้และการดํารงชีวิต                               
     (5) จัดหาวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถในศาสตร์หรือคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามโอกาสอันควร การนําผู้เรียนไปศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับรายวิชาเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้จากสภาพจริง 
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    2.2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (1) ตรวจประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย                                
     (2) การสังเกตการทํางานท่ีมอบหมาย การร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน และ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน             

    (3) ตรวจประเมินผลจากผลการสอบย่อย ผลสอบกลางภาคและปลายภาค             
    (4) ตรวจประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 

   2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
    2.2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเอง และประกอบวิชาชีพได้เม่ือจบ
การศึกษาแล้ว ดังน้ันนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาชีววิทยาในขณะท่ีเรียน ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนจะต้องเน้นให้นักศึกษา
คิดหาเหตุผล เข้าใจท่ีมา และสาเหตุของปัญหา 
               วิธีการแก้ปัญหารวมท้ังแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา      
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอน เพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังน้ี            
     (1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์          
     (2) นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม            
     (3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล    
ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายได้้อย่างถูกต้องและเพ่ือนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
    2.2.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (1) ช้ีแจงทําความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนเรียน                               
     (2) การสอนโดยเช่ือมโยงระหว่างหลักการและทฤษฎีกับสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง                      
     (3) ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้และสะท้อนผลการเรียนรู้ในหลักการตามเน้ือหา
ท่ีเรียน และฝึกประเมินตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลหลากหลายแหล่ง ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา
โดยกําหนดประเด็นปัญหาและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพ่ือแสดงความคิดเห็นและ
ระดมสมองหาแนวทางการแก้ไขปัญหา                               
     (4) มอบหมายงานท่ีส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยเหตุผล
และมีวิจารณญาณ 
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    2.2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (1) ประเมินจากการตอบปัญหา และการแสดงความคิดเห็น รวมท้ังงานท่ี
มอบหมาย                             
     (2) ประเมินจากการสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค                             
     (3) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแก้ปัญหา                                 
     (4) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง การสังเกตพฤติกรรมทาง
ปัญญาของผู้เรียน ต้ังแต่ข้ันสังเกต ต้ังคําถาม สืบค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ตามลําดับ 
 
   2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
               นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพ ซ่ึงส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนท่ีไม่
รู้จักมาก่อน คนท่ีมาจากสถาบันอ่ืน  รวมถึงคนท่ีจะมาเป็นผู้บังคับบัญชาหรือคนท่ีจะมาอยูใต้บังคับ
บัญชา ดังน้ันความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างย่ิง ดังน้ันอาจารย์
ผู้สอนจะต้องสอดแทรกวิธีการท่ีเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปน้ีให้กับนักศึกษาในระหว่างท่ีสอน
วิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังน้ี            
     (1) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี            
     (2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมท้ังพัฒนาตนเองและพัฒนางาน            
     (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
    2.2.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (1) ช้ีแจงทําความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนเรียน                              
     (2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ร่วมคิด วิเคราะห์ อภิปราย      
ทํางานกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมาย มุ่งเน้นสร้างทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบและ
มนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 
    2.2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     (1) สังเกตความร่วมมือในการทํางานเป็นกลุ่ม พฤติกรรมการร่วมกิจกรรม                             
     (2) วัดผลจากงานท่ีได้รับมอบหมาย                              
     (3) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม     
     (4) การสังเกตการทํางานที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน และ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
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  2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์
ประมวลผลการแก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  
     (2)  มี ทักษะการใช้ภาษาเ พ่ือสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
     (3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจําเป็น 
     (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
   2.2.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (1) ช้ีแจงทําความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนเรียน                              
     (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนใช้คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน
ในการแก้สมการทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในสาขาวิชาเอก เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจปัญหา
และเช่ือมโยงกับหลักการหรือทฤษฎีอันเป็นแนวทางสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ แสดงถึงความสามารถในการ
ให้เหตุผลและใช้ตรรกศาสตร์ในการสรุปผล                              
     (3) ส่งเสริมให้เห็นความสําคัญและมอบหมายปัญหาให้นักศึกษาฝึก
วิเคราะห์์และแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม และนําเสนอด้วยสื่อที่เหมาะสม วิเคราะห์
ข้อมูล และนําเสนอด้วยสื่อท่ีเหมาะสมกับข้อมูล                               
     (4) ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ฝึกการนําเสนอผลงานโดยเน้นความสําคัญของการใช้
ภาษา และบุคลิกภาพ                               
     (5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้า
สืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์์ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห์อภิปรายร่วมกัน 
   2.2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      (1) วัดผลจากงานท่ีได้รับมอบหมาย                            
      (2) ประเมินจากศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การนําเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย บุคลิกภาพ และการตอบคําถามในช้ันเรียน                                                 
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      (3) ประเมินผลการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ  
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)    
 3.1  ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ในตารางมีความหมาย  ดังน้ี 
  3.1.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   (1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต  โดยมี
ความพอเพียงเป็นฐานในการดําเนินชีวิต 
   (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   (3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
   (4)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมตลอดจนมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.1.2  ด้านความรู้  

   (1)  มีความรู้ความเข้าใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐานชีวิตใน
เน้ือหาวิชาที่ศึกษา 

    (2)  มีความรอบรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาท่ีศึกษา รวมทั้งความเข้าใจ
หลักการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

   (3)  สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตรงตามความต้องการจาก
แหล่งท่ีหลากหลาย 

    (4 )   มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถนํามาประยุกต์ใ ช้งานได้จริ ง               
เพ่ือยกระดับการพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 

    (5)  พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างย่ังยืนโดยสามารถบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาตนเอง 

    (6)  ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเองเพ่ิมข้ึน อันจะ
นําไปสู่การดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและย่ังยืน 
  3.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1)  สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาโดยมี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  
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   (2)  สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และกําหนด
แนวทางความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดได้ไปจนถึงได้ผลของการคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
    (3)  มีทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่าง    
บูรณาการได้ 
    (4)  สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมใน
การแก้ปัญหา 
  3.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (1)  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ     
และรู้ถึงคุณค่าความแตกต่างทางวัฒนธรรม ท้ังของไทยและประชาคมนานาชาติ 

    (2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่ืน 

    (3)  วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ 

    (4)  มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเน่ือง 

    (5)  มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทในสังคมต่าง ๆ  
    (6)  มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร 

  3.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้บนพ้ืนฐาน
ของหลักการทางวิชาการในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

   (2)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและวาระท่ีแตกต่างกัน  

   (3)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีต่อชีวิตและสังคม 

    (4)  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและวิเคราะห์ 
บนหลักการทางวิชาการได้ 

    (5)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

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

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป                          

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน                          

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย                          

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์                          

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย                          

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น                          

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี                             

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน          
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รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GESH201 ทักษะชีวิต                           

GESH202 ปรัชญาและศาสนา                          

GESH203 มนุษย์กับความงาม                          

GESH204 วัยใส ใจสะอาด                          

GESH205 นักสืบนักชุมชน                          

GESH206 มนุษยชาติ                          

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์                          

GESH208 นวัตกรรมทําเองได้                          

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
สมัยใหม่ 

                         

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่                         
GESS302 ท้องถิ่นของเรา                          
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รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
GESS303 อาเซียนร่วมใจ                          

GESS304 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                         
GESS305 เจ้าสัวน้อย                         

GESS306 
กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมือง
ที่ดี                           

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล                          

GESC402 โปรแกรมประยุกต์สํานักงานอัตโนมัติ                          

GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม                          

GESC404 สุขภาพทันยุค                          

GESC405 นักค้นคว้าข้อมูล                          

GESC406 รู้ทันโลก                          

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร                          

GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน์                          
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 3.2  ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ  ในตารางมีความหมาย ดังน้ี 
  3.2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 (1) มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
 (2) มีระเบียบวินัย  
 (3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 (4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
 (5) มีจิตสาธารณะ 
 

  3.2.2  ด้านความรู้  
 (1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์  
 (2) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีจะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
 (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่่โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 (4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 

  3.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 (2) นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 (3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพ่ือนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 

  3.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้นําและสมาชิกท่ีดี  
 (2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมท้ังพัฒนาตนเองและพัฒนางาน  
 (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
 

  3.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิเคราะห์์ประมวลผล 
การแก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  
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  (2) มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
  (3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสมและจําเป็น  
  (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1. กลุ่มวิชาแกน  

4131014 ฟิสิกส์พื้นฐาน                    

4131015 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน                    

4231101 เคมี 1                    

4231102 ปฏิบัติการเคมี 1                    

4231103 เคมี 2                    

4231104 ปฏิบัติการเคมี 2                    

4331120 ชีววิทยา 1                    

4331121 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                    

4331122 ชีววิทยา 2                    

4331123 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                    

4511401 แคลคูลัส 1                    

4511402 แคลคูลัส 2                    
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  

    บังคับเรียน  

4232505 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                    

4232506 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน                    

4233303 ชีวเคมีสําหรับชีววิทยา                    

4233304 ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับชีววิทยา                    

4332003 ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา                    

4332107 ชีววิทยาของเซลล์                    

4332108 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์                    

4332109 นิเวศวิทยา                    

4332110 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                    

4333111 สถิติทางชีววิทยา                    

4333116 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ                    

4333117 ปฏิบัติการจัดระบบและความหลากหลาย   
             ทางชีวภาพ 

                   

4333209 กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช                    

4333210 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช                    

4333310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์                    

4333311 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์                    

4333409 พันธุศาสตร์                     
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

4333410 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                    

4333504 ชีววิทยาภาคสนาม                     

4334103 วิวัฒนาการ                    

4334906 สัมมนาทางชีววิทยา                    

4334907 วิธีวิจัยทางชีววิทยา                      

4334908 วิจัยทางชีววิทยา                      

4371101 จุลชีววิทยา                    

4371102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                       

    เลือกเรียน  

           1) กลุ่มพฤกษศาสตร์  

4332204 พฤกษศาสตร์                    

4333211 อนุกรมวิธานของพืช                      

4333212 สัณฐานวิทยาของพืช                    

4333213 นิเวศวิทยาของพืช                    

4333214 พืชท้องถิ่นเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์                    

4334203 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ                    

           2) กลุ่มสัตววิทยา  

4332303 สัตววิทยา                    

4333312 อนุกรมวิธานของสัตว์                    

4333313 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                        
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

4333314 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                        

4333315 ชีววิทยาของโพรโทซัว                    

4334309 กีฏวิทยา                        

4334310 แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ                    

4334311 ปักษีวิทยา                        

       3) กลุ่มจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ  

4333121 ไวรัสทางชีววิทยา                    

4333506 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช                    

4372301 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น                    

4373306 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน                    

        4) กลุ่มชีววิทยาอื่น ๆ  

4332108 ชีววิทยาในโลกปัจุบัน                    

4333121 ประวัติศาสตร์ธรรมชาติทันโลก                    

4333122 วิทยาภูมิคุ้มกันเบื้องต้น                    

4333411 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและการประยุกต์ใช้                    

4333505 เทคนิคทางชีววิทยา                    

4333603 แพลงก์ตอนวิทยา                    

4333703 นิเวศวิทยาทางทะเล                       

4334104 ชีววิทยาเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น                      
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

    2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

           แบบที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

4334803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 
             ชีววิทยา 

                   

4334804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา                    

           แบบที่ 2 สหกิจศึกษา  

4334805 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทาง 
             ชีววิทยา 

                   

4334806 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา                    
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4.  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อส้ินปีการศึกษา 
 

ปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1 1) อธิบายหลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 

2) ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพร้อมสู่การเรียนรู้เฉพาะด้านได้ 
2 1)  ปรับตัวเข้าสู่สังคมการเรียนได้อย่างสมํ่าเสมอและมีความสุข  

2)  อธิบายความก้าวหน้าทางวิทยาการในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีววิทยาได้ 
3)  ปฏิบัติทักษะในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาในการเรียนได้  

3 1)  สื่อสารและนําเสนอด้วยภาษาราชการและภาษาวิชาการได้อย่างถูกต้อง 
2)  สืบค้นข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้และการวิจัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
3) ประยุกต์ใช้ทักษะปฏิบัติและวิทยาการ ความรู้ทางชีววิทยาเพ่ือการเรียนในศาสตร์

เฉพาะด้านได้ 
4 1) บูรณาการความรู้ต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหางานวิจัยทางด้านชีววิทยา 

2) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะปฏิบัติด้านชีววิทยาในการพัฒนาท้องถ่ิน 
3) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะปฏิบัติด้านชีววิทยาสําหรับการฝึกประสบการณ์และสห

กิจเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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หมวดที่  5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  (ระบุเกรด) 
 การประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ของนักศึกาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ท่ีแบ่งการประเมินผลการศึกษาเป็น 2 ระบบดังน้ี 
 1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก (Fail) 0.0 

 

  ระบบน้ีใช้สําหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนท่ีถือว่า
สอบได้ต้องไม่ตํ่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดตํ่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียน
ใหม่จนกว่าสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า “D” สามารถเปล่ียนไปเลือกเรียนรายวิชา
อ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ถ้าได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังนี้       

ระดับการประเมิน ผลการศึกษา 
P (Pass) ผ่าน 
F (Fail) ไม่ผ่าน 

   
   ระบบคะแนนน้ีใช้สําหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อกําหนดเฉพาะ และรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพ่ิม 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
  กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหน่ึงของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซ่ึงจะสัมพันธ์
กับ Curriculum Mapping ของรายวิชาต่าง ๆ โดยมีเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน เพ่ือทวนสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท้ังจาก
การปรเมินของผู้เรียน และการประเมินตนเองของนักศึกษาและนําผลการทวนสอบดังกล่าวมาพิจารณา 
รวมท้ังมีการจัดต้ัง คณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ มคอ.3 
ข้อสอบ ระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชาและผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาตามท่ีกําหนดไว้ใน
มคอ.3 ในแต่ละรายวิชา เพ่ือปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  โดยการกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยการเก็บข้อมูลหา
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู ้ของนักศึกษาหลังจากประกอบอาชีพของบัณฑิต นําผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรโดยคณะกรรมการตามเกณฑ์ของ สกอ. การเก็บข้อมูลจะดําเนินการหาค่าทางสถิติ
ดังต่อไปน้ี  
 2.2.1 ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลา ในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ  
 2.2.2 สํารวจความเห็นจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการ   
 2.2.3 การประเมินจากศิษย์เก่าท่ีไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู ้จาก
สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึน  
 2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 
 
 
 



103                                                มคอ.2 
 

 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ใช้เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
  3.1 ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร  
  3.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ตํ่ากว่า 2.00  
  3.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  
  3.4 ไม่มีพันธะใด ๆ กับมหาวิทยาลัย  
  3.5 ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับ 6 ข้ึนไป หรือ
เทียบเท่า CEFR ระดับ B1 
  3.6 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2560 
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หมวดท่ี  6   การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มหาวิทยาลัยกําหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเก่ียวกับหลักสูตรและการ
บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มี
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ          
 1.2 อาจารย์ใหม่ทุกคนควรผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    
การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  
(มคอ.5) รายงานผลการดําเนินการ ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7)  
 1.3 มอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียน
การสอน 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 กําหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผลตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ซ่ึง
มหาวิทยาลัย มีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการเป็นประจําทุกปี  
  2.1.2 จัดให้มีการสอนแบบเป็นหมู่คณะ ซ่ึงจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การ
สอนร่วมกับผู้อ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมคณะสอน  
  2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์์ในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัด
ท้ัง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
  2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัยโดยการขอทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยและนอก
มหาวิทยาลัย รวมท้ังสนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน  
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  2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
  2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการ  
  2.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาต่อท้ังในและต่างประเทศในระดับท่ีสูงข้ึน โดย
กําหนดเป็น แผนการศึกษาท่ีชัดเจน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นกระบวนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ ได้แก่ การกํากับ
มาตรฐานหลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพ ดังน้ี 

 
1. การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 
1.1 การบริหารจัดการ
ห ลั ก สู ต รต าม เ กณ ฑ์
ม า ต ร ฐ า นห ลั ก สู ต ร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 

1. กํ า กับควบ คุม จํ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องไม่น้อย
กว่า 5 คน เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และอยู่
รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
2. กํ า กั บควบ คุม คุณ วุ ฒิอ าจา รย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ คือมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร ไ ม่ ตํ่ า ก ว่ า ร ะ ดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจาร ย์ ในสาขา ท่ีตรงห รือ
สัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอน 
3. ส่ ง เ ส ริ ม ติ ด ต า ม ใ ห้ อ า จ า ร ย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลังไม่น้อย
กว่า 1 เร่ือง 
4. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ต า ม ร อ บ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

1. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีทําหน้าท่ีในการบริหาร
หลักสูตรจัดการเรียนการสอน โดย
การวางแผน ติดตาม ทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงาน
ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 5 คน 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดับ
ปริญญาโท หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร ไ ม่ ตํ่ า ก ว่ า ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์ท้ัง 5 คน 
3. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการในรอบ  5 ปี  
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง 
4. หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้า
ทางชีววิทยา 
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2. บัณฑิต 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 ตามผล
การเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน โดยประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต

มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ท่ี มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 

2.2 การได้งานทําของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

สํารวจเก็บข้อมูลการมีงานทําหรือ
ประกอบอา ชีพ อิสระของ บัณฑิต
ภ าย ใ น  1 ปี นั บ จ า ก วั น ท่ี สํ า เ ร็ จ
การศึกษา 

บัณฑิตมีงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

 
3. นักศึกษา 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 
3.1 การรับนักศึกษา
และการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา 
 

1. ประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผนการรับ
นักศึกษา และกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษา 
2. หลักสูตรกําหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
คัดเลือกนักศึกษา 
3. หลักสูตรร่วมกับคณะและ
มหาวิทยาลัยดําเนินการรับนักศึกษา 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา ให้มีความพร้อมทางการเรียน 
5. หลักสูตรประเมินระบบกลไกการรับ
นักศึกษาและการเตรียมความพร้อม
เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

1. รับนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงกับ
ความต้องการของหลักสูตร 
2. ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ 

3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

ระบบการดูแลให้คําปรึกษาจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
1. หลักสูตรมีระบบกลไกการดูแล
นักศึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
2. หลักสูตรมีการติดตาม ควบคุมการ
ดูแลการให้คําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษา 

 
 
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
สูงขึ้น 
2. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาเป็นไป
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 
 3. หลักสูตรประชุมประเมิน

กระบวนการในการคัดเลือกอาจารย์ท่ี
ปรึกษาของหลักสูตร และการให้
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวชีวิต 

3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของแผนรับนักศึกษา 
4. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อระบบการดูแลให้คําปรึกษาไม่
น้อยกว่า 4.00

