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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) 

สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
สถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร /ภาควิชาวิทยาศาสตร 
 

 
หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 

รหัสหลักสูตร :  25501571102834 
ภาษาไทย     :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Biology 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 

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

 ไมมี   
 
4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   

 ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป  
5.2 ภาษาที่ใช 

จัดการเรียนการสอนภาษาไทยเปนหลัก หรือภาษาอื่นประกอบ 
5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได 
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
 เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร เห็นสมควรใหเสนอ

หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ   
พ.ศ. 2559 

6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย  
 ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 
 ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 
6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
 ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ในป
การศึกษา 2561 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 8.1 นักวิทยาศาสตร (สาขาชีววิทยา) ประจําหองปฏิบัติการ ในหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 
 8.2 เจาหนาที่วิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ  
 8.3 ผูชวยนักวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ  
 8.4 นักวิชาการที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตรชีวภาพ  
 8.5 ตัวแทนจําหนายวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตร  
 8.6 พนักงานสงเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร วัสดุ อุปกรณและสารเคมี  
 8.7 เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรชีวภาพ  
 8.8 ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรชีวภาพ 
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 

1. ดร.ศศิธร  พังสุบรรณ*
 อาจารย 
 

ปร.ด. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2552 
2540 
2535 

2. นางฉันทนา  รุงพิทักษไชย* 
 อาจารย 
  

กศ.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตภาคใต 

2534 
2527 

 
3. นายวิพัฒน  ถาวโรฤทธิ์* 
 ผูชวยศาสตราจารย 
  

กศ.ม. (ชีววิทยา) 
 
กศ.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
มหาสารคาม 

2521 
 

2511 

4. ดร.สายใจ แกวออน 
 อาจารย 
  

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2558 
2542 
2537 

5. นางสาวอลภา ทองไชย 
 อาจารย 
 

วท.ม. (สัตววิทยา) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2551 
2547 

หมายเหตุ *  หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สืบเนื่องจากสถานะของประเทศไทยที่ยังคงประสบปญหาในดานตาง ๆ รวมทั้งดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงผลใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาในเรื่องการสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ทั้งนี้ เพื่อรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู
เศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติและทองถิ่นตองอาศัย
ความรูทางชีววิทยาเปนพื้นฐาน ในแงของการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นอยางรู
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คุณคา ซึ่งเปนฐานการผลิตสําคัญ โดยอาศัยการวิจัยพื้นฐานและเชิงประยุกต รวมทั้งการใชภูมิปญญา
ทองถิ่น ประกอบกับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต
จากเหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นมาตอเนื่องยาวนาน ทําใหเกิดขอจํากัดในการศึกษาวิจัย ดวยเหตุ
ดังกลาวการผลิตบัณฑิตหลักสูตรชีววิทยาที่มีศักยภาพ เพื่อเปนกําลังสําคัญในฐานะนักวิชาการ 
นักวิทยาศาสตรชีวภาพในการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น ที่พรอมจะตอบสนองตอการพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ รวมทั้งเพ่ือการกาวสูประชาคมอาเซียนอยางเต็มภาคภูมิจึงมีความจําเปน 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

สามจังหวัดชายแดนภาคใตมีลักษณะเปนพหุวัฒนธรรม ในการพัฒนาทางดานสังคม
และวัฒนธรรมจึงตองยอมรับเอกลักษณในความหลากหลายและการมีสวนรวมของหลายฝาย เพื่อ
เตรียมความพรอมในการเขาสูสังคม ตลอดจนการอยูรวมกันในภาคีประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ การ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมนั้น จุดเริ่มตนที่สําคัญคือการมุงเนนพัฒนาคนใหมีคุณภาพจากการไดรับ
การศึกษา ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนับเปนรากฐานสําคัญตอการพัฒนาประเทศและทองถิ่นใน
ทุก ๆ ดาน รวมทั้งเนนการลดความเหลี่ยมล้ําทางสังคมอีกดวย นอกจากนี้การมีสภาพภูมิศาสตรที่
เหมาะสม มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ จึงตองมีการ
ศึกษาวิจัยและการอนุรักษใหคงอยู และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
รวมทั้งเปนพื้นที่ที่มีลักษณะเปนพหุวัฒนธรรม แตจากเหตุการณความไมสงบทําใหเกิดปญหาตามมา
หลายดาน รวมทั้งขอจํากัดในดานการวิจัย ดังนั้น จึงตองเรงการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบันดังกลาว โดยการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ เพื่อ
รองรับการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ มีศักยภาพในฐานะนักวิชาการ นักวิทยาศาสตรและ
นักวิจัยเพื่อเปนกําลังสําคัญในการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต  
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

หลักสูตรชีววิทยามีเปาหมายในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งงานบริการวิชาการสังคม งานวิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ เสริมสราง
ความสมานฉันทในสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพขององคกรใหตรงตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา  
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ จัดการเรียนการสอน โดยคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และการเกษตรทั้งนี้หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ประกอบดวย 3 กลุมวิชาคือ กลุมวิชาแกน กลุม
วิชาเฉพาะดาน และวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ 

- กลุมวิชาแกน บริหารจัดการโดยคณะกรรมการปรับปรุงรายวิชาแกน 
คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการเกษตร  

- กลุมวิชาเฉพาะดาน ประกอบดวยวิชาแกนสาขา วิชาเฉพาะดานสาขา 
บริหารจัดการเรียนการสอนโดยอาจารยประจําหลักสูตรวิชาชีววิทยา 

- วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ บริหารจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย
ประจําหลักสูตรวิชาชีววิทยา 

13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการ
สอนโดยภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 

 13.2 กลุมวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/ หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 
รายวิชาในหลักสูตรเปดใหนักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ในคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และการเกษตรเรียนเปนวิชาเฉพาะดาน ในกลุมวิชาแกน ไดแก รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน และ
ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
การเกษตร นอกจากนี้มีวิชาเลือกที่เปดโอกาสใหนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนได เชน รายวิชา
นิเวศวิทยาเชิงทองเที่ยว รายวิชาชีววิทยาของนกพ้ืนเมือง 

13.3 การบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนการสอนนั้น บริหารจัดการโดยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งตอง

ประสานงานกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ฝายวิชาการคณะ และกองบริการการศึกษาในการจัดรายวิชา 
และจัดแผนการศึกษาที่นักศึกษาในหลักสูตรนี้ตองเรียน โดยการวางแผนรวมกันระหวางผูเกี่ยวของ
ตั้งแตผูบริหารและอาจารยผูสอน ซึ่งอยูตางสาขาวิชา เพื่อกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอน 
ตลอดจนการวัดและประเมินผล เพื่อใหนักศึกษาบรรลุผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และ
ไมต่ํากวามาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยา ที่กําหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (มคอ.1) สวนนักศึกษาที่
เลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีนั้น ตองประสานกับสาขาวิชาและคณะตนสังกัด เพื่อใหทราบถึงผลการ
เรียนรูของนักศึกษาวาสอดคลองเปนไปตามหลักสูตรที่นักศึกษาเหลานั้นเรียนหรือไม 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  
ผลิตบัณฑิตสาขาชีววิทยา ที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน

กวาง สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มุงพัฒนาตนเอง และทองถิ่น 
 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
กําหนดกรอบและทิศทางการผลิตบัณฑิตสาขาชีววิทยาใหมีคุณสมบัติตามลักษณะ และ

เปาหมายของปรัชญาที่กําหนดไว รวมทั้งใหอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข ใชความรูทางวิชาชีพ
พัฒนาทองถิ่น ประเทศ และกลุมประเทศอาเซียน รวมทั้งการสรางองคความรูในทองถิ่นดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา มีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตเพื่อให

มีคุณลักษณะ ดังนี้  
1.3.1 มีความรูความสามารถ สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรตลอดจน

ความตองการของทองถิ่นและประเทศ 
1.3.2 มีพื้นฐานความรูในการพัฒนาตนเอง และสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนา

ทองถิ่น หรือสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
1.3.3 มีโลกทัศนกวาง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ   มีมนุษยสัมพันธ 

มคีวามรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
1.3.4 มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอยางมี

ความสุข 
1.3.5 สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาทองถิ่น 

ประเทศ รวมทั้งกลุมประเทศอาเซียน 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ  หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาใหได
มาตรฐานตามเกณฑที่ สกอ.
กําหนด 
 

- ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดโดยอิง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ 
สกอ. และจากหลักสูตรใน
ระดับสากล 
- ติ ดต ามประ เมิ นกา ร ใ ช
หลักสูตรตามตัวบงชี้ที่กําหนด
อยางสม่ําเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ  หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของทองถิ่น และ
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปจจุบัน  

- ติดตามการเปลี่ยนแปลง
คว ามต อ ง ก า ร ขอ งสถ าน
ประกอบการ ในวิ ช าชี พที่
เกี่ยวของ และความกาวหนา
ทางวิชาการ 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ 
- การสํารวจความพึงพอใจใน
ทักษะ ความรูความสามารถใน
การทํางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย
ในระดับด ี 

- พัฒนาบุคลากรสายวิ ชาการ 
 สายสนับสนุน และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู  ใหไดมาตรฐาน เพื่อ
รองรับการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และบริการวิชาการใน
หลักสูตร 

- สนับสนุนบุคลากรใหศึกษา
ตอ  
- สนับสนุนบุคลากร เขารับ
การฝ กอบรม เพื่ อพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ 
- สนับสนุนใหบุคลากร ทํา
วิจัย และบริการวิชาการแก
สังคม   

- แผนพัฒนาของหลักสูตร  
- รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร  

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระบบทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย          

ราชภัฏยะลา 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1  เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ภาคการศึกษาที่ 2  เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และ

มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลากําหนด 
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนระบบเนนการเรียนรูโดยผูเรียน

เปนสําคัญ 
2.3.2 ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2.3.3 พื้นฐานความรูของนักศึกษาแรกเขามีความแตกตางกัน และมีคะแนนการสอบ

คัดเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยูในเกณฑต่ํา 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อชี้แจงขอปฏิบัติ กฎ ระเบียบ แนะนํา
เกี่ยวกับการปรับตัว การใชชีวิตระดับอุดมศึกษา รวมทั้งมีระบบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหคําแนะนําทั้ง
ในดานวิชาการและดานอื่น ๆ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใชชีวิตใหกับนักศึกษาใหม เชน จัดอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ จัดกิจกรรมเสริมอัตลักษณของหลักสูตร จัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดความสัมพันธอัน
ดีระหวางนักศึกษาดวยกัน  นักศึกษากับอาจารย  และนักศึกษากับคนในชุมชนตาง ๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