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
1. หลักสูตรประชุมวางแผนกําหนด
ทักษะของนักศึกษาแต่ละช้ันปี เพ่ือให้
นักศึกษามีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาในแต่ละช้ันปี โดยเสนอขอ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย เช่น 
- กิจกรรมจิตอาสา 
- โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่าย
ชีววิทยา 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เสริมสร้างทักษะการทําวิจัย และคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
- การส่งเสริมให้นักศึกษานําเสนอ
ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ 
- โครงการบริการวิชาการของหลักสูตร
- กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
3. หลักสูตรติดตามและประเมิน
กระบวนการของการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะของนักศึกษา 
4. หลักสูตรนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 

1. นักศึกษามีทักษะชีวิตและมีทักษะ
ท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
2. นักศึกษามีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มีความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ และมีความพร้อม
ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย  
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ปรับตัวให้เข้ากับ
สังคม มีทักษะทางวิชาการและ
ทักษะท่ีจําเป็นในโลกปัจจุบัน  
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 มีการพัฒนา
ทักษะปฏิบัติงานเฉพาะทาง  
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 บูรณาการความรู้
และการปฏิบัติเพ่ือสร้างสรรค์และ
ถ่ายทอดผลงานได้ มีความพร้อม
สําหรับชีวิตทํางาน 
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4.อาจารย์ 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

4.1 ก ารบ ริ ห า รแล ะ
พัฒนาอาจารย์ 

ระบบการ รับและแต่งตั้ งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและระบบการ
บริหารอาจารย์ 
1. หลักสูตรมีระบบกลไกการรับและ
การแ ต่ ง ต้ั งอาจารย์ ผู้ รั บ ผิดชอบ
หลักสูตร 
2. หลักสูตรจัดทําแผนอัตรากํา ลัง
อาจารย์ และแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ 
3. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
รับและการแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
4. หลักสูตรนํ าผลการประเ มินมา
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการการรับและ
การแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
1. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีความเหมาะสมทางด้าน
คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรครบ 5 คนตลอดระยะเวลา
ท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
3. มีผลความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหาร
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4.00 

 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1. หลักสูตรทําแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ท้ังด้านคุณวุฒิ การขอตําแหน่ง
ทา ง วิ ช าการ  ศาสต ร์ ท่ี สอน วิ จั ย 
การจัดการเรียนรู้ 
2. หลักสูตรมีระบบกลไกการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ 
3. หลักสูตรติดตามการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ให้เป็นไปตามแผนฯ และ
ติดตามการรายงานผลการพัฒนาตนเอง 
4. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
5. หลักสูตรนําผลการประเ มินมา
ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 
 

 
1. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีความเหมาะสมทางด้าน
คุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการ 
3. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

1. หลักสูตรตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชาของหลักสูตร 
2. หลักสูตรศึกษาความเป็นไปได้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้
บัณฑิตและนักวิชาการ 
3. ศึกษาสถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่จําเป็นเพ่ือนํามาพิจารณาใน
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
4. หลั ก สู ต ร นํ า ผ ล ก า รป ร ะ เ มิ น
หลักสูตรและรายงานการประเมิน
ตนเองของหลักสูตร (มคอ.7) นํามา
พิจารณาในการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร 
5. กําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังให้
สอดคล้องกับหลัก สูตรและกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
6. กํ าหนด โค ร งส ร้ า งหลั ก สู ต ร ท่ี
เหมาะสมและทันสมัย 
7. หลักสูตรประเ มินกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
8. หลักสูตรนํ าผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

1. มีหลักสูตรท่ีทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานใน
ประเทศ 

5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

1. หลักสูตรประชุมกําหนดอาจารย์
ผู้สอนท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญใน
รายวิชา 
2. หลั ก สู ต ร ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
พิจารณา มคอ .3 และ มคอ .4 เ พ่ือ
ตรวจสอบการวางแผนการสอน 
เครื่องมือในการวัด การประเมินผล 

1. อาจารย์ผู้ สอนมีความ รู้ความ
เช่ียวชาญในรายวิชา 
2. ผู้ เ รี ยน มี คุณภาพตามผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวังในหลักสูตร 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 
 ทักษะการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน และทักษะ

การเรียนรู้ 5 ด้าน ต้องสอดคล้องกับ 
มคอ .2 และติ ดตามการป รับปรุ ง 
มคอ.3 และ มคอ.4 ให้เป็นไปแผนการ
ปรับปรุงท่ีระบุใน มคอ.5 และ มคอ.6 
3. หลักสูตรประชุมติดตาม มคอ .3 
และ มคอ .4 เพ่ือพิจารณาการสอน 
และการวัดผลประเมินผลของอาจารย์ 
เป็นไปตามแผนการสอนหรือไม่ 
4. นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน  
แ ต่ ล ะ ร า ย วิ ช า ผ่ า น ร ะ บ บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
5. อาจารย์ผู้สอนดําเนินการรายงาน
ผลการสอนตาม มคอ.5 และ มคอ.6 
6. หลักสูตรดําเนินการทวนสอบผล
การสอน มคอ.5 และ มคอ.6 
7. หลักสูตรประเมินกระบวนการ การ
วางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
8. หลักสูตรนําผลการประเ มินมา
ปรับปรุงกระบวนการการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักสู ต ร ดํ า เนิ นการ พิจารณา 
มคอ.3 และ มคอ.4 เพ่ือตรวจสอบการ
วางแผนการสอน เครื่องมือในการวัด
การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ท้ัง 5 
ด้าน มีความเหมาะสมหรือไม่ 
2. หลักสูตรทวนสอบข้อสอบ 
3. หลักสูตรพิจารณาการกระจายของ
เกรด 
4. ส่งเกรดตามระบบประกาศผล 
5. นักศึกษาประเมินผู้สอนในเ ร่ือง
เครื่องมือการวัดประเมินผล 
6. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน 
7. หลักสูตรนําผลการประเ มินมา
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

1. มีการประเมินผลการเรียนรู้ ท่ี
น่าเช่ือถือ 
2. ผลการประเมินผลการเ รียนรู้
น่าเช่ือถือ 
3. มีข้ อ มูล ท่ี ช่ วย ใ ห้ผู้ สอนนํ า ไป
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 
4. มี ข้ อ มู ล ท่ี ช่ ว ย ในก า รพัฒน า
ปรับปรุงหลักสูตร 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

6.1 ส่ิ ง ส นับสนุ นก าร
เรียนรู้ 

1. หลักสูตรสํารวจตามความต้องการ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ผู้สอน 
และนักศึกษา 
2. หลั ก สู ต รนํ า ผลกา ร สํ า ร วจมา
วิเคราะห์เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีไม่เพียงพอ 
3. จัดทําคุณสมบัติของส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้เพ่ือของบประมาณ 
4. ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ซ้ื อ จั ด จ้ า ง ต าม
ระเบียบราชการ 
5. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
6. ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการจัดซ้ือจัดหาสิ่งสนับสนุน
การ เ รียน รู้และ วิ เคราะ ห์ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ 
7. หลักสูตรนําผลการประเ มินมา
ปรับปรุงการดําเนินงาน  
 
 

1. มี สิ่ ง ส นั บ สนุ น ก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี
เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนท่ีทันสมัย 
ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
3. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ไม่น้อยกว่า 4.00 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
           ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
           ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
           เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
 

ลําดับ ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
ว า ง แผน  ติ ด ต ามและทบทวนก า ร
ดําเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554 

√ √ √ √ √ 

3 มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า แ ล ะ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี ) ตามเจตนารมณ์ของการจัดทํา 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4 จัดทํารายงานผลการดําเ นินการของ
รายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดทํา มคอ.5 และ 
มคอ .6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 
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ลําดับ ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568

5 จัดทํารายงานผลการดําเ นินการของ
หลักสูตร ตามเจตนารมณ์ของการจัดทํา 
มคอ .7 ภาย ใน  60 วั น  หลั ง ส้ิ นสุ ด ปี
การศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การ เ รี ยนรู้ จ ากผลการประ เ มินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

- √ √ √ √ 

8 อาจารย์ใหม่ของหลักสูตร (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

√ √ √ √ √ 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

11 ระ ดับความพึงพอใจของนัก ศึกษาปี
สุ ด ท้ า ย /บัณ ฑิต ให ม่ ท่ี มี ต่ อ คุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไ ม่ น้อยกว่า  3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

- - - √ √ 
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ลําดับ ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

- - - - √ 

 
เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังน้ี ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีท่ี 
1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งช้ีท่ีมีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อย
กว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งช้ีบังคับ และตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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หมวดท่ี  8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงาน  
  2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษาเพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของ
การเรียนแต่ละรายวิชา  
  3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการใช้กลยุทธ์การสอนท่ีแตกต่างกัน 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
    1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษาตามระบบ
ของ มหาวิทยาลัย           
  2) นําผลการประเมินจัดส่งให้อาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพ่ือนําข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุง
การจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาที่อาจซํ้าซ้อน ไม่ทันสมัย มีความ
ยากหรือง่าย เป็นต้น  
 2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่าเพ่ือติดตามผลการนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทํางาน  
 2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตร 
 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซ่ึงดําเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา (ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรน้ี หมวดท่ี 7 
ข้อ 7 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 อาจารย์ประจําวิชา/อาจารย์ผู้สอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์โดยนักศึกษา และคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยคณะมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให มีประสิทธิภาพมากข้ึน      
 4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงดําเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดท่ีมี
ข้อบกพร่องสําหรับปีการศึกษาถัดไป      
 4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบัน
และ อาจารย์  โดยศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                     
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  
และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระสําคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 
1.  ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา    
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

4) ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 
5) ปรับปรุงตามรอบ

ระยะเวลา 
2.  ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)       
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   : วท.บ. (ชีววิทยา)       
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Science (Biology)  
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : B.Sc. (Biology) 

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

คงเดิม 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 
ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นําความรู้สู่ชุมชน 
 
 
 
 
 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะปฏิบัติการด้านชีววิทยา เพื่อประยุกต์ใช้ 
ในการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 

ปรับปรุงให้เหมาะสมตาม
คําแนะนําของผู้ใช้บัณฑิต
และผลสํารวจจากนักศึกษา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระสําคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้        
4.1   มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีววิทยาได้

อย่างดี      
4.2   มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ       
4.3  มีความมานะอดทน กระตือรือร้น ในการปฏิบัติงาน 

และมีจิตสาธารณะ      
4.4  สามารถใช้ความรู ้และประสบการณ์ในสาขาวิชา

ชีววิทยาเพื่อการแก้ปัญหาในการทํางานได้       
4.5   สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างดี     
4.6   สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิ่นได้   
 
 
 
 
 
 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้        

4.1   มีความรู้ สามารถนําไปปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีววิทยา
ได้อย่างดี      

4.2   มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ       
4.3  มีความมานะอดทน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และ 

มีจิตสาธารณะ      
4.4   สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีววิทยา

เพื่อการแก้ปัญหาในการทํางานได้       
4.5   สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี      
4.6   สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่นโดยยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและการประกอบ
อาชีพได้ 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระสําคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5.  โครงสร้างหลักสูตร 
    จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       132  หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12   หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   9   หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์         9   หน่วยกิต 
      และเทคโนโลยี   
      
2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  96  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน             26  หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า  70  หน่วยกิต   
 
       
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

5.  โครงสร้างหลักสูตร 
     จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        129  หน่วย
กิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30  หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12   หน่วยกิต
    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12   หน่วย
กิต 
    1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์        6   หน่วยกิต
      และเทคโนโลยี              
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า    93  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน                26  หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า     59  หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
                                     ไม่น้อยกว่า       8 หน่วยกิต 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
 

ปรับลดตามแผนของ
มหาวิทยาลัย 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  กับหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน ให้มีความรอบรู้และสามารถใช้ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบททางสังคม และ
วัฒนธรรมไทย 
 Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing, in Thai for the daily life communication 
appropriately in various Thai contexts. 

GESL103      รู้ใช้ภาษาไทย                                        3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language 
 ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใช้ภาษา การย่อและการสรุปความ 
การพูดนําเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 
 Strengthen learners in terms of communicative skills, 
arts of using Thai language, summarizing and briefing, oral 
presentations and academic writing. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และปรับ
คําอธิบายรายวิชา 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน      3(3-0-6) 
 English for Today’s World 
 พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษา
และการดํารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 
 
 
 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป                                   3(3-0-6) 
                  English Adventures     
 คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ  และอวัจนภาษา ผ่าน
สื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และ
ฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์ที่กําหนดทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และปรับ
คําอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 

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

 English vocabulary, expressions, structures and non-
verbal language through various types of media such as movies, 
songs, online communications and printed matters. Practice 
English in designed language situationsnot only inside but also 
outside classrooms in order to apply the language use to daily life.

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน               3(3-0-6) 
 English at Work 
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการทํางาน และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน สมัครงาน สัมภาษณ์งาน และ
บริบทอื่น ๆ ของการทํางาน 
 Practice English skills in work-related contexts. 
Make use of English for job seeking, job applying, job 
interviewing, and other work-related contexts. 

GESL102   ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน                               3(3-0-6) 
    English for Dream Achievement  
    ทั กษะก า ร ใ ช้ ภ าษ า อั ง กฤษ เพื่ อ ก า ร สมั ค ร ง าน ที่ ใ ฝ่ ฝั น  
ฝึกการสัมภาษณ์งาน บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานที่ทํางาน และบริบทอื่น ๆ 
ของการทํางาน รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพื่อการนําเสนอ
งานในรูปแบบต่าง ๆ   
  English skills for dream job applications, job 
interviews, English conversations in workplace and in various work-
related contexts. Make use of English and technology for a variety 
of work presentations. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และปรับ
คําอธิบายรายวิชา 

GEL0304   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                3(3-0-6) 
    Chinese for Communication  
    เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน วิธีการเขียนอักษรจีน ฝึกทักษะฟัง 
พูด อ่าน เขียนภาษาจีนในชีวิตประจําวัน เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าภาษาจีน
ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่  พร้อมทั้งเรียนรู้และเข้าใจความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน 

GESL108   เพลิดเพลินกับภาษาจีน                        3(3-0-6) 
    Happy Chinese  
    ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรู้คําศัพท์และ
บทสนทนาภาษาจีนอย่างทันสมัย ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อม
ทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน   
 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และปรับ
คําอธิบายรายวิชา 
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        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 inter cultural 
awareness. 

    The Mandarin Chinese phonetics and the basics of 
writing the Chinese scripts. Focus on up to date vocabulary and 
dialogues in current contexts. Practice the language skills: listening, 
speaking, reading and writing and recognize the intercultural 
awareness between Thai and Chinese. 

GEL0305   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
    Japanese for Communication 
   ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและ
วัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น 
   Study and practice skills in Japanese, focusing on 
listening and speaking for daily communication and  promoting 
the understanding of Thai and Japanese cultures. 

GESL106   สนุกกับภาษาญี่ปุ่น                       3(3-0-6) 
    Fun with Japanese 
     ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น  โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูด เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และเสริมสร้าง
ความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยใช้กิจกรรมการ 
บูรณาการทางภาษา 
   The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Japanese, focusing mainly on listening and speaking for 
daily communication and promoting the understanding of Thai and 
Japanese cultures by using various integrated skill activities. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิชา และปรับ
คําอธิบายรายวิชา 

GEL0301  ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร                 3(3-0-6) 
   Malay for Communication 
   การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรม เพื่อการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

GESL104  เฮฮาภาษามาเลย์          3(3-0-6) 
   Malay Language Fun 
   ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะ
การฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม เพื่อ
การนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา      
ชื่อวิชา และปรับ
คําอธิบายรายวิชา 
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   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. 

  The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Malay, focusing mainly on listening and speaking for daily 
communication and promoting the understanding of Thai and 
Malay cultures. 

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                 3(3-0-6) 
   Korean for Communication 
   การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เกาหลี  โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการ สื่อสาร  ใน
ชีวิตประจําวัน 
   Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Korean, focusing on listening and speaking for 
daily life. 

GESL107   บันเทิงกับภาษาเกาหลี                    3(3-0-6) 
     Entertain with Korean 
     ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
   The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Korean, focusing mainly on listening and speaking for 
daily life. 

เปลี่ยนรหัสวิชา      
ชื่อวิชา และปรับ
คําอธิบายรายวิชา 

GEL0303  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                3(3-0-6) 
   Burmese for Communication 
   การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน
ภาษาพม่า โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 
   Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Burmese, listening and speaking for daily life. 
 

 - 
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GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
   Indonesian for Communication 
   การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
   Study and practice Skills in listening, speaking, reading 
and and speaking for daily communication and promoting the 
understanding of Thai and Indonesian cultures.  

GESL105  เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย           3(3-0-6) 
   Hello Indonesia Language 
   ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะ
การฟังและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม
อินโดนีเซีย เพื่อการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
   The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Indonesian, focusing mainly on listening and speaking for 
daily communication and promoting the understanding of Thai and 
Indonesian cultures. 

เปลี่ยนรหัสวิชา      
ชื่อวิชา และปรับ
คําอธิบายรายวิชา 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้     3(3-0-6) 
   Information for Learning 
   ความหมาย ความสําคัญ และความต้องการสารสนเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศ การอ้างอิงและบรรณานุกรม การ
นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ  
   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. 
 
 

 - 
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GEH0402 ปรัชญาและศาสนา      3(3-0-6) 
   Philosophy and Religions 
   ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและ
ศาสนา  สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง
ปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักคําสอน
ของศาสนาต่าง ๆ นําหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
ครอบครัว  สังคม  เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
   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. 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา           3(3-0-6) 
   Philosophy and Religions 
   ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและ
ศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญาและ
ศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักคําสอนของศาสนาต่าง ๆ 
นําหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพื่อให้
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. 

ปรับรหัสวิชา 

GEH0403 มนุษย์กับความงาม      3(3-0-6) 
   Human and Aesthetics 
   แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต้น องค์ประกอบทางศิลปะ 
ดนตรี และศิลปะการแสดง  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
   Concept and theory of beauty, aesthetic elements in 
painting, music and performing arts, beauty in daily life. 

GESH203  มนุษย์กับความงาม           3(3-0-6) 
   Human and Aesthetics  
   แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องต้น องค์ประกอบทางศิลปะ ดนตรี 
และศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน การตระหนักในคุณค่า
ความงาม 
   Concept and fundamental concepts, theories of 
aesthetics,  elements of art, music,  and performing arts. Apply the 
knowledge of aesthetics into daily life and realize the values of 
aesthetics. 

เปลี่ยนรหัสวิชา กลุ่ม
วิชา และมีการปรับ
คํา อธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
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GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน                 3(3-0-6) 
   Human Behavior and Self Development 
   การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การ
พัฒนาตนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยในตนเอง  มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต  สํานึกในความเป็นพลเมืองไทย สร้าง
สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกัน การทํางานอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความสุข 
   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. 

 
 

- 

GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนําชีวิตพอเพียง     3(3-0-6) 
   Moral Principles Leading to self Sufficiency 
   ความหมายและคุณค่าของชีวิตหลักธรรมในการดํารงชีวิต การ
ฝึกสติ สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา การนําหลักธรรมมาใช้ในการ
ป้องกัน แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   Meaning of life, religious teachings for the wellness of 
life, mindedness and concentration, application of Self-
Sufficiency principles in life. 

 - 
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GEH04011  วิถีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา     3(3-0-6)
     Songkhla Lake Basin Living 
     ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม  
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
พระราชดําริ  รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะ  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
หน้าที่พลเมือง 
    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. 

GESS302  ท้องถิ่นของเรา             3(3-0-6) 
   Our Local 
   ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ  สังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาและหรือจังหวัดสตูล
เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดําริ การสร้างจิตสาธารณะส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและหน้าที่พลเมือง 
   Study Songkhla and Satun in terms of history, physical 
features, characteristics, ecology, society, economy, cultures, and 
ways of life of people around Songkhla Lake and in Satun. 
Sufficiency economy, royal projects, public mind enhancing 
virtues, ethics and civic duties are also focused. 

นํารายวิชาวิถีลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลามา
บูรณาการใหม่ 
เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ
และเรียนรู้พื้นที่ลุ่ม
น้ําทะเลสาบสงขลา 
สตูลเพิ่มขึ้น 

GEH0405  มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง      3(3-0-6) 
   Man and Changing World 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์  โลกทัศน์ในการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของโลก  เน้นความเป็นไทยและการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม  จิตสาธารณะ  การดําเนินชีวิตบนพื้นฐาน
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. 

 - 
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GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 
   Fundamental Law for Quality of Life  
   วิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต  
   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. 

GESS306  กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี          3(3-0-6) 
   Laws and Creating Good Citizenship 
   ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและ
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
   Evolution of law, human rights, constitutional law and 
fundamental rights based on the constitution. Enhance learners to 
have virtues and morality in order to prevent corruption. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิชา กลุ่มวิชา และมี
การปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

GEH0409  วิถีอาเซียน      3(3-0-6) 
   ASEAN Ways     
   พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและ
บทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียน
ท่ามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   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. 

GESS303  อาเซียนร่วมใจ            3(3-0-6) 
   ASEAN Together 
   ที่มาของของดินแดนต่าง ๆ  ในประชาคมอาเซียนลักษณะของ
สังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน 
ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมบริการ
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ 
และนวัตกรรมการบริการของประเทศต่าง ๆ  ในประชาคมอาเซียน 
   The origin of lands in the ASEAN community and the 
characteristics of multicultural societies in the ASEAN community 
and alliances outside the ASEAN region. Social, cultural and 
political factors influencing on the service industry are also 
focused. Emphasize on the ideas contributing to service 
innovations and the factors resulting in service innovation and 
service innovation in other countries in ASEAN.

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิชา กลุ่มวิชา และมี
การปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 



 

 

157                                                 มคอ.2
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 

 GESH201 ทักษะชีวิต                      3(2-2-5) 
   Life Skills 
 ความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญสุนทรียสนทนา การสื่อสารอย่างสันติ การ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองและการก้าว
ข้ามขีดจํากัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทัศนะแบบองค์รวม ทักษะการคิดและการคิด
เชิงระบบจิตสํานึกต่อส่วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สมดุลชีวิตและการเรียน 
การดําเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข 
 Meaning and importance of life skills; principles, concepts 
and theories related to human behavior; self-development in 
physical, mind, emotional and social development; 
contemplation; dialogue; non-violent communication; 
transformative Learning; self-awareness and personal 
development; conflict resolution;  holistic; thinking skills and 
holistic system thinking; public mind;  life skills in the 21st century; 
study-life balance, good life and happiness. 
 
 
 

เพิ่มรายวิชานี้ และ
นํารายวิชา
พฤติกรรมมนุษย์และ
การพัฒนาตนมา
บูรณาการร่วมกัน
เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ทักษะ
ของชีวิตมากยิ่งขึ้น  
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 GESS301  การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่          3(3-0-6) 
   Living in Modern Society 
   แนวความคิด  รูปแบบ ทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ต่อต้านทุจริต จิตสาธารณะ การแก้ไขสถานการณ์ 
ตระหนักถึงการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่  แนวทางการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจําวัน การปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่และสถานการณ์ทางสังคม 
   Concepts, values of life, life skills in current societies, 
behaviors as a good citizen, anti-corruption, public mind, problem-
solving skills, and the awareness of living in modern societies. 
Introduce practical guidelines in everyday lifeand self-adaptation 
in modern societies and social situations. 

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
นักศึกษาได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการใช้ชีวิต
ในสังคมปัจจุบัน 

 GESS304  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน         3(2-2-5) 
   The King’s Philosophy for Sustainable Development 
   หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10 
ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์พระราชาจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการเข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 23 ข้อ 
การบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้จากตัวอย่างวิชา “9 หน้าจากศาสตร์พระราชา” 
โดยการปฏิบัติภาคสนามเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
นักศึกษาได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการแนวคิด 
หลักปฏิบัติตาม
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
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   The King’s philosophy for sustainable development 
focusing on the study of the principles based on the royal policy 
of King Rama X (His Majesty King MahaVajiralongkorn 
Bodindradebayavarangkun). Meaning, principles, theories and 
practices of the King’s Philosophy derived from the Royal Projects 
of King Rama IX (His Majesty King BhumibolAdulyadej) are 
discussed. The core principles of understanding, accessibility and 
development and philosophy of sufficiency economy are also 
studied. The 23 principles of His Majesty's works, integrated 
applications of the 9 progression principles based on King Rama 
IX’s philosophy are also practiced by attendingfield trips for local 
development. 

 GESS305  เจ้าสัวน้อย           3(3-0-6) 
   Young Entrepreneurship 
   การเลือกธุรกิจสมัยใหม่ การเตรียมความพร้อมเพื่อดําเนินธุรกิจ 
นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมธุรกิจ แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 4.0 
   Modern business options,  business preparation, 
innovation and business management. Financial provision, 
business environment analysis, trends of economy and markets in 
Thailand 4.0 are also focused. 

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
นักศึกษาได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจ การจัดการ 
วางแผนการลงทุน 
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 GESC401  การคิดในยุคดิจิทัล           3(2-2-5)
   Thinking in The Digital Age 
   ความหมายของการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของการ
คิด กระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใช้
อุปกรณ์ดิจิทัลและโปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นสารสนเทศและการ
ประยุกต์ใช้ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันตนเองในยุคดิจิทัล 
    Meaning of thinking, basic factors of thinking, types of 
thinking, thinking process, logic and reasoning. Practice the 
mathematical application to solve daily life problems. Life in the 
digital age, the use of digital device and online applications, 
information searching and applying and business are also focused 
in order to know self-protect in the digital world. 

เ พิ่ ม ร า ย วิ ช า นี้  
เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
คิดการประยุกต์  ใช้
ชี วิ ต ใน ยุค ที่ มี ก าร
เปลี่ยน แปลง 

 GESC402  โปรแกรมประยุกต์สํานักงานอัตโนมัติ         3(2-2-5) 
   Office Automations 
   ความรู้เกี่ยวกับสํานักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
สํานักงาน  การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดการงานเอกสาร การใช้
โปรแกรมตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทํางาน โปรแกรม นําเสนอ 
โปรแกรมสื่อสารในสํานักงาน โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ 
 
 

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ
ความรู้ ความเข้าใจ 
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้  
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ทํางานในอนาคตได้ 
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   Office automation content and apply computer skills to 
the office work by using word processing program to manage 
documents, spreadsheet program for work, presentation program, 
communication program in the office, and cloud applications for 
information storage.

 GESC404 สุขภาพทันยุค           3(2-2-5) 
   Modern Health 
   ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ความเครียดและการจัดการความเครียด 
ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหาร การบริโภคอาหาร 
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
   Health knowledge, stress sand stress management, 
health safety, the fundamental knowledge of food, food 
consumption and exercise. 

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการดูแลสุขภาพ
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

 GESC405 นักค้นคว้าข้อมูล           3(2-2-5) 
   Information Explorers 
   การใช้ เทคโนโลยี เ พื่อสืบค้นสารสนเทศ โดยใช้  Database 
Searching, OPAC และการจัดการข้อมูลโดยใช้ Google Application และ 
Application อื่น ๆ  ในการจัดการข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม ทักษะการใช้
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม พร้อมทั้งการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่
หลากหลาย 
 

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการสืบค้น และ
ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
ส า ร ส น เ ท ศ ที่
หลากหลาย 
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   The Information technology literacy (Database) 
Searching, OPAC, and information management by using Google 
applications and others. Writing citation and bibliography is 
practiced. Skills of using information ethically are focused as well 
as the information presentation in different forms is trained. 

 GESC406  รู้ทันโลก            3(2-2-5) 
   World Knowledge 
   การดําเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ มนุษย์และสรรพสิ่ง การใช้พลังงานใน
ชีวิตประจําวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
ที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน 
   Explore lifestyles in the fast changing world. The 
understanding of the relationship between nature, human and all 
other things are also included. The use of energy in daily life and 
ecosystem as well as the knowledge of World science leading to 
the change towards sustainable lifestyles will be discussed. 

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ
ความรู้ ความเข้าใจ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ธรรมชาติ ระบบของ
โ ล ก ที่ มี ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ยู่
ตลอด 

 GESC408  การจัดการธุรกิจออนไลน์             3(2-2-5) 
   Online Business Management 
   จุดประกายการเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน์ ทิศทางและแนวโน้ม
ตลาดออนไลน์ เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน์ การออกแบบสื่อเพื่อธุรกิจ
ออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ระบบโลจิสติกส์กับธุรกิจออนไลน์ 

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ
ความรู้ ความเข้าใจ
แ น ว ท า ง ก า ร
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
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   Stimulate the online business startup inspiration. Discuss 
the online market directions and trends, online business financial 
instruments, online business media designs, online business data 
analysis and online business logistic systems. 

ออนไลน์ ที่ประสบ
ผลสําเร็จ 

GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ     3(2-2-5)  
   Integrated Health Care  
   ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ  การดูแลสุขภาพ
แบบบูรณาการด้านอาหาร   การออกกําลังกาย  และการจัดการ
ความเครียด เพื่อการมีคุณภาพชีวิต ที่ดีตลอดจนการแก้ไขความเชื่อที่ผิด
ทางด้านสุขภาพ 
 Definition and composition of wellness, integrated 
health care exercises and stress management, improvement of 
the quality of life and right views of wellness. 

 - 

GES0501  วิเคราะห์การคิด      3(2-2-5) 
   Thinking Analysis 
   กระบวนการคิด  วิ ธีคิด   คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล   
   Thinking process, ways of thinking, Mathematics 
decision making, information technology for data analysis and 
presentation. 
 
 

 - 
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GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี      3(2-2-5) 
   Life and Technology 
   เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความ
มั่นคง จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
   Technology in daily life, technology effects, security, 
ethics and computer laws. 

 - 

GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องต้น    3(3-0-6) 
   Introduction to Food and Nutrition 
   อาหารและโภชนาการ  ความต้องการพลังงานและสารอาหาร
ของร่างกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  สภาวะ
อาหารและโภชนาการในปัจจุบัน 
   Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional status, 
food consumption for wellness, situation of food and nutrition. 

 - 

GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
    Life and Environment 
   ความรู้ เ กี่ ยวกับ สิ่ งแวด ล้อมและมลพิษ สิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจําวันรวมถึงการอนุรักษ์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ป้องกันและควบคุมมลพิษความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดํารงชีวิต
หลักการอนุรักษ์พลังงานการศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในสภาพ
ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติเพื่อนําไปสู่แนวทางการวิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยงไปใช้
ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง  

GESC403  ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม           3(2-2-5) 
   Modern Lifestyle and Environment  
   การประยุกต์ความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ ให้
สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตยุคใหม่ 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิชา และมีการปรับ
คําอธิบายรายวิชาให้
มี ความ เหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
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   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, World and Nature 
System, environmental changes and natural disasters, 
environmental solutions in real life. 

   Apply the fundamental knowledge of science and 
technology to analyze the situations of natural resources, 
environments and disasters to raise responsibility awareness for 
natural resources, and environments, including natural resource 
conservation and disaster management to be in accordance with 
modern lifestyles. 

GES0601  นวัตกรรมการเกษตร     3(3-0-6) 
   Agriculture for Life 
   การเกษตรในชีวิตประจําวัน เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตร
ปลอดภัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร  
   Agriculture in daily life, agriculture for recreation, safe 
agriculture, revolution in agricultural technology. 

GESC407  นวัตกรรมการเกษตร           3(2-2-5) 
   Agriculture Innovation 
   ความสําคัญของการเกษตรในชีวิตประจําวัน ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น 
เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตร เกษตร
เพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 
     Importance of agriculture in daily life, basics of 
agricultural business, alternative agriculture and biodiversity in the 
agricultural systems, agriculture for recreation, safe agriculture, 
application of local wisdom and revolution in agricultural 
technology and innovation. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิชา และมีการปรับ
คําอธิบายรายวิชาให้
มี ความ เหมาะสม
ยิ่งขึ้น 

GES0801  งานช่างในชีวิตประจําวัน                3(2-2-5) 
   Jobs on a Daily Basis 
   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน  การ
บํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสํานักงานระบบสุขภัณฑ์  
ระบบแสงสว่าง  การต่อวัสดุ และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ 

 
 
 
 
 

- 
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   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. 

 
 
 
 

 GESH204  วัยใส ใจสะอาด                     3(3-0-6)
    Youngster with Good Heart 
    การทุจริต การป้องกันการทุจริต จิตสํานึกสาธารณะ การแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  การมีส่วนร่วมของชุมชน  
ทักษะกระบวนการคิด  จริยธรรมในสังคม  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ป้องกันการทุจริต    
    Corruption, corruption prevention, public awareness, 
distinction of self-interest and common interest, community 
participation, critical thinking skills, social morality, sufficiency 
economy philosophy for preventing corruption. 

รายวิชาใหม่ กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ 

 GESH205    นักสืบชุมชน                        3(2-2-5) 
      Community Detective 
      ความหมายและความสําคัญของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น การสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศท้องถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น การบริการและการ
เผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น  
 

รายวิชาใหม่ กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ 
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      Definition and Importance of local Information, local 
wisdom, local sources information, searching for local 
information, local information management  process, local 
Information services and dissemination. 

 GESH206 มนุษยชาติ                                    3(3-0-6) 
   Humankind 
   เผ่าพันธุ์มนุษย์อารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธ์และ
การสื่อสารระหว่างกันของมนุษยชาติ การใช้ชีวิตแบบไม่ตระหนก ทักษะการ
ดํารงชีวิตในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุมสภาวะทางอารมณ์ของ
มนุษย์การเข้าใจปัญหาและการปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอดในทุกสถานการณ์ 
               Race of Mankind, civilization, way of life/culture, 
relations and communication between humanity; Living on the 
basis of ethnic differences, culture and religion; Keeping up with 
the situation; Awareness; Living skills in normal and critical 
conditions; Controlling human emotional states; Understanding 
problems and adjusting itself to survive in every situation. 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ 
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 GESH207   ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์                     3(2-2-5) 
      Cyber Security and Confidentiality 
     ความหมาย ความสําคัญของความปลอดภัยทางเทคโนโลยี 
ยุคดิจิทัล การใช้สารสนเทศจากสื่อทางเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย แนวทางการ
ป้องกันภัยคุกคามในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์  และ
กลั่นกรองข่าวสารจากสื่อทางเทคโนโลยี  และการรู้เท่าทันข่าวปลอมในยุค
ดิจิทัลที่เกิดจากการใช้สื่อเทคโนโลยี จึงจําเป็นต้องมีความรู้ และทักษะเหล่านี้
เพื่อให้อยู่รอดโดยไม่ตกเป็นเหยื่อทางอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    Precise definition and considerable importance of digital 
technology security, reasonable use of information, ways to 
prevent threats in the digital age caused by the usage of 
technology. Content analysis and preventive screening of 
information from technological media and knowing about fake 
news in the digital age caused by the use of technology media. It 
is necessary to genuinely have these knowledge and necessary 
skills to survive without being a victim of electronic crime. 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ 
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 GESH208   นวัตกรรมทําเองได้                      3(2-2-5) 
     Do it yourself Innovations 
     การคิดแบบสร้างสรรค์ ประเภท รูปแบบและองค์ความรู้ของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้วยตัวเอง
จากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น การทดสอบนวัตกรรม การ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับงานชุมชนในท้องถิ่น งานอาชีพและชีวิตประจําวัน 
ตลอดจนกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีออกสู่ตลาดเพื่อการ
พาณิชย์ 
     Creative thinking, knowledge, the model of innovation 
and technology, process design and creative innovation by myself 
from waste materials or easy to find materials in local, innovation 
testing and innovation application for community, careers, and 
daily life as well as strategic management and technology for 
commercial. 

รายวิชาใหม่ กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ 

 GESH209   วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่             3(3-0-6) 
      Local Culture and Modern Identity 
      ประวัติความเป็นมา  ความเชื่อ  ศิลปะและวัฒนธรรม  ประเพณี  
ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม  และอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามแหล่งการเรียนรู้
ของชุมชน 
     History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, arts 
environment and local identity from the community learning 
center.

รายวิชาใหม่ กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
หมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
โครงสร้างหลักสูตร 
   หมวดวิชาเฉพาะ     เรียนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
   หมวดวิชาเฉพาะ   เรียนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 

 

1. กลุ่มวิชาแกน                           26 หน่วยกิต 1. กลุ่มวิชาแกน                         23 หน่วยกิต  
4131007  ฟิสิกส์พื้นฐาน                                                3(3-0-6) 

     Fundamental Physics 
  เวกเตอร์ จลนศาสตร์ พลศาสตร์ งานและพลังงาน การสั่นและคลื่น เสียง 

กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ฟิสิกส์ ยุคใหม่ 
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันและวิชาชีพของผู้เรียนแต่ละสาขา 
             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. 

4131014 ฟิสิกส์พื้นฐาน                                                  3(3-0-6) 
    Fundamental Physics 

  กลศาสตร์ งานและพลังงาน การสั่นและคลื่น เสียง กลศาสตร์ของไหล 
อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันและวิชาชีพของผู้เรียนแต่ละสาขา 
             Mechanics, work and energy, vibration and wave, acoustics, 
fluid mechanics, thermodynamics. Electric field and magnetic field 
and modern physics. All of topics are for daily life and for learner 
each discipline 

 

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

             รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน หรือเรียนควบคู่กัน 
  ปฏิบัติการซึ่งเน้นในเนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 

ไม่ต่ํากว่า 10 การทดลอง 
Experiment emphasizing in context of the subject of 

Fundamental Physics. Including at least 10 experiments. 

4131015 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน                                     1(0-3-2) 
     Fundamental Physics  Laboratory 

   ปฏิบัติการซึ่งเน้นในเนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 
   Experiment emphasizing in context of the subject of 

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

 หลักพื้นฐานทางเคมี โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น 
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส 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.