2.4.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดแนวปฏิบัติใหอาจารยประจําวิชามอบหมายงาน
เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะการใชภาษา ทั้งทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน สงเสริมให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรม รวมทั้งเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรม เปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดใชทักษะ
ทางภาษามากขึ้น  

2.4.3 จัดใหมีกิจกรรมเพื่อปรับพื้นฐานความรู พัฒนาทักษะทางชีววิทยา และสอบวัด-
ประเมินผลความรู 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ระดับชั้นป 
 

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ระดับปริญญาตรี (4) ป       
ชั้นปที่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปที่ 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปที่ 3 - - 40 40 40 

ชั้นปที่ 4    40 40 

รวมจํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา 
- - - 40 40 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ตองการ 

2559 2560 2561 2562 2563 
คาธรรมเนียมการศึกษาคนละ 
20,000 บาท ตอปการศึกษา 

800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คนละ 
2,700 บาท ตอป 

108,000 216,000 324,000 432,000 432,000 

รวมรายรับ 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000 
2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท) 

 

รายละเอียดรายจาย 
งบประมาณที่ตองการ 

หมายเหตุ 
2559 2560 2561 2562 2563 

เงินคงคลัง รอยละ 20 181,600 363,200 544,800 726,400 726,400  
รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย รอยละ 40 

363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800  

คาใชจายในการ
ดําเนินงานรอยละ 40 

363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800  

รวม 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000  
จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160  

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160  
 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย  
ระบบการเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ประกอบดวยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้  
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 95 หนวยกิต 
   2.1 กลุมวิชาแกน  24 หนวยกิต 

   2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน  71 หนวยกิต 

      2.2.1 วิชาแกนสาขา  15 หนวยกิต 

 2.2.2 วิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 56 หนวยกิต 
            1) วิชาเฉพาะดานบังคับ  42 หนวยกิต 
            2) วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

            3) วิชาประสบการณวิชาชีพ-สหกิจศึกษา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา   
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มี

การกําหนดรหัสวิชา ชื่อวิชาในแตละกลุมวิชา ดังนี้   
                       1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     ไมนอยกวา   30  หนวยกิต
                           1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร      ไมนอยกวา 12  หนวยกิต
                                1) วิชาบังคับ    10  หนวยกิต
รหัสวิชา                                  รายวิชา                              น(ท-ป-อ)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
2(1-2-3) 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
Speaking and Writing Skills Development 

2(1-2-3) 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร    
Melayu for Communication 

2(1-2-3) 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 
Melayu for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

2100115*
  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
English for Communication 1 
 
 

2(1-2-3) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100117* ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   

Thai for Careers 
2(1-2-3) 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู) 
  2) เลือกเรียน          2 หนวยกิต   

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย  

Principles of Reading and Writing Thai Words 
2(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English 

2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน  
English for Reading and Writing Development 

2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 
Basic Melayu 

2(1-2-3) 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  
Chinese for Communication  

2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  
Basic Arabic 

2(1-2-3) 

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  
English for Communication 2 

2(1-2-3) 

 

                             1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร                  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 

2100112 วิทยาการแหงความสุข 
Happiness Study 

2(1-2-3) 

2100113 สุนทรียวิจักขณ 
Aesthetics Approach 

2(2-0-4) 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  
Information for Life Long Learning 

2(1-2-3) 

2100118 ความจริงของชีวิต  
Truth of Life 

2(2-0-4) 

2100119 การพัฒนาตน 
Self Development 
 

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 

Aesthetics for Life 
2(1-2-3) 

 

                             1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร                  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 

2150101 สังคมภิวัตน 
Socialization 

2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม 
Social Management 

2(2-0-4) 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
Life Skills and Public Conscious Mind 

2(1-2-3) 

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต  
Skills for Life 

2(1-2-3) 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
Life and Thai Culture 

2(1-2-3) 

        

                   1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                   
                                                                         ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Mathematics in Daily Life  
      2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
Science for the Quality of Life Development  

      2(1-2-3) 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  
Information Technology in Daily Life  

      2(1-2-3) 

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Science in Daily Life 

      2(1-2-3) 

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sports for the Quality of Life Development  

      2(1-2-3) 
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    2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา            95  หนวยกิต 
          2.1 กลุมวิชาแกน                                จํานวน     24   หนวยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
4101117  ฟสิกสพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
 Fundamental Physics   
4101118 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน  1(0-3-0) 
 Fundamental Physics Laboratory   
4102101 เคมีท่ัวไป 1      3(3-0-6) 
 General Chemistry 1  
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory 1  
4102167 สารเคมีและความปลอดภัย 2(2-0-4) 
 Chemical and Safety  
4103153  ชีววิทยา 1      3(3-0-6) 
 Biology 1  
4103154 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
 Biology Laboratory 1  
4103155  ชีววิทยา 2      3(3-0-6) 
 Biology 2  
4103156 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0) 
 Biology Laboratory 2  
4109101       แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1                                                         3(3-0-6)                                  
 Calculus for Science 1  
4109102      แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 2                                                         3(3-0-6)                            
 Calculus for Science 2  
   

            2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน                        จํานวน     71   หนวยกิต 
                  2.2.1 วิชาแกนสาขา                      จํานวน     15   หนวยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
4102216 เคมีอินทรีย 1    3(3-0-6) 

 Organic Chemistry 1  
4102217 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1   1(0-3-0) 

 Organic Chemistry Laboratory 1  
4102267 หลักชีวเคมี   3(3-0-6) 

 Principles of Biochemistry   
4102268 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี  1(0-3-0) 

 Principles of Biochemistry Laboratory         
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
4103157 ชีวสถิติ 3(3-0-6) 
 Biostatistics  
4103258 จุลชีววิทยา   3(3-0-6) 
 Microbiology  
4103259 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา     1(0-3-0) 
 Microbiology  Laboratory   
   

                  2.2.2 วิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา        จํานวน  56  หนวยกิต 
                          1) วิชาเฉพาะดานบังคับ             จํานวน  42  หนวยกิต                

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
4103160 ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา 2(2-0-4) 
 English for biology  
4103261 ชีววิทยาของเซลล 4(2-4-6) 
 Cell  Biology  
4103262 พฤกษศาสตร 3(3-0-6) 
 Botany  
4103263 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร 1(0-3-0) 
 Botany Laboratory  
4103264 สัตววิทยา       3(3-0-6) 
 Zoology  
4103265 ปฏิบัติการสัตววิทยา       1(0-3-0) 
 Zoology Laboratory  
4103366 นิเวศวิทยา   3(3-0-6) 
 Ecology  
4103367 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา     1(0-3-0) 
 Ecology Laboratory  
4103368 กายวิภาคศาสตร 3(2-2-5) 
 Anatomy   
4103369 สรีรวิทยา 3(2-2-5) 
 Physiology  
4103370 พันธุศาสตร        4(2-4-6) 
 Genetics  
4103371 วิวัฒนาการ        3(3-0-6) 
 Evolution  
4103372 การจัดระบบทางชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ* 4(2-4-6) 

 Biological Systematics and Biodiversity  

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
4103373 สัมมนาทางชีววิทยา    1(0-2-1) 
 Seminar in Biology  
4103374 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา  1    1(1-2-0) 

 Research Project in Biology 1  
4103475 ชีววิทยาการอนุรักษและการจัดการ* 3(3-0-6) 
 Conservation Biology and Management  
4103476 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา  2*   2(0-6-0) 

 Research Project in Biology 2  
  

                          2) วิชาเฉพาะดานเลือก   ไมนอยกวา จํานวน  8 หนวยกิต                
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 

4103377 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทองถิ่น* 3(2-2-5) 
 Local Plant  Tissue  Culture  
4103378 ชีววิทยาของนกพื้นเมือง* 3(2-2-5) 
 Biology of Native Birds  
4103379 ชีววิทยาของแมลงทองถิ่น*  3(2-2-5) 
 Biology of Local Insects  
4103380 พรรณพืชทองถิ่น* 2(1-2-3) 
 Local Plants  
4103381 สาหรายวิทยา 3(2-2-5) 
 Phycology  
4103382 การเตรียมตัวอยางทางชีววิทยา  3(2-2-5) 
 Preparation for Biological Specimen  
4103383 ชีวจริยธรรมเบื้องตน 2(1-2-3) 
 Introduction to Bioethics  
4103384 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน    3(3-0-6) 
 Introduction  to  Biotechnology   
4103385 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง  3(2-2-5) 
 Invertebrate Zoology  
4103386 สัตวมีกระดูกสันหลัง  3(2-2-5) 
 Vertebrate Zoology  
4103387 เนื้อเยื่อวิทยาของสัตว 3(2-2-5) 
 Animal Histology  
4103388 นิเวศวิทยาเชิงทองเที่ยว 3(2-2-5) 
 Ecology for Tourism  
   

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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                          3) วิชาประสบการณวิชาชีพ-สหกิจศึกษา ไมนอยกวา  
                                                                                 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
4103589 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยา และการเตรียม 

สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 
1(90) 

 Preparation  for Field Experience  in  Biology and  
Preparation  for Cooperative Education in Biology 

 

4103590 การฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยา   5(450) 
 Field Experience  in  Biology  

4103591 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา  6(600) 
 Cooperative Education in Biology  

   

     3. หมวดวิชาเลือกเสรี                         ไมนอยกวา  จํานวน  6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย

ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม 
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 4101117 ฟสิกสพื้นฐาน   3(3-0-6) 

4101118 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน      1(0-3-0) 
4102101  เคมีท่ัวไป 1      3(3-0-6) 
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3-0) 
4103153 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
4103154 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-3-0) 
4109101 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1   3(3-0-6) 

รวม 21 หนวยกิต 
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ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

  
4102167 สารเคมแีละความปลอดภัย   2(2-0-4) 
4103155 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
4103156 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  1(0-3-0) 
4103157 ชีวสถิติ 3(3-0-6) 
4103160 ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา 2(2-0-4) 
4109102      แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 2 3(3-0-6) 

รวม 20 หนวยกิต 
 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4102216 เคมีอินทรีย 1  3(3-0-6) 
4102217 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 1(0-3-0) 
4103258        จุลชีววิทยา  3(3-0-6) 
4103259        ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
4103262 พฤกษศาสตร 3(3-0-6) 
4103263 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  2-3 หนวยกิต 
รวม 20-21 หนวยกิต 

 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4102267 หลักชีวเคม ี  3(3-0-6) 
4102268 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 1(0-3-0) 
4103261 ชีววิทยาของเซลล  4(2-4-6) 
4103264 สัตววิทยา  3(3-0-6) 
4103265 ปฏิบัติการสัตววิทยา 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  2-3 หนวยกิต 
รวม 20-21 หนวยกิต 
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ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4103366 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
4103367 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา  1(0-3-0)  
4103368 กายวิภาคศาสตร    3(2-2-5) 
4103369 สรีรวิทยา      3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  2-3 หนวยกิต 
รวม 18-19 หนวยกิต 