4231101 เคมี 1                                                          3(3-0-6) 
             Chemistry I 

บทนํา โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น เคมีอินทรีย์
เบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว สารละลาย ของแข็ง 

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

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น

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

             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211107 เคมี 1 หรือ เรียนควบคู่กัน 
              เทค นิค เ บื้ อ งต้ น ในการปฏิ บั ติ ก า ร เคมี  ความปลอด ภัย ใน
ห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้เครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสารแบบต่าง 
ๆ การสกัด โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของ
สาร 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. 

4231102 ปฏิบัติการเคมี 1                                              1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory I 
 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคเบื้องต้นในการ

ปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้เครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสารแบบต่าง ๆ 
การสกัด    โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การกลั่นธรรมดา การกลั่นลําดับส่วน 
การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสาร การเตรียมสารละลาย การตกผลึก 
 Chemical safety in laboratory; basic techniques in chemistry 
laboratory; use of basic instruments; separation techniques; solvent 
extraction; paper chromatography; simple distillation; fractional 
distillation; physical properties analysis of chemicals; preparation of 
solutions; crystallization 
 
 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.
2559 
-  ปรั บ คํ าอ ธิบาย
ร า ย วิ ช า ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
รายวิชาทฤษฎี 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
4211109 เคมี 2                                                         3(3-0-6) 
             Chemistry II 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211107 เคมี 1 
              จลนพลศาสตร์เคมี เทอร์โมไดนามิกส์ เคมีนิวเคลียร์ สมดุลเคมี 
สมดุล  ไอออนิก และเคมีไฟฟ้าเบื้องต้น 

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

4231103 เคมี 2                                                          3(3-0-6) 
             Chemistry II 
             รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4231101 เคมี 1 
             Pre-requisite : 4231101 Chemistry I 

 จลนศาสตร์เคมี อุณหพลศาสตร์ เคมีนิวเคลียร์ สมดุลเคมี สมดุล  
ไอออนิก และเคมีไฟฟ้าเบื้องต้น 

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

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

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

            รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211107 เคมี 1, 4211108  
            ปฏิบัติการ เคมี 1 และ 4211109 เคมี 2 หรือ เรียนควบคู่กัน 
              ปฏิบัติการเกี่ยวกับอันดับและค่าคงที่อัตราของปฏิกิริยา ความร้อน
ของปฏิกิริยา ค่าคงที่ของแก๊ส สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก พีเอชของสารละลาย 
สารละลายบัพเฟอร์ เทคนิคการไทเทรต เซลล์กัลวานิกและศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ 
เซลล์อิเล็กโทรไลต์ 
               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 

4231104 ปฏิบัติการเคมี 2                                             1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory II  

             รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4231101 เคมี 1 
          4231102 ปฏิบัติการเคมี 1 
             Pre-requisite : 4231101 Chemistry I 
                                  4231102 Chemistry Laboratory I 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับอันดับและค่าคงที่อัตราของปฏิกิริยา ความร้อนของ
ปฏิกิริยา ค่าคงที่ของแก๊ส สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก พีเอชของสารละลาย สารละลาย
บัพเฟอร์ เทคนิคการไทเทรต เซลล์กัลวานิกและศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ เซลล์อิเล็กโทรไลต ์

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 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.
2559 
-  ปรั บ คํ าอ ธิบาย
ร า ย วิ ช า ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
รายวิชาทฤษฎี 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
4331107 ชีววิทยา 1                                     3(3-0-6) 
             Biology I   

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบทางเคมีใน
สิ่งมีชีวิต เซลล์ การแลกเปลี่ยนสารผ่านเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ เมแทบอลิซึม การ
หายใจระดับเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ การจําแนก
และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการปรับตัว นิเวศวิทยา 

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

4331120 ชีววิทยา 1                                      3(3-0-6) 
             Biology I   

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบทางเคมีใน
สิ่งมีชีวิต เซลล์ การแลกเปลี่ยนสารผ่านเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ การหายใจระดับ
เซลล์ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ การจําแนกและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
พฤติกรรมและการปรับตัว นิเวศวิทยา 

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

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

4331108 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                    1(0-3-2)  
             Biology Laboratory I 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331107 ชีววิทยา 1 หรือ 
                                              เรียนควบคู่กัน 

 ทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ การ
แบ่งเซลล์ เมแทบอลิซึม การหายใจระดับเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การ
จําแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการปรับตัว ระบบนิเวศ 

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

 

4331121 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                 1(0-3-2) 
             Biology Laboratory I 
              ทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ 
การแบ่งเซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การ
จําแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการปรับตัว ระบบนิเวศ  

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

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.
2559 
-  ปรั บ คํ าอ ธิบาย
ร า ย วิ ช า ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
รายวิชาทฤษฎี 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
4331109 ชีววิทยา 2                                                     3(3-0-6) 
             Biology II 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331107 ชีววิทยา 1  

     เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ การ
ลําเลียงน้ําและอาหารในพืช การสังเคราะห์ด้วยแสงและการคายน้ํา การสืบพันธุ์ 
การเจริญเติบโต ระบบอวัยวะ 

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

4331122 ชีววิทยา 2                                                      3(3-0-6) 
             Biology II 
              รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1  
             Pre-requisite : 4331120 Biology I 

     เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ การ
ลําเลียงน้ําและอาหารในพืช การสังเคราะห์ด้วยแสงและการคายน้ํา การสืบพันธุ์ 
การเจริญเติบโต ระบบอวัยวะ 

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

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

4331110 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                                        1(0-3-2) 
  Biology II 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331109 ชีววิทยา 2 หรือ 
                                    เรียนควบคู่กัน 

             เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช การลําเลียงในพืช 
การสังเคราะห์ด้วยแสงและการคายน้ํา การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต ระบบ
อวัยวะ  

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

4331123 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                                       1(0-3-2) 
  Biology II 

             รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1  
                                                   4331121 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
              Pre-requisite : 4331120 Biology I 
                                  4331121 Biology Laboratory I 
                 เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช การลําเลียงในพืช การ
สังเคราะห์ด้วยแสงและการคายน้ํา การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต ระบบอวัยวะ  

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

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.
2559 
-  ปรั บ คํ าอ ธิบาย
ร า ย วิ ช า ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
รายวิชาทฤษฎี 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
4571411 แคลคูลัส 1                                                    3(3-0-6) 

    Calculus I 
    ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว

และการประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ 
  Limit and continuity of function; derivative of single variable 

function and applications; integral of single variable function and 
applications. 

4511401 แคลคูลัส 1                                               3(3-0-6) 
   Calculus I  
  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว

และการประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 
  Limits and continuity of functions, derivatives of single 

variable function and applications, integrals of single variable 
function

เปลี่ยนรหัสวิชา  
เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.
2559 
-  ปรั บคํ าอ ธิ บาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาใหม่ 

571412  แคลคูลัส 2                                                   3(3-0-6) 
            Calculus II 
            รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4571411 แคลคูลัส 1                      
            ลําดับและอนุกรม ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

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

4511402  แคลคูลัส 2                                                3(3-0-6) 
   Calculus II    
              รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4511401 แคลคูลัส 1 
             Pre-requisite : 4511401 Calculus I 
   เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ ลําดับและอนุกรม 
ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย  
 Sequences and series, function of several variables, limits 
and continuity of several variables, partial derivative 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.
2559 
-  ปรั บคํ าอ ธิ บาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า   70 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า   59 หน่วยกิต  
    2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ            50 หน่วยกิต     2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ            47 หน่วยกิต  
4212511 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                          3(3-0-6) 
             Fundamental Organic Chemistry 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211111 เคมีพื้นฐาน หรือ  
                                              4211107 เคมี 1 
            หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติทั่วไป ชนิดของปฏิกิริยา
อินทรีย์ การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อี
เธอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน และกรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ 

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. 

4232505  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                      3(3-0-6) 
   Fundamental Organic Chemistry  
             รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4231101 เคมี 1  
             Pre-requisite : 4231101 Chemistry I                     
             หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติ ทั่วไป ชนิดของ
ปฏิกิริยาอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญของ
สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ออร์กาโนฮาโลเจน 
แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน และกรดคาร์บอก ซิลิกและอ
นุพันธ์ 
            Basic principles of structures and general properties; types of 
organic reactions; nomenclature; preparation and important reactions of 
hydrocarbons; aromatic hydrocarbons; organohalogens; alcohols; phenols; 
ethers; amines; aldehydes; ketones; carboxylic acids and derivatives  
 
 
 
 
 
 

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.
2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน                               1(0-3-2) 
             Fundamental Organic Chemistry Laboratory 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211107 เคมี 1, 4211108 
                                             ปฏิบัติการเคมี 1 หรือ 4211111  
                                             เคมีพื้นฐาน, 4211112 ปฏิบัติการเคมี 
                                             พื้นฐาน และ 4212511 เคมีอินทรีย์ 
                                             พื้นฐาน หรือ เรียนควบคู่กัน               
             เทคนิคปฏิบัติการทั่วไปที่สอดคล้องกับรายวิชาเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 

General laboratory techniques corresponding with 
fundamental organic chemistry.  

 

4232506  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน                 1(0-3-2)
              Fundamental Organic Chemistry Laboratory 
              รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4231101 เคมี 1  
                                                4231102 ปฏิบัติการเคมี 1  
               Pre-requisite : 4231101 Chemistry I                     
                                    4231102 Chemistry Laboratory II  
 เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป การแยกและการทําสารอินทรีย์ให้บริสุทธิ์: 
การตกผลึก การกลั่น การสกัด โครมาโทกราฟี และการทดสอบหมู่ฟังก์ชัน
ต่าง  ๆ  ของสารอินทรีย์ 
 General laboratory techniques; isolation and purification of organic 
compounds: crystallization, distillation, extraction chromatography and 
functional group tests of organic compounds 

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.
2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาใหม่ 

4213303 ชีวเคมี                                                         3(3-0-6) 
             Biochemistry 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4212509 เคมีอินทรีย์ 2 หรือ  
                                               4212511 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน           

       จุดเริ่มต้นของชีวิต น้ํา โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของชีวโมเลกุล 
เอนไซม์   ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึม การควบคุม การแสดงออกทางพันธุกรรม และ
หลักการทางพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น 

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

4233301  ชีวเคมีสําหรับชีววิทยา                                  3(3-0-6)
   Biochemistry for Biology 
              รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4232505 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
              Pre-requisite : 4232505 Fundamental Organic  
                                   Chemistry  
              จุดเริ่มต้นของชีวิต น้ําโครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของชีวโมเลกุล 
เอนไซม์ ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึม การควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรมและ
หลักการทางพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น 
 Origin of life; water; structures, properties and roles of 
biomolecules; enzyme; bio-energy; metabolism; gene expression 
controlling and basic principles of genetic engineering

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.
2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
4213304 ปฏิบัติการชีวเคมี                                             1(0-3-2) 
             Biochemistry Laboratory 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4212509 เคมีอินทรีย์ 2, 4212510  
                                              ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 หรือ  
                                               4212511  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน,  
                                               4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
                                               พื้นฐาน และ 4213303 ชีวเคมี  
                                               หรือ เรียนควบคู่กัน 

การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ และ
ทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโน และโปรตีน จลนพลศาสตร์ของ
เอนไซม์และกลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต               

Buffer solution preparation; investigations of physical and chemical 
properties of carbohydrates, lipids, amino acids and proteins; kinetics of 
enzyme; mechanism of carbohydrate metabolism.              

4233302 ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับชีววิทยา                       1(0-3-2)
    Biochemistry Laboratory 
             รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4232505 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน,  
                                                       4232506 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
             Pre-requisite : 4232505 Fundamental Organic  
                                 Chemistry 
                                 4232506 Fundamental Organic  
                                 Chemistry Laboratory  
            การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ และ
ทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโน และโปรตีน จลนพลศาสตร์ของ
เอนไซม์และกลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 
 Buffer solution preparation; investigations of physical and 
chemical properties of carbohydrates, lipids, amino acids and 
proteins; kinetics of enzyme; mechanism of carbohydrate 
metabolism

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.
2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาใหม่ 

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

     ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาทางชีววิทยา เรียนรู้การใช้
คําศัพท์เฉพาะ การอ่านและการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 

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

4332003 ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา                               2(2-0-4) 
             English for Biology 

 ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาทางชีววิทยา เพื่อการอ่าน
วารสาร และการเขียนรายงานผลงานวิจัยทางชีววิทยา และการนําเสนอผลงาน 

English skills for biological study, reading journals and 
articles, writing report and presentation 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
-  ปรั บ คํ าอ ธิบาย
ร า ย วิ ช า ใ ห้ ไ ด้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
4332103 ชีววิทยาของเซลล์                                            3(3-0-6) 
             Cell Biology 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331107 ชีววิทยา 1 หรือ 4331111  
                                   ชีววิทยาพื้นฐาน  

     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์ โครงสร้างและการทํางานของออร์
แกเนลล์ภายในเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริโอต วัฏจักรของเซลล์และการ
ควบคุม การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ การรักษาดุลยภาพของเซลล์ การตายของ
เซลล์ และการสื่อสารของเซลล์   

     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.  

4332107 ชีววิทยาของเซลล์                                            3(3-0-6) 
             Cell Biology 
             รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1  
             Pre-requisite : 4331120 Biology I 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์ โครงสร้างและการทํ างาน ของออร์
แกเนลล์ภายในเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริโอต วัฏจักรของเซลล์และการ
ควบคุม การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ การรักษาดุลยภาพของเซลล์ การตายของ
เซลล์ การสื่อสารของเซลล์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเซลล์วิทยา 
             Basic knowledge of cell, structure and functions of 
organelles, both in prokaryote and eukaryote, cell cycle and control, 
cell differentiation, cell homeostasis, program cell death, cell 
communication and application of cell biology

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
-  ปรั บ คํ าอ ธิบาย
ร า ย วิ ช า ใ ห้ ไ ด้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

4332104 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์                                1(0-3-2) 
             Cell Biology Laboratory 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4332103 ชีววิทยาของเซลล์ หรือ 
                                              เรียนควบคู่กัน 
             การนําความรู้ วิธีการ เทคนิคการศึกษาเซลล์ ตลอดจนเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการทําปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ของรายวิชา 
            The use of knowledge method, cell study technique and 
scientific equipment for cell biology experiment with related in 
subject description of cell biology. 

4332108 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์                                1(0-3-2) 
             Cell Biology Laboratory 
            รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1  
                                                    4331121 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
              Pre-requisite : 4331120 Biology I 
                                  4331121 Biology Laboratory I 

 การนําความรู้ วิธีการ เทคนิคการศึกษาเซลล์ ตลอดจนการใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อปฏิบัติการทางชีววิทยาของเซลล์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา 

 The use of knowledge, methods, technical of cell study and use of 
scientific equipments for cell biology experiment related to description of cell biology 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.
2559 
-  ปรั บ คํ าอ ธิบาย
ร า ย วิ ช า ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
รายวิชาทฤษฎี 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
4333205 กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช                             3(3-0-6) 
            Plant Anatomy and Physiology            

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331109 ชีววิทยา 2    
             ระบบเนื้อเยื่อพืช โครงสร้างและหน้าที่ การทํางานของ ลําต้น ราก ใบ 
ดอก การสืบพันธุ์ของพืชที่  ไม่มีระบบท่อลําเลียงและมีระบบท่อลําเลียง การ
เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง ความสัมพันธ์
ระหว่างเซลล์พืชกับน้ํา 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. 

4333209 กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช                             3(3-0-6) 
            Plant Anatomy and Physiology            
             รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2  
            Pre-requisite : 4331122 Biology II  

เซลล์และระบบเนื้อเยื่อพืช โครงสร้างและหน้าที่การทํางานของลําต้น ราก ใบ 
ดอก การสืบพันธุข์องพืชที่ไม่มีระบบท่อลําเลียงและมีระบบท่อลําเลียง การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์พืชกับน้ํา การ
ลําเลียงน้ําและธาตุอาหาร การคายน้ํา การควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
            Cell and plant tissue systems, 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 nutrients transport, transpiration, 
plant growth regulators 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
-  ปรั บ คํ าอ ธิบาย
ร า ย วิ ช า ใ ห้ ไ ด้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

4333206 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช               1(0-3-2) 
             Plant Anatomy and Physiology Laboratory   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4333205 กายวิภาคและ 
                                              สรีรวิทยาของพืช หรือ เรียนควบคู่กัน   

โครงสร้างและหน้าที่การทํางานของราก ลําต้น ใบ ดอก การสืบพันธุ์ 
รงควัตถุและกลไกการสังเคราะห์ด้วยแสง กลไกการลําเลียง กลไกการรักษา ดุลย
ภาพของน้ําในพืช การควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

4333210 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช                 1(0-3-2) 
             Plant Anatomy and Physiology Laboratory   
                รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2  
                                                    4331123 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
             Pre-requisite : 4331122 Biology II 
                                 4331123 Biology Laboratory II 
            ระบบเนื้อเยื่อพืช โครงสร้าง หน้าที่ และการทํางานของลําต้น ราก ใบ 
ดอก การสืบพันธุ์ รงควัตถุ และกลไกการสังเคราะห์ด้วยแสง กลไกการลําเลียง 
กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ําในพืช การควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.
2559 
-  ปรั บ คํ าอ ธิบาย
ร า ย วิ ช า ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
รายวิชาทฤษฎี 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
    Plant structure and function of stems, roots, leaves, 

flowers, reproduction, pigment mechanism of photosynthesis, plant 
transport mechanisms, plant growth regulators. 

           Plant tissue systems, structure and function of stems, roots, 
leaves, flowers, reproduction, pigments and mechanism of 
photosynthesis, plant transport mechanisms, plant growth regulators 

4333308 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์                          3(3-0-6) 
             Animal Anatomy and Physiology 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331109 ชีววิทยา 2                    

    เนื้อเยื่อสัตว์ โครงสร้างและกลไกทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกาย  

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

4333310 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์                           3(3-0-6) 
             Animal Anatomy and Physiology 
             รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2  
             Pre-requisite : 4331122 Biology II                           

เนื้อเยื่อสัตว์ โครงสร้าง หน้าที่ และกลไกทางสรีรวิทยาของระบบต่าง 
ๆ ในร่างกาย  

 Animal tissue, structure, functional and physiological 
mechanism of organ systems in body 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา
ไ ม่ ใ ห้ ซ้ํ า ซ้ อ น กั บ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.
2559 
-  ปรั บ คํ าอ ธิบาย
ร า ย วิ ช า ใ ห้ ไ ด้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

4333309 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์             1(0-3-2) 
             Animal Anatomy and  Physiology Laboratory  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4333308 กายวิภาคและสรีรวิทยา 
                                  ของสัตว์ หรือ เรียนควบคู่กัน  
ลักษณะเซลล์ เนื้อเยื่อ โครงสร้างและการทํางานของระบบต่าง ๆ 

ของร่างกาย 
Compartmentation of cell, tissues, structure and functional 

of organ systems. 

4333311 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์               1(0-3-2) 
             Animal Anatomy and  Physiology Laboratory  
               รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2  
                                                   4331123 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
             Pre-requisite : 4331122 Biology II 
                                 4331123 Biology Laboratory II 

ลักษณะเซลล์ เนื้อเยื่อ โครงสร้างและการทํางานของระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกาย 

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

 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.
2559 
-  ปรั บ คํ าอ ธิบาย
ร า ย วิ ช า ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
รายวิชาทฤษฎี 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
4333111 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ            3(3-0-6) 

 Systematics and Biodiversity 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331107 ชีววิทยา 1 หรือ   
                                   4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน   

    ระบบต่างๆที่ใช้ในการจัดจําแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธานพืชและ
สัตว์ วงศ์วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประโยชน์และการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แนวโน้มในอนาคต สถานการณ์และการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
              Systematics and classification of organism, plant and 
animal taxonomy, phylogeny, biodiversity, benefits and loss of 
biodiversity, future trends, situation and conservation. 

4333116 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ           3(3-0-6) 
 Systematics and Biodiversity 
 รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2  
 Pre-requisite : 4331122 Biology II                           

    ระบบการจัดจําแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธานพืชและสัตว์ วงศ์วาน
วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประโยชน์และการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ แนวโน้มในอนาคต สถานการณ์และการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

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

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

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

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4333111 การจัดระบบและความ 
                                   หลากหลายทางชีวภาพ หรือ 
                                   เรียนควบคู่กัน 

   การใช้เครื่องมือในการจําแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต การสร้างและใช้รูปวิธาน 
การจําแนกชนิด การระบุชนิดพืชและสัตว์ในท้องถิ่น การใช้ฐานข้อมูลชีววิทยา
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสายวิวัฒนาการ การนําเสนอ
งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบสิ่งมีชีวิต 

 
 

4333117 ปฏิบัติการจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ   1(0-3-2) 
             Systematics and Biodiversity Laboratory 
             รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2  
                                                    4331123 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
              Pre-requisite : 4331122 Biology II 
                                   4331123 Biology Laboratory II 

    การใช้เครื่องมือเพื่อจําแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต การสร้างและใช้รูปวิธาน 
การจําแนกชนิด การระบุชนิดพืชและสัตว์ในท้องถิ่น การใช้ฐานข้อมูลชีววิทยา
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสายวิวัฒนาการ การนําเสนอ
งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบสิ่งมีชีวิต 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.
2559 
-  ปรั บ คํ าอ ธิบาย
ร า ย วิ ช า ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
รายวิชาทฤษฎี 



 

 

183                                                 มคอ.2
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
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. 

    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 

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

    ความหมายและขอบเขตนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ ปัจจัยจํากัด การ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต วัฏจักรของสาร ปัจจัยแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต การเปลี่ยนแปลง
แทน ที่  ประช ากรและ ชุมชนขอ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต  มล พิษและก าร จั ดก า ร
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. 

4332109 นิเวศวิทยา                                                     3(3-0-6)  
              Ecology                              

  รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1  
  Pre-requisite : 4331120 Biology I                           
 ความหมายและขอบเขตนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ ปัจจัยจํากัด การ

ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต ปัจจัยแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต วัฏจักรของสาร ความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตการเปลี่ยนแปลงแทนที่ ประชากรและชุมชนของสิ่งมีชีวิต มลพิษ
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

The meaning and scope Ecology, limiting factors, 
Adaptation of organisms, The cycle of substance, Environmental 
factors, Ecological succession, living relationship, Populations and 
communities of organisms, Pollution and natural resource 
management 

 
 
 
 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
4333114 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                                         1(0-3-2) 
             Ecology Laboratory                              
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4333113 นิเวศวิทยา หรือ 
                                              เรียนควบคู่กัน 

    ปฏิบัติการศึกษาระบบนิเวศแบบต่างๆ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบกและในน้ํา และการศึกษานิเวศวิทยาภาคสนาม 

    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. 

4332110 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                                        1(0-3-2)   
             Ecology Laboratory  
              รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1  
                                                    4331121 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
              Pre-requisite : 4331120 Biology I 
                                  4331121 Biology Laboratory I 
              ปฏิบัติการศึกษาระบบนิเวศแบบต่างๆ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบกและในน้ํา และการศึกษาระบบนิเวศในท้องถิ่น 

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

เปลี่ยนรหัสวิชา  
เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.
2559 
-  ปรั บ คํ าอ ธิบาย
ร า ย วิ ช า ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
รายวิชาทฤษฎี 

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

    การวางแผนการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา 
สถิติเชิงพรรณนา อัตราส่วนและความน่าจะเป็น การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความถี่ สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเบื้องต้น 
               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. 

4333111 สถิติสําหรับชีววิทยา                                         3(2-2-5)  
             Statistics for Biology 

การวางแผนการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา 
สถิติเชิงพรรณนา อัตราส่วนและความน่าจะเป็น การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความถี่ สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเบื้องต้น 

Research planning, random sampling descriptive statistics, 
probability, hypothesis analysis, frequency analysis, correlation 
analysis, linear regression analysis, analysis of variance, the initial 
application of statistical software for biology 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
4333404 พันธุศาสตร์                                                   3(3-0-6) 

Genetics 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331107 ชีววิทยา 1  

              ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ของเมนเดล บทขยาย
พันธุศาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและการทดสอบไคสแควร์ พันธุศาสตร์
ของเพศและการวิเคราะห์พงศาวลี ยีนและโครโมโซม ยีนเชื่อมโยงและรีคอมบิ
เนชัน  การจําลองของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีน การควบคุมการแสดงออก
ของยีน การกลาย พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร อิทธิพลของพันธุกรรม
ฝ่ายแม่และการถ่ายทอดพันธุกรรมที่อยู่นอกโครโมโซม 

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. 

4333409  พันธุศาสตร์                                                     3(3-0-6) 
               Genetics 

   รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1  
   Pre-requisite : 4331120 Biology I                           

ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ หลักการถ่ายทอดพันธุกรรม
ตามกฎของ เมนเดลและภาคขยายของกฎเมนเดล ความน่าจะเป็นและ
การทดสอบไคสแควร์  พันธุศาสตร์ของเพศและการวิเคราะห์พงศาวลี ยีนและ
โครโมโซม ยีนเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน การจําลองของดีเอ็นเอ การ
แสดงออกของยีน การควบคุมการแสดงออกของยีน การกลาย พันธุวิศวกรรม 
พันธุศาสตร์เชิงภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์ประชากร 

Basic knowledge on genetics, Mendelian inheritance and 
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, immune-genetics, population genetics 

 
 
 
 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
4333405 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                                       1(0-3-2) 
            Genetics Laboratory 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4333404  พันธุศาสตร์ หรือ 
                                             เรียนควบคู่กัน 

ลักษณะทางพันธุกรรมและการผันแปร โครโมโซม การแบ่งนิวเคลียส
แบบไมโทซีสและไมโอซีส พันธุกรรมตามหลักของเมนเดล ความน่าจะเป็นและ
การทดสอบ    ไคสแควร์ พันธุกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดล กรดนิวคลีอิค
และกิจกรรม การสกัดสารพันธุกรรมจากพืช การวิเคราะห์โครโมโซม การกลาย 
การวิเคราะห์พงศาวลีของมนุษย์   พันธุศาสตร์ประชากร  

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. 

4333410  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                                    1(0-3-2) 
              Genetics Laboratory 
              รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1  
                                                    4331121 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
              Pre-requisite : 4331120 Biology I 
                                   4331121 Biology Laboratory I 

ลักษณะทางพันธุกรรมและการผันแปร โครโมโซม การแบ่ง
นิวเคลียสแบบไมโทซีสและไมโอซีส พันธุกรรมตามหลักของเมนเดล ความน่าจะ
เป็นและการทดสอบไคสแควร์ กรดนิวคลีอิคและกิจกรรม การสกัดสาร
พันธุกรรมจากพืช การวิเคราะห์โครโมโซม การวิเคราะห์พงศาวลีของมนุษย์ 
พันธุศาสตร์ประชากร 

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

เปลี่ยนรหัสวิชา  
เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.
2559 
-  ปรั บ คํ าอ ธิบาย
ร า ย วิ ช า ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
รายวิชาทฤษฎี 

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

              เทคนิคต่าง ๆ ในการศึกษาภาคสนามทางชีววิทยา การใช้งาน
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสและแผนที่ การวางแผนและการออกแบบการ
สํารวจเพื่อเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล  
การตรวจวัดปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ และการนําเสนองานจากการศึกษา
ภาคสนาม  

4333504 ชีววิทยาภาคสนาม                                  2(0-4-2) 
 Field Study in Biology   
   เทคนิคต่าง ๆ ในการศึกษาภาคสนามทางชีววิทยา การใช้งาน
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสและแผนที่ การวางแผนและการออกแบบการ
สํารวจเพื่อเก็บตัวอย่างและศึกษาสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ พร้อมทั้งการ
วิเคราะห์ข้อมูล  การตรวจวัดปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ และการนําเสนอ
งานจากการศึกษาภาคสนาม 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 



 

 

187                                                 มคอ.2
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
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. 

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

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

     ความหมายของวิวัฒนาการ ทฤษฎีวิวัฒนาการและหลักฐานทาง
วิวัฒนาการ การปรับตัว การคัดเลือกตามธรรมชาติ และพันธุศาสตร์ประชากร 
การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของ
อนุกรมวิธานกับวิวัฒนาการ แผนผังแสดงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ 

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. 

4334103 วิวัฒนาการ                           3(3-0-6) 
 Evolution  

   รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1  
   Pre-requisite : 4331120 Biology I                           

 ความหมายของวิวัฒนาการ ทฤษฎีวิวัฒนาการและหลักฐานทาง
วิวัฒนาการ การปรับตัว การคัดเลือกตามธรรมชาติ และพันธุศาสตร์ประชากร 
การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหมแ่ละความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของ
อนุกรมวิธานกับวิวัฒนาการ ต้นไม้วิวัฒนาการและช่วงเวลา 

Definition of evolution, evolutionary theory and 
evidences, adaptation, natural selection and population genetics, 
speciation and biodiversity, relationship between taxonomy and 
evolution, evolutionary trees and time line 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

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

     การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล 
จัดทํารายงาน นําเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน 

4334906 สัมมนาทางชีววิทยา                                          1(0-3-2) 
             Seminar in Biology 

   การศึกษารวบรวมเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล 
จัดทํารายงาน นําเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
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. 

              Study and collection of the related 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 

- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

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

เทคนิคการเขียนหัวข้อวิจัย เค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย บทความวิจัย และ
การเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ การฝึกปฏิบัติ และการสอบ เค้าโครงวิจัย เพื่อ
ดําเนินงานวิจัยต่อไปในรายวิชาวิจัย ทางชีววิทยา 
              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. 

4334907 วิธีวิจัยทางชีววิทยา                                           1(0-3-2) 
Research Methodology in Biology 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
เทคนิคการเขียนหัวข้อวิจัย เค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย บทความวิจัย และ
การเผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ การฝึกปฏิบัติ การเรียบเรียง และการสอบ เค้า
โครงวิจัย เพื่อดําเนินงานวิจัยต่อไปในรายวิชาวิจัยทางชีววิทยา 

   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, edited and research proposal 
defense; to perform research in course of Research  in biology 

 
 
 
 
 
 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
4334905 วิจัยทางชีววิทยา                                            2(0-6-3) 

Research in Biology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4334904 วิธีวิจัยทางชีววิทยา 
การดําเนินการวิจัยตามเค้าโครงวิจัยที่ผ่านการสอบมาแล้วในรายวิชา

วิธีวิจัยทางชีววิทยา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Performing of research according to the defensive research 

proposal in course of Research methodology in biology under the 
advisor supervision. 

4334908 วิจัยทางชีววิทยา                                            3(0-6-3) 
Research in Biology 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4334907 วิธีวิจัยทางชีววิทยา 

             Pre-requisite : 4334907 Research Methodologu in  
                                  Biology                                        

 การดําเนินการวิจัยตามเค้าโครงวิจัยที่ผ่านการสอบและปรับปรุง
มาแล้วในรายวิชาวิธีวิจัยทางชีววิทยา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

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

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

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

    ประวัติความเป็นมา กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 
เทคนิคพื้นฐานสําหรับศึกษาจุลินทรีย์ การเจริญและเมแทบอลิซึม พันธุกรรมของ
จุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ การจําแนกประเภทของจุลินทรี ย์ จุลชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ การควบคุมโรคและการติดเชื้อ และวิทยาภูมิคุ้มกัน 

 
 
  

4371101 จุลชีววิทยา                                                  3(3-0-6)     
             Microbiology 

   ประวัติความเป็นมาของจุลชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและ
หน้าที่ของเซลล์ เทคนิคพื้นฐานสําหรับการศึกษาจุลินทรีย์ สารอาหาร การเพาะเลี้ยง 
การเจริญเติบโต และเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ พันธุกรรมของจุลินทรีย์และ
การประยุกต์ใช้ การจําแนกประเภทของจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
และการประยุกต์ใช้ การควบคุมโรคและการติดเชื้อ ระบบภูมิคุ้มกัน 

 
 
 
 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
 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. 

   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; immune system 

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

             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4362101 จุลชีววิทยา หรือ 
                                              เรียนควบคู่กัน 

ปฏิบั ติการจุลชีววิทยาพื้นฐานเน้นเทคนิคพื้นฐานที่สําคัญของ
การศึกษาทางจุลชีววิทยา 

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

4371102  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                                   1(0-3-2)      
              Microbiology Laboratory  
                รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4371101 จุลชีววิทยา  
              Pre-requisite : 4371101 MIcrobiology  
              รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 4371101 จุลชีววิทยา 
              Co-requisite : 4371101 MIcrobiology 

 เทคนิคพื้นฐานที่สําคัญของการศึกษาทางจุลชีววิทยา 
 Basic techniques necessary to microbiological study  

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

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

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ องค์ประกอบในการประกอบ
ธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีและ
การเงิน การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ  รูปแบบและ
แนวทางในการสร้างธุรกิจ SMEs พื้นฐาน แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ 
การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของการเป็นผู้ประกอบการ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

 6) ยกเลิก
เรียน 
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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. 
2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต  
      2.2.1 กลุ่มพฤกษศาสตร์       2.2.1 กลุ่มพฤกษศาสตร์  
4332203 พฤกษศาสตร์                                               3(2-3-6) 
             Botany 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331109 ชีววิทยา 2            
                                               หรือ 4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 

เซลล์และเนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา 
วิวัฒนาการ อนุกรมวิธาน การเก็บรวบรวมตัวอย่าง การใช้ประโยชน์จากพืช 
และการฝึกปฏิบัติ 

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

 
 
 

4332204 พฤกษศาสตร์                                                 3(2-3-6) 
             Botany 
             รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2  

Pre-requisite : 4331122 Biology II  
เซลล ์และเ นื้อเ ยื่อ  สัณฐานวิทยา  กายวิภาควิทยา  สรี ร วิทยา 

นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ อนุกรมวิธาน การเก็บตัวอย่าง การใช้ประโยชน์ และ
การปฏิบัติ 

Cell and tissue, morphology, anatomy, physiology, ecology, 
evolution, taxonomy, specimen collection, utilization and practices 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 
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4333204 อนุกรมวิธานของพืช                                       3(2-3-6) 
             Plant Taxonomy 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331109 ชีววิทยา 2   
             หลักเกณฑ์และความรู้พื้นฐานในการจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิต หลักใน
การจัดจําแนกพืช หลักเกณฑ์การ ตั้งชื่อ การใช้รูปวิธานเพื่อนําให้รู้จักชนิด 
วิธีการเก็บและรักษาพรรณไม้อัดแห้ง และการฝึกปฏิบัติ 
             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. 

4333211 อนุกรมวิธานของพืช                                       3(2-3-6) 
             Plant Taxonomy 
             รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2  

 Pre-requisite : 4331122 Biology II  
 ความรู้พื้นฐานอนุกรมวิธานของพืช ประกอบด้วย หลักการจัด

จําแนกหมวดหมู่ของพืช หลักสากลในการตั้งชื่อพืช และการระบุชื่อ โดยอาศัย
รูปวิธาน การสร้างและฝึกหัดการใช้รูปวิธาน ระบุชื่อพืช การเก็บและรักษา
ตัวอย่างพรรณไม้อัดแห้ง ฝึกปฏิบัติและภาคสนาม 

Fundamental plant taxonomy; principles of  classification, 
nomenclature and identification, construction and using keys for 
identification; collection and preservation of plant specimens, 
practices and field study 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

4333207 สัณฐานวิทยาของพืช                                     3(2-3-6) 
             Plant Morphology 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331109 ชีววิทยา 2                    
             สัณฐานวิทยาและวงชีวิตของพืชหมู่ต่างๆ ทั้งสาหร่าย ไบรโอไฟต์ 
เฟิ ร์น  พืชใกล้ เ คียงเฟิร์น  พืช  เมล็ด เปลือย  และพืชดอก  เป รียบเทียบ
ความก้าวหน้า วิวัฒนาการและพัฒนาการของโครงสร้างนั้น ๆ และการฝึกปฏิบัติ 
              Morphological characteristics and life cycle of plants; 
algae, bryophytes, ferns, fern allies, gymnosperms and angiosperms, 
evolution and develop comparative of structure and practices. 

4333212 สัณฐานวิทยาของพืช                                       3(2-3-6) 
             Plant Morphology 
              รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2 

Pre-requisite : 4331122 Biology II 
  สัณฐานวิทยาและวงชีวิตของพืชหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้แก่ สาหร่าย ไบร

โอไฟต์ เฟิร์น พืชใกล้เคียงเฟิร์น พืชเมล็ดเปลือย และพืชดอก เปรียบเทียบ
วิวัฒนาการและพัฒนาการของโครงสร้างต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติ 
              Morphological characteristics and life cycle of plants; algae, 
bryophytes, ferns, fern allies, gymnosperms and angiosperms, 
comparative of structure in evolution and development and practices 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 
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4333208 นิเวศวิทยาของพืช                                         3(2-3-6) 
             Plant Ecology 
              รายวิชาที่ต้องเ รียนมาก่อน  :  4331109 ชีววิทยา  2 หรือ  
                                                       4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 

 การศึกษาการกระจายและความอุดมสมบูรณ์ของพืช  ระดับ
นิเวศวิทยาของพืช ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
พืช ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งมีชีวิตอื่น ลักษณะเฉพาะเชิงวิเคราะห์และ เชิง
สังเคราะห์ของสังคมพืช พลวัตของสังคมพืช ผลกระทบของมนุษย์ต่อสังคมพืช  
                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 

4333213  นิเวศวิทยาของพืช                                           3(2-3-6) 
  Plant Ecology 
การศึกษาการกระจายและความอุดมสมบูรณ์ของพืช นิเวศวิทยา

ของพืชในระดับต่าง ๆ ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งมีชีวิตอื่น ลักษณะเฉพาะเชิงวิเคราะห์และเชิง
สังเคราะห์ของสังคมพืช พลวัตของสังคมพืช ผลกระทบของมนุษย์ต่อสังคมพืช 

A study of distribution and abundance of plants, levels of 
plant ecology, effects of environmental factors to plants abundance, 
plant interactions and other organisms, analytical and synthetic 
characteristics of plant communities, plant community dynamics, 
effects of human on plant communities 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

 4333214  พืชท้องถิ่นเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์                    2(2-0-4) 
              Local Plant for Utilization 

  พืชในประวัติศาสตร์ไทย พืชที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน  
ต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยสี่ วัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและศิลปะ พฤกษศาสตร์เพื่อ
การอนุรักษ์ การเผยแพร่ และเพิ่มมูลค่าทรัพยากรพืช 

  Plant in Thai history. Plant with native community knowledge 
such as the four factors, cultures, traditions, religions and arts. Botany for 
conservation promotion and value added natural plant resources 

- รายวิชาใหม่ 
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4334202 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ                                     3(2-3-6) 
             Economic Botany 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4333113 นิเวศวิทยา   

    ลักษณะโครงสร้าง หมวดหมู่ ถิ่นกําเนิด นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ 
และการดูแลรักษาพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและพืชเขตร้อน 
สัณฐานวิทยาและการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารและยา เครื่องเทศ ยาง และ
น้ํามัน  

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. 