 
ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4103370 พันธุศาสตร        4(2-4-6) 
4103371 วิวัฒนาการ     3(3-0-6) 
4103372 การจัดระบบทางชีววิทยาและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ  
4(2-4-6) 

4103373 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 
4103374 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1     1(1-2-0) 
 วิชาเฉพาะดานเลือกของ

หลักสูตร 
2-3 หนวยกิต 

รวม 15-16 หนวยกิต 
 
 
ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชาชื่อวิชา หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 

4103589 
 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ชีววิทยา และการเตรียมสหกิจศึกษา
ทางชีววิทยา 

1(90) 
 

4103475 ชีววิทยาการอนุรักษและการจัดการ 3(3-0-6) 
4103476  โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 2   2(0-6-0) 
 วิชาเฉพาะดานเลือกของหลักสูตร 5-6 หนวยกิต 

รวม 11-12 หนวยกิต 
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ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชาชื่อวิชา หนวยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4103590 
 

4103591 

การฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยา  
หรือ 

สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 

5(450) 
 

6(600) 
รวม 5-6 หนวยกิต 

 
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

          1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา   30  หนวยกิต 
    1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร        ไมนอยกวา   12  หนวยกิต 
  1) บังคับเรียน           10  หนวยกิต 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 2(1-2-3) 

Thai for Communication 
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝกทักษะใช

ภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษา
สื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอ
สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice 
of language in daily used in listening, speaking, reading and writing, 
use of language in formal and information communication, 
conducting informative presentation, giving opinion, suggestion and 
rational criticism, study of problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai 
society 

 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                                       2(1-2-3) 
                    Speaking and Writing Skills Development 

หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและเขียนได
อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไข
ปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝก
วิจารณ 
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รหัสวิชา                           ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
Rules and development of speaking and writing in order to 

speak and write effectively, practice of speaking both individual and 
groups and criticizing for improvement, practice of plot writing, essay 
and article writing with the emphasis on standard language used in a 
certain writing and practice in criticizing 

 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู       2(1-2-3) 

English   for Communication and Learning Development 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง  พูด  อาน เขียน  ใน

ชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ  อาทิ  การกลาวทักทาย  การกลาวลา  การ
แนะนําตนเองและผูอื่น  การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ  การใหคําแนะนํา  
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและการใหขอมูล  การ
ติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  
แหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร  เชน  การใชพจนานุกรม  
บทความ  หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills; listening, 
speaking, reading and writing in daily life of various situations such as 
greeting, leave-taking, self-introduction and others, requesting, 
offering help, giving suggestion, describing people, objects and places, 
inquiring and information giving, talking on the telephone and 
expressing opinion; development of skills in using tools and resources 
for communicative study such as dictionary, article and newspaper 
and information technology for communicative development  

 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                           2(1-2-3) 

Melayu for Communication 
การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ  
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 

Use of Melayu for communication in daily life, conversation in 
daily life such as greeting, saying thanks and simple introduction 
emphasizing on listening and speaking skills 
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รหัสวิชา                           ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู       2(1-2-3)  

Melayu for Communication and Learning Development  
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการ

เขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูให
ถูกตอง  ฝกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนํา
ตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูล
ทั้งในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน  

Development of Melayu in listening, speaking, reading and 
writing skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu 
correctly; practice of Melayu conversations in different situations ; 
self-introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring 
information nationally and internationally as well as  practice of 
simple sentence writing 
 

2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1         2(1-2-3) 
English for Communication 1             

การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจาของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม 

Practice of English listening, speaking, reading, and writing for 
daily communication; focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, studying on 
customs and traditions of English speaking countries including 
appropriate social etiquette 

 
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ         2(1-2-3) 
                Thai for Careers 

การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการ
เขียนเพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู 
การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ 
เพื่อนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและ
การใชชีวิตประจําวัน 
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รหัสวิชา   ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
 Practicing and developing Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively and be able to use 
in various situations which is beneficial to the career and daily life 

 
            2) เลือกเรียน                                     2 หนวยกิต 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย        2(2-0-4)
  Principles of Reading and Writing Thai Words 

หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอาน
และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่
มักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพร
การอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง 
 Principles of reading and writing Thai words, study of factors 
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing 
and comparing the words that are usually incorrectly in read and 
written, discussing, summarizing, solution finding and promoting the 
correct reading and writing Thai words 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ       2(1-2-3) 
Development of Speaking and Reading Skills in English 

การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

Effective development of speaking and reading skills in 
English , practice of speaking both individual and groups,  efficient 
class presentation and reading practice; reading for comprehension; 
reading newspapers, advertisements, and websites 
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รหัสวิชา   ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน        2(1-2-3) 

English for Reading and Writing Development 
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลาย

สาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและ
อาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

Effective development of reading comprehension in different 
fields and development of writing skill emphasizing on correct forms 
and functions for educational and career purposes such as writing a 
letter, filling in an application form, writing a report, etc. 