4334203  พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ                                     3(2-3-6) 
              Economic Botany 

  การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างและการนําไปใช้  หมวดหมู่ ถิ่นกําเนิด การกระจายพันธุ์ และ
การอนุรักษ์พืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นพืชอาหาร ยารักษา
โรค สิ่งทอ ไมส้วนดอกหอม ยางและน้ํามัน  ศึกษาภาคสนาม และการฝึกปฏิบัติ 

Plant structure and function, relationship between plant 
structure and usage, category, origin, distribution and conservation 
of economic plants for food, medicinal plants, textile, ornamental, 
rubber and oils, field study and practices

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

      2.2.2 กลุ่มสัตววิทยา 2.2.2 กลุ่มสัตววิทยา  
4332302 สัตววิทยา                                                    3(2-3-6) 
             Zoology 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331109 ชีววิทยา 2 หรือ  
                                                4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 
              ชีววิทยาของสัตว์ การจําแนกประเภท สัณฐานวิทยา กายวิภาค 
สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยา วิวัฒนาการของสัตว์ การ
รวบรวมและการเก็บรกัษาตัวอย่างสัตว์ การศึกษาภาคสนามและการฝึกปฏิบัติ 
                 Biology of animal, classification, morphology, anatomy, 
physiology, reproduction, development, ecology, evolution, 
specimen collection, preservation, field study and practices. 

4332303 สัตววิทยา                                            3(2-3-6) 
 Zoology  

รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2 
Pre-requisite : 4331122 Biology II 

 ชีววิทยาของสัตว์ การจําแนกประเภท สัณฐานวิทยา กายวิภาค 
สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยา วิวัฒนาการของสัตว์ หลัก
เบื้องต้นในการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ และการศึกษาภาคสนาม  
 Biology of animal, classification, morphology, anatomy, 
physiology, reproduction, development, ecology, evolution, basic of 
specimen collection and field study 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 
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4333305 อนุกรมวิธานของสัตว์                                       3(2-3-6)   
             Animal Taxonomy 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331109 ชีววิทยา 2 
             แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสปีชีส์ใหม่ ความสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการ หลักเกณฑ์การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ การจัดจําแนกชนิดของสัตว์ และ
การฝึกปฏิบัติ 
              Principle of processes and evolution of new species, 
phylogeny, animal identification, classification and international 
nomenclature and practices. 

4333312 อนุกรมวิธานของสัตว์                                 3(2-3-6) 
 Animal Taxonomy  

รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2 
Pre-requisite : 4331122 Biology II 

 หลักอนุกรมวิธาน การจัดหมวดหมู่สัตว์ การจําแนกชนิดของสัตว์ 
หลักสากลในการตั้งชื่อสัตว์ และการฝึกปฏิบัติ  

Principles of taxonomy, animal classification, animal 
identification, International Code of Zoological Nomenclature and 
practices  

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

4333306 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                                      3(2-3-6) 
             Invertebrate Zoology 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331109 ชีววิทยา 2 
              สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และการ
จําแนกประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมถึงโพรโทคอร์เดตที่ไม่มีกระดูก
สันหลัง และการฝึกปฏิบัติ 
              Morphology, anatomy, physiology, ecology and 
classification of invertebrates, including invertebrate chordates and 
practices. 
 
 
 

4333313 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                         3(2-3-6) 
 Invertebrate  Zoology  

รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2 
Pre-requisite : 4331122 Biology II 

 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และการจําแนกประเภทของ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมถึงโพรโทคอร์เดต และการฝึกปฏิบัติ 
              Morphology, physiology, ecology and classification of 
invertebrates, including invertebrate chordates and practices 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 
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4333307 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                                        3(2-3-6) 
             Vertebrate Zoology 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331109 ชีววิทยา 2    
              ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยา การ
เจริญเติบโตของตัวอ่อน นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและความหลากหลายของสัตว์ที่
มีกระดูกสันหลัง และการฝึกปฏิบัติ 

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

4333314 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                                   3(2-3-6) 
 Vertebrate Zoology  

รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2 
Pre-requisite : 4331122 Biology II 

 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การพัฒนา
ของตัวอ่อน นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ และการจําแนกประเภทของสัตว์ที่มีกระดูก
สันหลัง และการฝึกปฏิบัติ 
               Morphology, anatomy, physiology, developmental 
biology, ecology, evolution and classification of vertebrates and 
practices 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

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

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331107 ชีววิทยา 1  
 การเกิดขึ้นของพฤติกรรมสัตว์  สรีรวิทยาของพฤติกรรม พฤติกรรม

และยีน แรงจูงใจ พัฒนาการของพฤติกรรม พฤติกรรมสังคม นิเวศวิทยา และ
วิวัฒนาการของพฤติกรรม และการฝึกปฏิบัติ 

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

 
 
 

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

     พื้นฐานเกี่ยวกับปรสิต การจําแนกประเภท วัฏจักรชีวิต สัณฐานวิทยา
และสรีรวิทยาปรสิต ความสัมพันธ์กับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น การรวบรวมและ
การเก็บตัวอย่างปรสิต การศึกษาภาคสนาม และการฝึกปฏิบัติ 

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 

 - ยกเลิกเรียน 

 4333315  ชีววิทยาของโพรโทซัว                                       3(2-3-6)   
              Biology of Protozoa  

รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1 
Pre-requisite : 4331120 Biology I 

              สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิตของโพรโทรซัว การจัด
หมวดหมู่และการจําแนก การเก็บรวบรวมและการรักษาตัวอย่าง   
 Morphology, physiology, life cycle of protozoa, 
classification, identification, specimen collection and preservation 
 
 
 

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

    พื้นฐานเกี่ยวกับแมลง ชีววิทยาของแมลง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีพ
จักร ชนิดของแมลง การกระจาย แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การเก็บ
รวบรวมและรักษาตัวอย่างแมลง การผ่าตัดและสํารวจภาคสนาม และการฝึก
ปฏิบัติ 
             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. 

4334309 กีฏวิทยา                                                      3(2-3-6) 
             Entomology 

  พื้นฐานเกี่ยวกับแมลง ความสําคัญของแมลง ลักษณะรูปร่าง ชีพจักร 
ชนิดของแมลง อิทธิพลและปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของแมลง บทบาท
ของแมลงต่อการผลิตพืชและแมลงที่มีประโยชน์ ตลอดจนการป้องกันกําจัด
แมลงศัตรูพืช 

General entomology, insect importance, morphology, life 
cycles and types of insect, influence and factors affecting mass 
reproduction, the role of insects in plant production, insects which 
are useful for pest control 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

 4334310 แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ                                  3(2-3-6) 
             Economic Entomology 
   ชนิดของแมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การ
แพร่กระจาย การสํารวจและการสุ่มตัวอย่าง ชีววิทยา อุปนิสัย พืชอาศัย 
ลักษณะการทําลาย การระบาด และการควบคุม 
         Species of economically important insect of Thailand; 
distribution; survey and sampling techniques, biology, behavior, host 
plants, damaged symptoms, outbreak and control 
 
 
 

- ราย วิชาใหม่ ที่มี
เพิ่มขึ้นมาเ พื่อทัน
ต่อยุคปัจจุบัน 
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4334308 ปักษีวิทยา                                                          3(2-3-6) 
             Ornithology 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331107 ชีววิทยา 1 

     การศึกษาสัณฐานวิทยา ชีวประวัติ พฤติกรรม นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ การ
จําแนกประเภทและความหลากหลายของนก การสํารวจนกในธรรมชาติ การศึกษา
ภาคสนาม และการฝึกปฏิบัติ 

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

4334311 ปักษีวิทยา                                    3(2-3-6) 
 Ornithology  

รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1 
Pre-requisite : 4331120 Biology I 

 สัณฐานวิทยา ชีวประวัติ พฤติกรรม นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ การ
จําแนกประเภทและความหลากหลายของนก การสํารวจนกในธรรมชาติ 
การศึกษาภาคสนาม และการฝึกปฏิบัติ 
               Morphology, life history, behavior, ecology and evolution 
of birds, classification and bird diversity, bird survey, field trips and 
practices 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

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

 ชีววิทยาของโพรโทรซัว สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การจําแนก วัฏจักร
ชีวิต การเก็บรักษา การเพาะเลี้ยง และการฝึกปฏิบัติ  

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

 

 - ยกเลิกรายวิชา 
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4333121 ไวรัสทางชีววิทยา                                           3(3-0-6)
  Viruses in Biology   

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสทางชีววิทยา ได้แก่ สัญญาณวิทยา สรีรวิทยา 
การเพิ่มจํานวน อนุกรมวิธาน การจัดจําแนก การแยกเชื้อและเพาะเลี้ยงเชื้อ ความ
สัมพันธ์ของไวรัสกับสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ และมนุษย์ และการนําไวรัสไปประยุกต์ใช้ 

Basic knowledge of viruses in biology, including 
morphology, physiology, replication, taxonomy, identification, 
isolation and cultivation, relationship between viruses and other 
organisms such as plants, animals, and human, and viral applications

- รายวิชาใหม่ 

 
 
 

4333506 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช              3(2-3-6) 
   Plant Cell and Tissue Culture Technology 

 รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2  
 Pre-requisite : 4331122 Biology II  
 หลักการและเทคนิคเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช ปัจจัยที่มี

ผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเซลล์และเนื้อเยื่อเป็นต้นอ่อนที่สมบูรณ์ 
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ด้านการขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์ การสร้างสาร
ทุติยภูมิ การเก็บรักษาเนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลอง และการอนุรักษ์ 

Principles and techniques in plant cell, tissue and organ 
culture; factors effect to growth and development of cell and tissue 
to seedlings; utilization and application of micropropagation, plant 
breeding, secondary metabolite synthesis, in vitro preservation, and 
conservation 

- รายวิชาใหม่ 
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4363404 จุลชีววิทยาทางอาหาร                                      3(2-3-6) 
             Food Microbiology 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4362101 จุลชีววิทยา และ 
                                              4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา        

บทบาทของจุลินทรีย์ในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดและการเจริญ
ของจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียของอาหาร  การตรวจ
วิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา ความ
ปลอดภัยด้านจุลชีววิทยาของอาหาร 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.

 ยกเลิกรายวิชา 

4364005 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น                     2(2-0-4) 
             Biotechnology for local development 
             การนําความรู้ทางชีววิทยาและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทาง
อุตสาหกรรม การเกษตร และทางการแพทย์ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ การนําความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้เพื่อปรับปรุงพันธุ์เพื่อ
เพิ่มผลผลิตของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น เทคโนโลยีชีวภาพกับการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 

4372301 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                 3(3-0-6) 
             Biotechnology for Local Development 

การนําความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และการแพทย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์
และเพิ่มผลผลิตของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น เทคโนโลยีชีวภาพกับการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการต่อยอด   ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 
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             Knowle dge of biology and technology utilized in the 
development of industry, agriculture and medicine, local knowledge that 
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. 

             Utilization of biotechnology knowledge in the development of 
food, agriculture and medicine industry; local knowledge related to 
biotechnology; application of biotechnology knowledge to improve 
breeding, and to increase productivity of plants and animals in the region; 
biotechnology to resolve economic and social problems; application of 
biotechnology for further local knowledge 

4364502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                                    3(2-3-6) 
             Plant Tissue Culture 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331109 ชีววิทยา 2 หรือ 
                                               4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 

     เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ได้แก่ การเพาะเลี้ยงโดยใช้ส่วนต่างๆ  ของ
พืช การเพาะเลี้ยงแคลลัส และการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย โดยใช้อาหารสังเคราะห์ในสภาวะ
ปลอดเชื้อ การเจริญเป็นต้นอ่อน ปัจจัยต่างๆ  ที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชในหลอด
ทดลอง เทคนิคการสกัดและการเลี้ยงโพรโทพลาสต์จนเจริญเป็นต้นอ่อนที่สมบูรณ์ และการนํา
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้ในการขยาย พันธุ์พืช ปรับปรุงพันธุ์พืช  

     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. 

 - ยกเลิกรายวิชา 
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 4373306 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน                        3(3-0-6) 

             Biotechnology in Daily Life 
ประ วัติ ก า ร พัฒนา เทค โ น โ ล ยี ชี วภ าพ  ห ลักก า ร วิ จั ยทา ง

เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
การเกษตร สิ่งแวดล้อม และการแพทย์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค จริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
               Historical development of biotechnology; principles of 
biotechnology research; products in biotechnology; food, agricultural, 
environmental and medical biotechnology; consumer safety; ethical 
issues in biotechnology 

- รายวิชาใหม่ 

      2.2.4 กลุ่มชีววิทยาอื่นๆ   
4332105 ชีววิทยาในโลกปัจจุบัน                                      3(2-3-6) 
             Biology for Today’s World 

ชีวจริยธรรม ความปลอดภัยทางชีวภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีววิทยา ปรากฏการณ์ทางชีววิทยา สถานการณ์ปัจจุบันทางชีววิทยา และ
การบูรณาการความรู้ทางชีววิทยาเพื่อการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น   

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

4332108  ชีววิทยาในโลกปัจจุบัน                                      2(1-2-3) 
              Biology for Today’s World 

  รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331122 ชีววิทยา 2  
  Pre-requisite : 4331122 Biology II 
สถานการณ์ปัจจุบันและปรากฏการณ์ทางชีววิทยา ชีวจริยธรรมกับ

การวิจัย ความปลอดภัยทางชีวภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา และการบูร
ณาการความรู้ทางชีววิทยาเพื่อการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น 

Current topics and biological phenomenon, bioethics in 
research, biosafety, biological laws, and integrating biological 
knowledge for better life 

 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 
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4333110 ชีววิทยาการเจริญ                                            3(2-3-6) 
             Developmental Biology 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331109 ชีววิทยา 2 หรือ 
                                              4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 

    การพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ กระบวนการเจริญของ
เอ็มบริโอ การเจริญของอวัยวะต่างๆ ของพืชและสัตว์ และการฝึกปฏิบัติ 

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

  - ยกเลิกรายวิชา 

 4333121 ประวัติศาสตร์ธรรมชาติทันโลก                             3(2-3-6) 
             Frontier natural history 

แนวคิดพื้นฐานของบรรพชีวินวิทยา ร่องรอยของสิ่งมีชีวิต ซากดึกดํา
บรรพ์ของสิ่งมีชีวิต การจําแนกประเภท วิวัฒนาการและช่วงปรากฎทาง
ธรณีวิทยา ข้อมูลบรรพชีวินวิทยาในท้องถิ่น การใช้ข้อมูลบรรพชีวินในการ
อธิบายประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยาจากอดีตถึงปัจจุบัน และการศึกษา
ภาคสนาม 

Basic concepts in Paleontology, trace fossils, fossils of 
ancient life, classification, evolution and stratigraphic occurrence, 
local paleontology information and uses of paleontological data in 
natural history explanations from the past to the present and field 
practice 

 

- รายวิชาใหม่ 
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 4333122 วิทยาภูมิคุ้มกันเบื้องต้น                                      3(2-3-6) 

             Introduction of Immunology  
ระบบภูมิคุ้มกันพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของระบบภูมิคุ้มกัน 

การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและพยาธิ
สภาพที่เกิดขึ้น การนําหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ  

Fundamental of immune system in organisms, compositions 
of immune system, immune response, immunological disorders and 
immunopathological findings, and applications 

- รายวิชาใหม่ 

4333407 การประยุกต์ใช้ชีววิทยาระดับโมเลกุล                    3(3-0-6) 
             Molecular Biology Applications 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4333404 พันธุศาสตร์  
               การประยุกต์ใช้ชีววิทยาระดับโมเลกุลในการทดลอง วิธีการทดลอง
ทางชีววิทยา หัวข้อทันสมัยในการทดลองทางชีววิทยา วิเคราะห์ตัวอย่างตาม
ความสนใจของนักศึกษา 
               Experimental applications of molecular biology, biological 
experiments, modern topics in biological experiments, sample 
analysis according to students’ attention. 

4333411 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและการประยุกตุ์ใช้                 3(2-3-6) 
             Molecular Biology and Applications 
             รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4333409 พันธุศาสตร์  
             Pre-requisite : 4333409 Genetics 

เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล และการประยุกต์ใช้เพื่องานวิจัย 
การเตรียมและวิเคราะห์กรดนิวคลีอิก การสกัดดีเอ็นเอและโปรตีน วิธีการทาง
พันธุวิศวกรรมและเทคนิคพีซีอาร์ ความทันสมัยในการทดลองทางชีววิทยา และ
การปฏิบัติ 
Technique in Molecular biology and applications for researches, 
preparation and analysis of nucleic acid, DNA and protein extraction, 
methods in genetic engineering and PCR technique,  modern topics 
in biological experiments and practice 
 
 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- เพิ่มการปฏิบัติ
และปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 
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4333408 เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล                 1(0-3-2) 
             Basic Techniques in Molecular Biology 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4333407 การประยุกต์ใช้ชีววิทยา 
                                               ระดับโมเลกุล หรือ เรียนควบคู่กัน 
             เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การประยุกต์ใช้ชีววิทยา
ระดับโมเลกุลในการทดลอง วิธีการทดลองทางชีววิทยาที่ทันสมัย เทคนิคพื้นฐาน
ในการเตรียมและวิเคราะห์กรดนิวคลีอิก สกัดดีเอ็นเอและโปรตีนจากแบคทีเรีย 
พืช หรือสัตว์ วิธีการทางพันธุวิศวกรรมและเทคนิคพีซีอาร์ 
               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. 