 
2100109   ภาษามลายูพื้นฐาน               2(1-2-3) 

Basic Melayu  
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อม

ประโยค พื้นฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study 
on basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu 
expressions, practice of giving information and expressing opinions in 
accordance with social context application 

  
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร           2(1-2-3) 

Chinese for Communication     
การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษา
ได 

Use of Chinese for communication in daily life, daily 
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on 
listening and speaking skills and be able to apply in communicating 
with native speakers 
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รหัสวิชา   ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน           2(1-2-3) 

Basic Arabic 
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด 

อาน และเขียน เพื่อความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 

Arabic alphabets, word and sentence formation processes, 
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand 
generality in daily life and be able to apply in communicating with 
native speakers 

 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2            2(1-2-3) 

English for Communication 2 
การฝกและพัฒนาการฟง พูด อ าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช

สถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 
  Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers; practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills 
for daily life and future career 

 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร       ไมนอยกวา                            6   หนวยกิต 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
2100112 วิทยาการแหงความสุข          2(1-2-3)  

Happiness Study 
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก

เห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  

Definition and scope of physical and mental happiness, being 
optimistic, self -appreciated and also other surroundings,  
multicultural adjustment, emotional quotient for living and 
coexisting, practice of doctrine, morality, ethics, social regulations, 
and agreement for peaceful coexisting in society 
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รหัสวิชา   ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ           2(2-0-4) 

Aesthetics Approach      
ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของกับ

กระบวนทัศน การรับรูความงาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดาน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 

Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic 
perspective, perception of beauty through pictures, sounds, 
movements, and artistic experiences, local and international artistic 
patterns in terms of ideas, techniques, and methods in creating and 
applying to real life situations 
 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต        2(1-2-3) 
Information for Life Long Learning 

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษา
คนควาตามรูปแบบและข้ันตอนที่เปนมาตรฐาน 
 Meanings, roles, and importance of information for life-long 
learning, information sources and accessing,  information searching 
and collecting method for self-access learning, presenting  finding 
results by using standard forms and steps 

 
2100118 ความจริงของชีวิต                           2(2-0-4) 

Truth of Life 
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใช
ในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศน
แบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่
สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

 
 
 



 
 

26 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
Meaning of life, living in today society with science and 

information technology, applying truth and religious in problem 
solving and intellectual developing, life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception, advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life 
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and 
society 

 
2100119 การพัฒนาตน                                 2(2-0-4) 

Self Development  
หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษย ตน 

กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและ
จริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การ
ทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง 

Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict managing 

 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต          2(1-2-3)                 

Aesthetics for Life 
ความหมายของสุนทรียศาสตร เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร เชิ ง

พฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญ
ของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว 
สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการ
รําลึก ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของ
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of 
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts, 
music arts and performance through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 
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1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร     ไมนอยกวา              6  หนวยกิต 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
2150101 สังคมภิวัตน           2(2-0-4) 

Socialization 
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 

และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 

Relationships between human beings and environments in 
Thai society; ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, economics and political affairs 
 

2150102 การจัดการทางสังคม          2(2-0-4) 
  Social Management  

วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น 
 Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources 
management and environments concerning community; concepts of 
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for 
living in local community 
 

2150103 ทักษะชีวิตและจติสาธารณะ         2(1-2-3) 
Life Skills and Public Conscious Mind 

ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่สําคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิด
เชิงบวก การคิดวิ เคราะห  และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการ
บริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและ
การสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ 
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รหัสวิชา   ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
 Meanings and importance of life skill including important 
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional 
intelligence; development of interpersonal relationships and 
communication, self-management skills and stress management;  
emphasis on public mindedness and public consciousness in order 
to be peaceful coexistence 

 
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต                    2(1-2-3)  
                Skills for Life 

ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม
เกี่ยวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจ
ผูอื่น ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจ
และแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการ
เลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด 

Significance and elements of living skills in new societies 
concerning analysis, situation assessment, creative thinking, 
sympathy, social responsibilities, human relations and 
communication; decision making and problem solving in daily life; 
emotional and stress management; activities for stress relief 

 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                     2(1-2-3) 
                 Life and Thai Culture 

เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญ
ของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิต
สาธารณะเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อ
ความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture; significance of human 
relations, human nature, psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community; 
self-development for the advance in life and career; religious 
principles application to life and career 
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน         2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับ

ดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  

Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 
 

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต        2(1-2-3) 
Science for the Quality of Life Development  

วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 
และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
importance and impact of science, technology and environment; 
health promotion for life quality development 

 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน        2(1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life 

ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 Introduction to computers, information technology; computer 
application in daily life, data warehouse application; laws with ethics 
in using information system and its security system 

 
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน             2(1-2-3)  
                 Science in Daily Life 

พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาใน
บาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานใน
การดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่
ใชในชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น 
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รหัสวิชา   ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 

        Energy and its sources; electric energy and electricity 
generation, electric circuits in houses and electrical equipment; 
principles of electrical devices, energy for living; human organ systems, 
heredity; chemical using in daily life; using microorganism in food 
industries; agricultural and industrial production management with 
heat, cold, radiochemical, packaging and storage 
 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต         2(1-2-3)  
                Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ 
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกัน
การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 

Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition; principles and how to choose sports for its individual 
potential; conduct of principles for playing sports at maximum 
benefits to body, emotion and society; injury prevention from sports 
and basic first aid; utilizing sports skill and developing life quality with 
sports and traditional games; personality development promoting 
leadership 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                   ไมนอยกวา      95   หนวยกิต 
   2.1 กลุมวิชาแกน    จํานวน      24    หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4101117 ฟสิกสพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Physics   
 ระบบหนวย ปริมาณทางฟสิกสและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ งาน 