 - ยกเลิกรายวิชา 

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

    เทคนิคและวิธีปฏิบัติการทางชีววิทยา เทคนิคพื้นฐานการวาดภาพทาง
วิทยาศาสตร์ วิธีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านชีววิทยา การทําสไลด์ การ
รวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่างทางชีววิทยา การดอง การสต๊าฟสัตว์ เทคนิค 
หลักการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ และเทคนิคทางชีววิทยาในปัจจุบัน 

 
 

4333505 เทคนิคทางชีววิทยา                                         3(2-3-6) 
             Technique in Biology 

เทคนิคและวิธีปฏิบัติการทางชีววิทยา เทคนิคพื้นฐานการวาดภาพ 
และถ่ายภาพเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ วิธีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางด้าน
ชีววิทยา การทําสไลด์ การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่างทางชีววิทยา การดอง 
การสต๊าฟสัตว์ เทคนิค และเทคนิคทางชีววิทยาในปัจจุบัน 

 
 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 



 

 

207                                                 มคอ.2
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
             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. 

Biological techniques, technique in scientific drawing and 
photographing, calibration and instruction of biological equipment, 
specimen slide preparation, collection and preservation fixation, 
stuff and modern biology techniques 

4333602 แพลงก์ตอนวิทยา                                           3(2-3-6) 
             Planktonology  
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331107 ชีววิทยา 1 
             ความรู้พื้นฐานของแพลงก์ตอน การจัดจําแนกแพลงก์ตอนพืชและ
แพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน้ํา นิเวศวิทยา การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน การเก็บและ
รักษาสภาพตัวอย่างในภาคสนาม การระบุชนิด และการฝึกปฏิบัติ 
              Basic knowledge of plankton,  classification  of 
phytoplankton and zooplankton in aquatic habitat, ecology, 
aquaculture, sample collection and preservation in the field,  
identification and practices. 

4333603 แพลงก์ตอนวิทยา                                            3(2-3-6) 
             Planktonology 
             รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4331120 ชีววิทยา 1  
             Pre-requisite : 4331120 Biology I 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแพลงก์ตอน การจัดจําแนกแพลงก์ตอนพืช
และแพลงก์ตอนสัตว์ ชีววิทยา นิเวศวิทยา การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน การเก็บ
และรักษาสภาพตัวอย่างในภาคสนาม การระบุชนิด และการฝึกปฏิบัติ 

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

- เป ลี่ยนรหัส วิชา 
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 

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

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4333113 นิเวศวิทยา   
     โครงสร้างและบทบาทของระบบนิเวศทางทะเล  เทคนิคการศึกษาปัจจัย

ทางสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมี
ชีวิต ผลผลิตเบื้องต้น การหมุนเวียนสารอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร น้ํา กับ
พื้นทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และตะกอนดิน ผลกระทบของมนุษย์ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางทะเล   และการฝึกปฏิบัติ 

4333703 นิเวศวิทยาทางทะเล                                     3(2-3-6) 
 Marine Ecology  
 รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4333109 นิเวศวิทยา    
                 Pre-requisite : 4332109 Ecology 
 โครงสร้างและบทบาทของระบบนิเวศทางทะเล เทคนิคการศึกษา
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ควบคุม สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางทะเล ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิต ผลผลิตเบื้องต้น การหมุนเวียนสารอาหาร ผลกระทบของ
มนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางทะเล และการฝึกปฏิบัติ 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 
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 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. 

 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, human impacts on the marine 
environment and practices  
 

 4334104 ชีววิทยาเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น                        2(1-2-3) 
             Biology for local tourism  

ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆของท้องถิ่นที่
สามารถพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อความหมายธรรมชาติ ความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน และฝึกปฏิบัติ 

Biology and Ecology of life in local community ecosystems 
which can promote for tourism, natural illustrations, carrying 
capacity, sustainable use of biological resources and practice 

รายวิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษา
ประยุกต์ใช้ความรู้
ทางชีววิทยาเพื่อ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

 2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต  2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต  
4334803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา          2(1-2-3)  
             Preparation for Field Experience in Biology 
              การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดยฝึกทักษะที่ทําให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ เป็นต้น 

4334803 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา         2(1-2-3)  
             Preparation for Field Experience in Biology 

การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยฝึกทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การเลือกสถานประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ 
เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนา
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ เป็นต้น 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
             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 
development, and career qualification improvement etc. 

 Preparation before field experience is performed via various 
activities including employability skills training, institute selection, 
quality management, techniques of report writing and presentation, 
personality development, and career qualification improvement etc

334804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา                    6(540)  
           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4334803 การเตรียมฝึก 
                                            ประสบการณ์ทางชีววิทยา 
             การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ ซึ่งอาจเป็น
หน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาในการทํางาน 
การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการนําความรู้ความสามารถรวบ
ยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             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. 

4334804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา                  6(540)  
             รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4334803 การเตรียมฝึก 
                                                ประสบการณ์ทางชีววิทยา 
             Pre-requisite : 4334803 Preparation for Field  
                                  Experience in Biology 

   การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาในการ
ทํางาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการนําความรู้ความสามารถ
รวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  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 

 
 
 
 
 

- เป ลี่ยนรหัส วิชา  
เพื่ อ ไ ม่ ให้ ซ้ํ า ซ้อน  
กั บห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
พ.ศ.2559 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้ได้
ใจความที่ชัดเจนขึ้น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจ                                   2(90)     
             Cooperative Education Preparation 

 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการฝึกสหกิจศึกษา โดย
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับ และกระบวนการของสห
กิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหาร
คุณภาพในสถานประกอบการ 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. 

4334805 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา          2(1-2-3)    
             Cooperative Education Preparation in Biology 

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการฝึกสหกิจศึกษา โดย
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับ และกระบวนการของสห
กิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหาร
คุณภาพในสถานประกอบการ 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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 
7000490 สหกิจศึกษา                                                   6(640) 
             Cooperative  Education 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 7000391 การเตรียมความพร้อม 
                                               สหกิจศึกษา 
             การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว สามารถจัดทํารายงาน 
นําเสนอความก้าวหน้า และผลสําเร็จของโครงงานที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้การ
แก้ปัญหาในการทํางาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการนําความรู้
ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
             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. 

4334806 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา                                      6(640) 
             Cooperative  Education in Biology 
             รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4334805 การเตรียมความพร้อม   
                                                สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 
             Pre-requisite : 4334805 Cooperative Education  
                                  Preparation in Biology 
             การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว สามารถจัดทํารายงาน 
นําเสนอความก้าวหน้า และผลสําเร็จของโครงงานที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้การแก้ปัญหา
ในการทํางาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการนําความรู้ความสามารถรวบ
ยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             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 

 



                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  
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ภาคผนวก จ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ลําดับท่ี 1  นางนุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด.ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 
ปริญญาโท วท.ม.นิเวศวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545 
ปริญญาตรี วท.บ.ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
Petkliang, N., Gale, G.A. Brunton, D.H. and Bumrungsri, S. (2018). Geographical variation in  

breeding chronology of Germain’s Swiftlet (Aerodramus inexpectatus germani)  
in southern Thailand. Pacific Conservation Biology, 16 August 2018. 25(2), 174- 
183. Sci mago ควอไทล์ท่ี 2 และ Scopus. 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
ธนัญญา แขกพงศ์, รณิชชา รักบุร ีและนุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง. (2563). การเปลี่ยนแปลงเน้ือเย่ือตับของ 

ปลาตะกรับ Spotted Scat (Scatophagus argus) บริเวณปากคลองอู่ตะเภาและปากคลอง
นาทับในจังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งท่ี 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสังคม. 6-7 
กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 10 หน้า, inpress. 

มารีนา ดือราแม, มาลิณี มูดอ และนุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง. (2562). ความหลากชนิดของนกกินผลไม้  
พืชอาหาร และประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดท่ีผ่านทางเดินอาหารของนกในพื้นท่ีสวนสัตว์
สงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้    
ครั้งท่ี 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือบูรณาการท้องถ่ินอย่างยั่งยืน. 7-8 กุมภาพันธ์ 
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 14 หน้า, 1063-1076.  
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อามานี ล่าบุรี, อารียา หมุดกะเหล็ม และนุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง. (2562). Predation Network และ
บทบาทของสัตว์กินแมลงในสวนผลไม้แบบผสมผสาน ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้ง
ท่ี 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือบูรณาการท้องถ่ินอย่างยั่งยืน. 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 15 หน้า 1085-1099.  

ขวัญนภา เจ๊ะสัน, เจ๊ะอัยนาฮ์ เหมรา และนุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง. (2561). การเปลี่ยนแปลงทางเน้ือเย่ือ
วิทยาจากการสะสมสารปนเป้ือนในตับของปลากดหัวแข็ง (Arius maculatus Thunberg, 
1792) บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง. การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 11 การบูรณา
การภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน. 20 ธันวาคม 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 11 หน้า, 1193-1203.  

ดรุณี สามะ อัสมา ดอหล๊ะ และนุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง. (2561). Pollination network และ
ความสําคัญของสัตว์ตัวช่วยผสมเกสรต่อการติดผลของลําไย (Dimocarpus longan Lour.) ท่ี
ปลูกในสวนผลไม้แบบผสมผสานในจังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่าย
วิจัยอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 12  สานพลังเครือข่ายอุดศึกษา เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน, 27-29 พฤษภาคม 2561โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง. 12 หน้า, 1066-1077.  
 

ประสบการณ์สอน 
1. ชีววิทยา 1 
2. ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
3. ชีววิทยา 2 
4. ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
5. สัตววิทยา 
6. สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
7. กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 
8. ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 
9. เทคนิคทางชีววิทยา 
10. ชีววิทยาภาคสนาม 
11. ปักษีวิทยา 
12. วิวัฒนาการ 
13. การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางชีววิทยา 
14. การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา



 
 

15. สัมมนาทางชีววิทยา 
16. วิธีวิจัยทางชีววิทยา 
17. วิจัยทางชีววิทยา 
18. ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 
19. ชีววิทยาพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
20. ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
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ลําดับท่ี 2  นางอรนุช สุขอนันต์ 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ  (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 

ปริญญาตรี วท.บ.ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต้ 

2536 

 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
นูรอัยนี มามะ, ภวิกา มหาสวัสด์ิ และอรนุช สุขอนันต์. (2561). ผลของอายุการใช้งานและสารช่วยติด

สี ต่อประสิทธิภาพของสี ย้อมโครโมโซมที่ส กัดจากผลสดก้างปลาแดง  (Phyllanthus 

reticulatus Poir.).  ใน พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน รากฐานการพัฒนา สู่นวัตกรรมและความย่ังยืน. 
รายงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 2, 3-5 เมษายน 
2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. 8 หน้า, PC-08_1- PC-08_8.   

 
ประสบการณ์การสอน 

1. หลักชีววิทยา  
2. ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 
3. ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
4. ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
5. ธรรมชาติของชีวิต 
6. ชีววิทยา 1 
7. ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
8. ชีววิทยา 2 
9. ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
10. ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
11. โครงการวิจัยทางชีววิทยา 
12. การเขียนเชิงวิชาการ 



 
 

 

13. สัมมนา 
14. พฤกษศาสตร์ 
15. ชีววิทยาของเซลล์ 
16. ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ 
17. พันธุกรรมรหัสชีวิต 
18. พันธุศาสตร์ 
19. ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 
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ลําดับท่ี 3  นางสาวเบญจวรรณ  ยันต์วิเศษภักดี 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก วท.ด.พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 
ปริญญาโท วท.ม.พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 
ปริญญาตรี วท.บ.ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 

 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
Ali, F.S., Akbar, A., Prasongsuk, S., Permpornsakul, P., Yanwisetpakdee, B., Lotrakul, P., 

Punnapayak, H., Asrar, M. And Ali, I. (2018). Penicillium Imranianum, A New 
Species from the Man-Made Solar Saltern of Phetchaburi Province, Thailand. Pak. 
J. Bot, 50(5), 4 page, 2055-2058. Scopus. 

Ali, I., Akbar, A., Aslam, M., Ullah, S., Anwar, M., Punnapayak, H., Lotrakul, P., Prasongsuk, 
S., Yanwisetpakdee, B., Permpornsakul, P. and Rakshit, S.K. (2016). Comparative 
Study of Physical Factors and Microbial Diversity of Four Man-Made Extreme 
Ecosystems. Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section 
B: Biological Sciences, 86(3), 767-778. SCImago. 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
จรุภรณ์ หวันเหม, นันทกา คงเนียม, ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ และเบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี. (2562) การ

สํารวจชนิดและการตรวจสอบพฤกษเคมีเบ้ืองต้นของพืชสกุลหนอนตายหยากที่เก็บในจังหวัด
สงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิจัย 
ครั้งท่ี 11, 23-24 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 8 หน้า, 409-416. 

เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี, นงลักษณ์ คงเนียม และปิยะเรศ ชูช่วย. (2562). การยืดอายุหลังการเก็บ
เกี่ยวผลละมุดด้วยการเคลือบไคโตซานร่วมกับนํ้ายาจับใบ. รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งท่ี 12, 20-21 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.        
10 หน้า, 1403-1412.  



 
 

 

เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี, จารุวรรณ ชูเชิด และฐิติรัตน์ ทองอุ่น. (2561). ฤทธ์ิต้านทานแบคทีเรียของ
พอลิแซ็กคาไรด์ ท่ีสกัดจากเปลือกหุ้มเมล็ดส้มโอ (Citrus maxima (Bum.F.) Merr.). ใน
พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน รากฐานการพัฒนา สู่นวัตกรรมและความย่ังยืน. รายงานการประชุม
วิชาการพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 2, 3-5 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง. 6 หน้า, PC-17_1-PC-17_6.  

 
ประสบการณ์การสอน 

1. ชีววิทยา 1 

2. ปฏิบัติการชีววิทยา 1 

3. ชีววิทยา 2 

4. ปฏิบัติการชีววิทยา 2 

5. ชีววิทยาพ้ืนฐาน 

6. ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 

7. โครงการวิจัยทางชีววิทยา 

8. การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 

9. ปฏิบัติการจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 

10. สัมมนาทางชีววิทยา 

11. เทคนิคทางชีววิทยา 

12. ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา 

13. ชีววิทยาของเซลล์ 

14. ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล ์

15. ปฏิบัติการทางพันธุศาสตร ์

16. ชีวสารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 

17. วิจัยทางชีววิทยา 

18. การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 

19. กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต 

20. ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต 

21. กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช 

22. ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช 

23. พฤกษศาสตร ์

24. พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 
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ลําดับท่ี  4 นางสาวนิศากร วิทจิตสมบูรณ์ 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท-เอก ปร.ด.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา 2553 
ปริญญาตรี วท.บ.จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา 2543 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
เพียงขวัญ เสียมศักด์ิ, ยุวันดา รัตนะ, อัจฉรา เพ่ิม, เสาวนิตย์ ชอบบุญ และนิศากร  วิทจิตสมบูรณ์. 

(2562). การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในส้มตําท่ีจําหน่ายในอําเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งท่ี 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. 13 หน้า 1243-1255. 

 

ประสบการณ์การสอน   
 1. ชีววิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต  
 2. เทคโนโลยีชีวภาพ1 
 3. เทคโนโลยีชีวภาพ2 
 4. ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ1 
 5. ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ2 
 6. จุลชีววิทยา 
 7. ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
 8. การควบคุมคุณภาพอาหาร 

9. จุลชีววิทยาทางอาหาร 
 10 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
   11. พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ 
 12. การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพีช 
 13. ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 



 
 

 

          14. สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 
  15. แบคทีเรียวิทยา 
 16. วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
 17. ไวรัสวิทยา 
 18. อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ 
 19. ราวิทยา 
 20. จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
 21. จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข 
 22. วิทยาภูมิคุ้มกัน 
 23. วิจัยเฉพาะทาง 
 24. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 25. พันธุศาสตร์ 
 26. แบคทีเรียก่อโรค 
 27. ชีวสารสนเทศน์ศาสตร์เบ้ืองต้น 
 28. เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
 29. ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
 30. นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ 
 31. สาหร่ายวิทยา 
 32. โปรโตซัววิทยา 
 33. สถิติสําหรับชีววิทยา 
 34. สถิติสําหรับจุลชีววิทยาประยุกต์ 
 35. พันธุศาสตร์ท่ัวไป 
 36. ภาษาอังกฤษสําหรับจุลชีววิทยาประยุกต์ 
 37. ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ 
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ลําดับท่ี 5  นางสาวสุธินี หีมยิ 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม.วาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 
ปริญญาตรี วท.บ.ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 

 
บทความวิจัย/สัมมนาทางวิชาการ 
วาริก  เส็นนาฮู, อัครเดช  แหลมกา และสุธินี  หีมยิ. (2560). ประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดกลางบริเวณ

หาดสะกอม จังหวัดสงขลา. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. 11(1), 13 หน้า, 93-105.  
TCI (1). 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
ทิพย์วารี หวันหมะ, มัสวานี และหวัง และสุธินี หีมยิ. (2563). ปรสิตในปลานิลท่ีเลี้ยงในกระชัง      

คลองอู่ตะเภา ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา. รายงานสืบเน่ืองการ
ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งท่ี 9. 23-24 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา. 8 หน้า, 
600–608. 

ซารีนา เบ็ญยีเจ๊ะและ, ญาสือมี จะปะกิยา และสุธินี หีมยิ. (2563). ไมโครพลาสติกในปลากระบอก
บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างและทะเลอ่าวไทย จังหวัดสงขลา. รายงานสืบเน่ืองการ
ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งท่ี 9. 23-24 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา. 11 หน้า, 
768–778. 

มูรียานี ยา, สุริยาตี มะลาเย็น และสุธินี หีมยิ. (2562). การปนเป้ือนของไมโครพลาสติกในปลาหน้าดิน
บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งท่ี 8. 
24-25 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา. 10 หน้า, 411–420. 

สุธินี  หีมยิ และพงศธร จันทรัตน์ (2561). การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดแก้วลากูน 
จังหวัดสงขลา. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6. 18-20 
มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา. 12 หน้า, 594–605. 

กัสมา เจ๊ะมะ, ชุติพร  สุวรรณะ และสุธินี  หีมยิ. (2561). ประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดกลางบริเวณหาด
ทรายแก้ว อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
ทางทะเล ครั้งท่ี 6. 18-20 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา. 10 หน้า, 606–615.  



 
 

 

วัลยา สารสิทธ์ิ, สุดารัตน์ แดงแสละ และสุธินี  หีมยิ. (2561). ประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดกลางบริเวณ
ชายหาดบ้านทุ่งใหญ่ถึงชายหาดบ้านนาทับ จังหวัดสงขลา. รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 12. 27-29 พฤษภาคม 
2561. โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา. 10 หน้า, 1078–1087.  

สีตีอาอีเสาะ อีบุ๊, สาบารียะ กะจิ และสุธินี หีมยิ. (2558). ชนิดและการแพร่กระจายของไส้เดือนทะเล
วงศ์ Serpulidae ท่ีเกาะบนรากโกงกางบริเวณคลองพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ครั้งท่ี 3. 28-29 
พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 13 หน้า, 1250–1263. 