พลังงานและโมเมนตัม ความรอนและการถายโอนความรอน สมบัติของสสาร เสียง
และทัศนศาสตร  ไฟฟา แมเหล็กไฟฟา  และการประยุกตฟสิกสยุคใหมเบื้องตน 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 Unit system, physics quantities and measurement; force and 

motion; work energy and momentum; heat and transfer; properties of 
matters;  sound and optics; electrostatics, magnetostatics and 
fundamental modern physics 

 
4101118 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1(0-3-0) 
 Fundamental Physics Laboratory   
 วิชาบังคับรวม:  4101117 ฟสิกสพื้นฐาน 

Co-requisite: 4101117 Fundamental Physics 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดปริมาณทางฟสิกส สภาพสมดุลของมวล การตกอยาง

อิสระ การเคลื่อนที่วิถีโคง ความจุความรอนจําเพาะของวัตถุ ความหนืด กฏของฮุกส 
การใชมัลติมิเตอร กฏของโอหม คุณสมบัติของเลนส การวัดสนามแมเหล็กโลก โดย
อาศัยเครื่องมือการทดลองจากหองปฏิบัติการหรือที่ประดิษฐขึ้นตามความเหมาะสม 

Laboratory of measurement of physics quantities; equilibrium of 
mass; free fall, projectile motion; heat capacity of materials; viscosity; 
Hooke's law; the use of multimeter; Ohm's law; the properties of lens 
and the measurement of the earth's magnetic field by using appropriate 
apparatuses from laboratory or invention 
 

4102101 เคมีท่ัวไป 1        3(3-0-6) 
 General Chemistry 1  
 โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ ของเหลว 

สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอินทรีย และเคมีสิ่งแวดลอม 
Atomic structure, periodic table, chemical bonds, stoichiometry, 

liquid solution, chemistry equilibrium, acid-base, organic chemistry and 
environmental chemistry 

 

4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1        1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory 1  
 วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม:  4102101 เคมีทั่วไป 1  

Pre-requisite or Co-requisite: 4102101 General Chemistry 1 
        เทคนิคเบื้องตนในการปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ เทคนิค
การแยกสาร การกรอง การตกผลึก การกลั่น การใชตัวทําละลาย และโครมาโทกราฟ 
การเตรียมสารละลาย ปฏิบัติการเก่ียวกับกรด-เบส การทดสอบสารอินทรียเบื้องตน 
และการหาปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO)  
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 Basic of technical for chemistry laboratory, safety in the laboratory, 

separation technique, filtration, crystallization, distillation, using solvent 
and chromatography, preparing the solution, acid – base laboratory, 
preliminary tests organics and the determination of dissolved oxygen 
(DO) 

 
4102167 สารเคมีและความปลอดภัย        2(2-0-4) 
 Chemical and Safety  

 ชนิดสารเคมีอันตราย สารไวไฟ สารระเบิด สารกัดกรอน และสารกัมมันตรังสี 
วิธีเคลื่อนยาย วิธีเก็บรักษา วิธีใช และวิธีทําลายสารเคมี การปองกันอุบัติเหตุและ
โรคภัยที่เกิดจากพิษสารเคมี การปฐมพยาบาลเบื้องตน การจัดการหองปฏิบัติการและ
น้ําทิ้ง  

Type of chemical hazardous, flammable substances; explosives; 
corrosive and radioactive materials; how to move, storage, use and 
destroy chemicals; prevention of accidents, illnesses caused by toxic 
chemicals; first aid from hazardous chemical; laboratory and waste water  

   
4103153 ชีววิทยา 1        3(3-0-6) 
 Biology 1  
 
 
 
 
 

        ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต สารเคมี
ของชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร และวิวัฒนาการ 
        Scientific method, properties of organism, levels of organization, 
chemistry of life, cell, tissue, metabolism, genetics and evolution 
        

4103154 ปฏิบัติการชีววิทยา 1        1(0-3-0) 
 Biology Laboratory 1  
 วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม:  4103153 ชีววิทยา 1  

Pre-requisite or Co-requisite: 4103153 Biology 1  
        กลองจุลทรรศน สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล และการแบงเซลล  เนื้อเยื่อ          
เมแทบอลิซึม การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และวิวัฒนาการ  
        Microscope, chemical composition of living things, cell and cell 
division, tissue, metabolism, genetic inheritance and evolution 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4103155 ชีววิทยา 2        3(3-0-6) 
 Biology 2  
 วิชาที่ตองสอบผานกอน:  4103153 ชีววิทยา 1 

Pre-requisite: 4103153 Biology 1    
        โครงสรางและหนาที่ของพืช โครงสรางและหนาที่ของสัตว ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรม ระบบนิเวศ และเทคโนโลยีชีวภาพ      

         Structure and function of plant and animal, biodiversity, behavior, 
ecosystem and biotechnology 
 

4103156 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0) 
 Biology Laboratory 2  
 วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม:  4103155 ชีววิทยา 2  

Pre-requisite or Co-requisite: 4103155 Biology 2  
        โครงสรางของพืช โครงสรางของสัตว กระบวนการตางๆ ในพืช กระบวนการ
ตางๆ ในสัตว การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและ
การปรับตัว ระบบนิเวศ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ         
        Anatomy and physiology of plant and animal, classification, 
diversity of organism, behavior and adaptation, ecosystem, and 
biotechnology techniques 
 

 

4109101 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Science 1  
 ฟงกชันและกราฟ  ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต  ปริพันธและการประยุกต  อนุกรมอนันต 
  Functions and graphs; limits and continuity of function; 

derivatives of one variable functions and its applications; integration and 
its applications; infinite series 
 