 
ประสบการณ์สอน 

1. หลักชีววิทยา  
2. ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 
3. ชีววิทยาพื้นฐาน 
4. ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
5. ชีววิทยา 1 
6. ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
7. ชีววิทยา 2  
8. ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
9. พันธุศาสตร์ 
10. สรีรวิทยาท่ัวไป 
11. สัตววิทยา 
12. การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 
13. ปฏิบัติการจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 
14. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
15. สัมมนาทางชีววิทยา 
16. ชีววิทยาภาคสนาม 
17. เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 
18. วิวัฒนาการ 
19. การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา 
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ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ลําดับท่ี 6  นายคทาวุธ ไชยเทพ 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.นิเวศวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2540 
ปริญญาตรี วท.บ.เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2533 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
คทาวุธ ไชยเทพ. (2563). ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการต่อความหลากชนิดของแมลงนํ้าในลํา

ธารนํ้าตกโตนปลิว จังหวัดสงขลา. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 
2563. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 11 หน้า, 1798-1808. 

คทาวุธ ไชยเทพ. (2562) ความหลากชนิดของมดท่ีพบตามพื้นดิน ชายหาดบางเรือนาค อําเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย คร้ังท่ี  15, 12 - 
13 ธันวาคม 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 8 หน้า, 177-184. 

คทาวุธ ไชยเทพ.  (2559). ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการต่อความหลากหลายของชนิดมดท่ี
พบในป่าเสม็ด จังหวัดสงขลา. ใน พลวัตวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างย่ังยืน. 
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 7, 12-13 พฤษภาคม 
2559. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 14 หน้า, 1214-1227. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1. นิเวศวิทยา 
2. ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
3. สถิติสําหรับชีววิทยา 
4. ปักษีวิทยา 
5. สรีรวิทยาทั่วไป  
6. ชีววิทยาภาคสนาม 
7. โครงการวิจัยทางชีววิทยา 
8. พฤติกรรมสัตว์ 
9. พันธุศาสตร์ 



 
 

 

10. ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
11. ปฏิบัติการชีววิทยา  
12. กีฏวิทยา  
13. สัมมนา  
14. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
15. วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 
16. จุลชีววิทยา  
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ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ลําดับท่ี 7   นายวีรยุทธ  ทองคง 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม.กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2549 
ปริญญาตรี วท.บ.เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2552 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 

วีรยุทธ ทองคง และนาซูฮา แมเราะ. (2563). ความหลากชนิดของปลวกในสวนยางพารา อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งท่ี 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสังคม. 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 11 หน้า, 788-799. 

วีรยุทธ ทองคง และวลัยพร ชุ่มช่ืน. (2562). ความหลากชนิดของชันโรง ตําบลบ้านพรุหมาก จังหวัด
สงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งท่ี 
4. 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 10 หน้า, 223-232. 

วีรยุทธ ทองคง. (2561). ความหลากหลายของแมลงผสมเกสรกลุ่มผึ้ง (Superfamily Apoidea) ใน
พ้ืนท่ีนํ้าตกโตนหญ้าปล้อง (เขาคอหงส์) จ.สงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งท่ี 2. 15-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 12 หน้า, 297-308. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1. กีฏวิทยา 
2. เทคนิคทางชีววิทยา 

 3. ชีววิทยาภาคสนาม 
4. การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางชีววิทยา 
5. เรียนรู้คุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 
6. นิเวศวิทยา 
7. ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
8. ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
9. อนุกรมวธิานของสัตว์ 



 
 

 

10. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
11. โครงการวิจัยทางชีววิทยา 
12. สัมมนาทางการเกษตร 
13. สัมมนาทางชีววิทยา 
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ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ลําดับท่ี  8     นางสาวปวีณา  ดิกิจ            
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 

(โท-เอก) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 

ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547 
 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ   
อทิพันธ์ เสียมไหม, ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น, ปวีณา ดิกิจ และนฤมล มีบุญ. (2018). การประยุกต์ใช้เปลือก

กล้วยเป็นแหล่งคาร์บอนสําหรับการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากแบคทีเรียท่ีคัดแยกได้จาก
ดินท่ีปนเป้ือนนํ้ามันหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ท่ีใช้แล้ว. วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช. 37(special), 11 หน้า, 39 - 49. TCI (2). 

Saimmai, A. Riansa-ngawong, W., Maneerat, S. & Dikit, P. (2020). Application of 
biosurfactants in the medical field. Walailak Journal of Science and 
Technology. 17(2), 13 pages, 154-166. Scopus (Q4). 

Dikit, P., Maneerat, S. & Saimmai, A. (2019). The effective emulsifying property of 
biosurfactant-producing Marinobacter hydrocarbonoclasticus ST1 obtained 
from palm oil contaminated sites. Applied Biochemistry and Microbiology. 
55(6), 11 pages, 615-625. Web of Science (Q3). 

Dikit, P., Maneerat, S. & Saimmai, A. (2019). Production and application of biosurfactant 
produced by Agrobacterium rubi L5 isolated from Mangrove sediments. Applied 
Mechanics and Materials, 7 pages, 98-104. INSPEC. 

Saimmai, A., Riansa-ngawong, W., Maneerat, S. & Dikit, P. (2017). Microbial diversity 
analysis of thermophilic hydrogen-producing consortia from hot spring in the 
south of Thailand and evaluate cashew apple juice as a substrate. 
Songklanakarin Journal of Science and Technology. 36(6), 10 pages, 803-812. 
Scopus (Q2). 

  



 
 

 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
กาญจนา เสนาทิพย์ และปวีณา ดิกิจ. (2562). การคัดเลือกแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซม์โปรติเอสจาก

แบคทีเรียท่ีแยกได้จากบูดู. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว.วิจัย” ครั้ง
ท่ี 12. 20 -21 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 7 หน้า, 1358-1364. 

ปนัดดา หมัดลิหมีน, นาอีมะห์ เหงบง และปวีณา  ดิกิจ. (2560). การรอดชีวิตของโปรไบโอติก 
Lactobacillus plantarum D6SM3 ท่ีห่อหุ้มด้วยอัลจิเนตเคลือบด้วยไคโตซานในผลิตภัณฑ์
นํ้าสลัดนํ้าใส. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งท่ี 13. 14-15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 8 หน้า, 397-404. 

ธัญญาเรศ มรรคาเขต, หัพเส๊าะ นาหวัง และปวีณา ดิกิจ. (2560). การเพ่ิมการรอดชีวิตของแบคทีเรีย
โปรไบโอติกที่ถูกห่อหุ้มด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพโดยเทคนิคอิมัลชั่น . รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 13. 14-15 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 7 หน้า, 339-345. 

จิตต์โสภิณ สุธีบุตร, พัชราภรณ์ หอยเขียว และปวีณา ดิกิจ. ( )2560 . การเพ่ิมการรอดชีวิตของแบคทีเรีย
โปรไบโอติกที่ถูกห่อหุ้มด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพโดยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชั่น. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 13. 14-15 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 9 หน้า, 349-357.  

Chooklin, C.S., Saimmai, A., Chingjit, S., Rattana, N., Maneerat, S., Hwanhlem, N., Saisa-ard, 
K. & Dikit, P. (2017). Monitoring the lactic acid bacterial diversity during Budu 
fermentation by culturing method and PCR-DGGE. The 29th Annual Meeting of 
the Thai Society for Biotechnology and International Conference. 23-25 
November 2017. Swissotel Le Concorde, Bangkok, Thailand, 10 pages, FA52-
FA61.  

Chooklin, C.S., Saimmai, A., Chingjit, S., Rattana, N., Maneerat, S., Hwanhlem, N., Saisa-ard, 
K. & Dikit, P. (2017). Production and application of biosurfactants by new strains 
of Bacillus subtilis BS1 isolated from orchid farm soil. The 29th Annual Meeting 
of the Thai Society for Biotechnology and International Conference. 23-25 
November 2017. Swissotel Le Concorde, Bangkok, Thailand, 11 pages, EB50-
EB60. 
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ประสบการณ์การสอน   
1. เทคโนโลยีของยีน 
2. วิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
3. การนําของเสียไปใช้ประโยชน์ 
4. เทคโนโลยีของเอนไซม์ 
5. เทคโนโลยีชีวภาพ 1 
6. ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยาประยุกต์ 
7. การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
8. ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
9. ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
10. เทคโนโลยีชีวภาพทางส่ิงแวดล้อม 
11. เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 
12. เทคโนโลยีชีวภาพ 2 
13. สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
14. พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 
15. เทคโนโลยีอาหารหมักพ้ืนบ้าน 
16. เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองต้น 
17. พันธุศาสตร์ 
18. ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 
19. เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
20. เทคโนโลยีชีวภาพ 

  



 
 

 

ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ลําดับท่ี  9  นางสาวภวิกา มหาสวัสด์ิ 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก Ph.D. Medicine The University of 

Manchester, UK 
2558 

ปริญญาโท ภ.ม. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2551 

ปริญญาตรี ภ.บ. เภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2546 

 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ  
Mahasawat, P., Mudtaleb, S. & Eaidprap, P. (2018). The influence of silver nanoparticle 

sizes on antibacterial activity, cytotoxicity and Genotoxicity of alginate hydrogel 
beads containing silver nanoparticles. Applied Mechanics and Materials. 866, 
8 pages, 70-77. INSPEC. 

Pholarree, S., Sukkhatorn, S., Sukanan, O. & Mahasawat, P. (2017). Comparison of total 
phenolic content, antioxidant and antibacterial activity in young and old leaf 
extracts of Azadirachta excelsa (Jack) Jacob. Journal of Science and 
Technology Ubon Ratchathani University. Special Issue September, 11 pages, 
41-51. TCI (1).  

Chaipakdee, K., Sittirak, C., Sukanan, O. & Mahasawat, P. (2017). Comparison of total 
phenolic content and antioxidant activity between the ethanolic leaf extracts 
from two local Sapodilla varieties. Journal of Science and Technology Ubon 
Ratchathani University. Special Issue September, 9 pages, 32-40. TCI (1). 

Mahasawat, P., Hlongkeaw, K. & Charoenrit, S. (2016). Effect of chitosan and alginate 
concentration on size and bactericidal activity against Escherichia coli of 
chitosan/alginate/silver nanoparticle beads. Applied Mechanics and Materials. 
855, 6 pages, 54-59. INSPEC.  
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Alqahtani, S., Promtong, P., Oliver, A.W., He, X.T., Walker, T.D., Povey, A., Hampson, L. & 
Hampson, I.N. (2016). Silver nanoparticles exhibit size-dependent differential 
toxicity and induce expression of syncytin-1 in FA-AML1 and MOLT-4 leukaemia 
cell lines. Mutagenesis. 8 pages, 1-8. Web of science (Q2). 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
นิตยา ครชาตรี, สุกัญญา เสนสนา และภวิกา มหาสวัสดิ์. (2563). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณ

สารฟีนอลิกและสารฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดหยาบดอกปอเทือง. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว.วิจัย” คร้ังท่ี 13. 25-26 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 9 หน้า, 950-958. 

อะตีกะห์ ม๊ะ, โสรยา ลาวัลวุธย์ และภวิกา มหาสวัสด์ิ. (2562). การสกัดสารประกอบฟีนอลิกและ
สารประกอบฟลาโวนอยด์ท่ีมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระจากใบยางนาโดยใช้ไมโครเวฟช่วย. รายงาน
สืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” คร้ังท่ี 11. 23-24 พฤษภาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 9 หน้า, 503-511. 

จุวัยนีย์ หมัดอาดัม, นุสรา เส็มหมาด และภวิกา มหาสวัสด์ิ. (2560). ฤทธ์ิต้านเช้ือ Esherichia coli 
และ Staphylococcus aureus ของไมโครอิมัลชันท่ีบรรจุเอนไซม์โบรมีเลน: ผลของสาร
ลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวร่วม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 13. 14-15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี. 10 หน้า, 329-338. 

นาอีม๊ะห์ สาแมปีแน, มัสรี สาหัด และภวิกา มหาสวัสด์ิ. (2560). ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับย้ัง
เอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสของนํ้าส้มสายชูท่ีผลิตจาก Nypa frutican Wurmb. รายงาน
สืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชน
กับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน” ครั้งท่ี 10. 14 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
8 หน้า, 1320-1327. 

โสรญา หมุดตะเหล็บ ประทุมพร เอียดปราบ และภวิกา มหาสวัสด์ิ. (2559). การศึกษาขนาด การ
สูญเสียนํ้า และการพองตัวของเม็ดแคลเซียมอัลจิเนตท่ีประกอบด้วยซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิล. 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ “บูรณาการงานวิจัยเพ่ือสังคม” คร้ังท่ี 26. 
26-29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก. 8 หน้า, 789-796. 

 
  



 
 

 

ประสบการณ์การสอน   
1. เทคโนโลยีของยีน 
2. วิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
3. การนําของเสียไปใช้ประโยชน์ 
4. เทคโนโลยีของเอนไซม์ 
5. เทคโนโลยีชีวภาพ 1 
6. ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยาประยุกต์ 
7. การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
8. ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
9. ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
10. เทคโนโลยีชีวภาพทางส่ิงแวดล้อม 
11. เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 
12. เทคโนโลยีชีวภาพ 2 
13. สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
14. เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองต้น 
15. พันธุศาสตร์ 
16. ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 
17. เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
18. เทคโนโลยีชีวภาพ 
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ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ลําดับท่ี 10     นางสาววาสนา มู่สา 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2541 
ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2535 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
โซเดีย มาหะมะ, อัมนี มะงง และวาสนา มู่สา. (2561). การแยกและคัดเลือกยีสต์ชอบแรงดันออสโมติกสูง 

จากนํ้าผึ้ งท้อง ถ่ินเพ่ือผลิตเอทานอล . รายงานสืบเ น่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปี 2561. 11-13 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 9 หน้า, 132-
140. 

ภาริกา ไฝ่นุ้ย, อารี ศรจอน และวาสนา มู่สา. (2561). การผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียโดยใช้นํ้าแตงโมเป็น
สับสเตรท. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย คร้ังท่ี 10. 24-25 
พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม. 7 หน้า, 487-493. 

วาสนา มู่สา, สายทิพย์ เล็กกุล และสุกัญญา หมาดสง่า. (2561). สภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตแบคทีเรีย
เซลลูโลสจากนํ้าเงาะ. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน “สู่นวัตกรรม
และความยั่งยืน รากฐานการพัฒนา พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน” ครั้งที่ 2. 3-5 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. 5 หน้า, 113-117. 

วาสนา มู่สา และเตือนใจ ศิริพาหนะกุล. (2560). การผลิตไส้กรอกเปรี้ยวจากเน้ือแพะ. รายงานสืบเน่ือง
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปี 2560 7-8 ธันวาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 9 หน้า, 325-333. 

เกศสุดา อักษรเนียม, ณัฐวุฒิ มรกต และวาสนา มู่สา. (2560). การผลิตน้าส้มสายชูหมักพร้อมด่ืมจากละมุด. 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย คร้ังท่ี 13. 
14-15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 10 หน้า, 387-396. 

สุพัตรา เนียมเจริญ, อาซีมะห์ วาแม และวาสนา มู่สา. (2560). สภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตเซลลูโลสจาก
ละมุดโดยเช้ือ Acetobacter xylinum. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13. 14-15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี. 10 หน้า, 377-386. 



 
 

 

ประสบการณ์การสอน   
 1.  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
 2.  เทคโนโลยีชีวภาพ 
 3.  เทคโนโลยีอาหารหมักพ้ืนบ้าน 
          4.  เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
          5.  การนําของเสียไปใช้ประโยชน์ 
          6.  การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
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ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ลําดับท่ี  11  นางอัจฉรา เพ่ิม 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2556 
ปริญญาโท วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2546 
ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544 

 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ  
อัจฉรา เพ่ิม และสุภาพร เพ็งเล๊าะ. (2561). การประยุกต์ใช้แบคทีเรียโปรไบโอติก (Lactobacillus 

plantarum) ในแหนมไก่. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
13(2), 13 หน้า, 167-179. TCI (1) และ ACI. 

Phoem, A.N., Mayiding, A., Saedeh, F. & Permpoonpattana, P. (2019). Evaluation of 
Lactobacillus plantarum encapsulated with Eleutherine americana 
oligosaccharides extracts as food additive in yoghurt. Brazilian Journal of 
Microbiology, 50, 10 pages, 237-246. Web of science (Q3).  

Phoem, A.N., Sankalee, S. & Aryae, P. (2018). Evaluation of hurdle technology on shelf 
life extension of Thai red curry paste and sour curry paste. Applied Mechanics 
and Materials, 886, 6 pages, 92-97. INSPEC. 

Sawatdee, S., Atipirin, A., Sae Yoon, A., Srichana, T., Changsan, N., Suwandecha, T., 
Chanthorn, W. & Phoem, A. (2018). Oral bioavailability and pharmacokinetics of 
sildenafil citrate dry foam tablets in rats. Cogent Medicine, 5, 10 pages, 1510821. 
DOAJ. 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
อัจฉรา เพ่ิม และสีตีรอกีเยาะ ยูโซะ. (2562). ฤทธ์ิของสารสกัดหยาบจากว่านหอมแดงต่อ cell-surface 

hydrophobicity ของเชื้อ Staphylococcus aureus. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10. 4-5 กรกฎาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 5 หน้า, 323-327. 



 
 

 

อัจฉรา เพ่ิม และนุชรีดา คอลิบ. (2562). การประยุกต์ใช้เช้ือ Lactobacillus plantarum ในผลิตภัณฑ์
อาหารมังสวิรัติ. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 10. 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.  
5 หน้า, 328-332. 

อัจฉรา เพ่ิม และนาดียาห์ ดอระ. (2562). การเพ่ิมการรอดชีวิตของเช้ือ Lactobacillus plantarum 
TISTR541 โดยวิธีการห่อหุ้มร่วมกับเพกติน. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ครั้งที่ 9. 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 
8 หน้า, 167-174. 

อัจฉรา เพ่ิม และมุขรวี ปราบทมูล. (2562). ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบชุมเห็ดไทยในการ
ยั บ ย้ั ง เ ช้ื อ  Salmonella typhimurium ATCC13311 แ ล ะ  Staphylococcus aureus 
ATCC25923. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
ครั้งท่ี 9. 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 7 หน้า, 175-181. 

อัจฉรา เพ่ิม, อัสมา มาลินี และฮุสนา ดอเลาะ. (2561). ฤทธ์ิของนํ้าหมักชีวภาพจากสับปะรด มะเขือเทศ 
ผลยอ  และผลไม้รวมในการ ยับย้ังการเจริญของเ ช้ือ  Staphylococcus aureus และ 
Salmonella typhimurium. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งท่ี 2. 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  
9 หน้า, 1093-1101. 

อัจฉรา เพ่ิม, นิศากร วิทจิตสมบูรณ์, ฟาตีเมาะห์ แซเดาะ และไอดา มะยีดิง. (2560). การคัดเลือก     
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1. เทคโนโลยีอาหารหมักพ้ืนบ้าน 
2. หลักการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม 
3. สารต้านจุลชีพจากธรรมชาติ 
4. จุลชีววิทยา  
5. ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
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6. จุลชีววิทยาท่ัวไป 
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