4109102 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Science 2  
 วิชาที่ตองสอบผานกอน:  4109101 แคลลูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1 

Pre-requisite: 4109101 Calculus for Science 1 
ฟงกชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร  

อนุพันธยอย ปริพันธ  และการประยุกต 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
          Multivariable functions; limits and continuity of multivariable 

functions; partial derivatives; integrals of multivariable functions and 
applications 

 
   2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน   จํานวน      71    หนวยกิต 
 2.2.1 วิชาแกนสาขา   จํานวน      15    หนวยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4102216 เคมีอินทรีย 1   3(3-0-6) 

 Organic Chemistry 1  
 วิชาที่ตองสอบผานกอน: 4102101 เคมีท่ัวไป 1 

Pre-requisite: 4102101 General Chemistry 1 
         หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางและสมบัติทั่วไป ชนิดของปฏิกิริยา การ

เรียกชื่อ การเตรียม สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาเคมีและกลไกปฏิกิริยาที่สําคัญของ
สารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบแอโรแมติก และพอลินิวเคลียรแอ
โรแมติก  สารประกอบที่มีหมูทําหนาที่เฉพาะ ออรแกโนแฮโลเจน แอลกอฮอล    
ฟนอล อีเธอร คารบอนิล กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ เอมีน แอไมด คารโบไฮเดรต
และลิพิด 

 Fundamental principles of structures and general properties, type 
of reaction, nomenclature, preparation, stereochemistry and chemical 
reaction mechanisms of hydrocarbons, aromatic and polynuclear 
aromatic compounds; functional      groups of organohalogens alcohol, 
phenol, ether, carbonyl, carboxylic acids and its derivatives, amines 
amides carbohydrate and lipid 

   
4102217 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1   1(0-3-0) 

 Organic Chemistry Laboratory 1  
 วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4102216 เคมีอินทรีย 1 

Pre-requisite or Co-requisite: 4102216 Organic Chemistry 1 
         เทคนิคปฏิบัติการทั่วไปในการทําใหสารบริสุทธิ์ ไดแก การกรอง การตกผลึก 
การกลั่นดวยไอน้ํา การกลั่นลําดับสวน การกลั่นแบบลดความดัน การสกัด และ     
โครมาโทกราฟ การทดสอบการละลายและหมูฟงกชัน การสังเคราะหสารอินทรียที่
สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาเคมีอินทรีย 1 และการพิสูจนเอกลักษณของสารอินทรีย 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
         General techniques for purification e.g. filtration, crystallization, 

steam distillation, fractional distillation, vacuum distillation, extraction 
and chromatography; classification test of dissolution and functional 
group; synthesis and identification of organic compounds corresponding 
to Organic Chemistry 1 course 
 

4102267 หลักชีวเคมี   3(3-0-6) 
 Principles of Biochemistry   
 วิชาที่ตองสอบผานกอน: 4102216 เคมีอินทรีย 1 

Pre-requisite: 4102216 Organic Chemistry 1 
        เซลล องคประกอบของเซลล น้ํา และบัฟเฟอร โครงสราง คุณสมบัติ หนาที่
ของคารโบไฮเดรต  ลิพิด  โปรตีน  เอนไซม  กรดนิวคลิอิก  ฮอรโมน วิตามินและ
เกลือแร เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต โปรตีน และลิพิด 
        Cell, organelles, water and buffer, structure, properties and  
function of carbohydrates; lipids, proteins, enzyme, nucleic acid,  
hormones, vitamins and minerals; metabolism  of carbohydrates, 
proteins and lipids   
 

4102268 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี  1(0-3-0) 
 Principles of Biochemistry Laboratory         
 วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม:  4102267  หลักชีวเคมี 

Pre-requisite or Co-requisite: 4102267 Biochemistry  
         ปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะหชีวโมเลกุล สเปกโตรโฟโตเมตรี สมบัติทาง

กายภาพและเคมีของสารชีวโมเลกุล  กิจกรรมของเอนไซม  เทคนิคโครมาโตกราฟ 
        Laboratory  on  analysis  of  biomolecules,  spectrophotometry, 
physical and chemical properties, analysis of  chromatography  
techniques  
 

4103157 ชีวสถิติ 
Biostatistics 

3(3-0-6) 

         การใชสถิติในงานวิจัยทางชีววิทยา การสุมตัวอยางและการเก็บขอมูลทาง
ชีวภาพ การวางแผนการทดลอง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหและการแปลผล
ขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ สถิติพาราเมตริกส และนอนพาราเมตริกส การนําเสนอ
ขอมูล 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
         Statistics in biological research, sampling and collecting of 

biological statistics, experimental design, hypothesis testing, analysis and 
interpretation of data, parametric and nonparametric and data 
presentation 
 

4103258 จุลชีววิทยา     3(3-0-6) 
 Microbiology  
 วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4103155 ชีววทิยา 2  

Pre-requisite or Co-requisite: 4103155 Biology 2  
         ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจุลชีววิทยา ประวัติ พัฒนาการของจุลชีววิทยา เซลล
โพรแคริโอต เซลลยูแคริโอต การจัดหมวดหมู การเพาะเลี้ยง การเจริญเติบโตและการ
ควบคุมจุลินทรียพื้นฐาน จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม การเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม 
และการแพทย เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียและพันธุวิศวกรรมจุลินทรีย 
         Introduction to microbiology, history of microbiological 
development, prokaryotic cells and  eukaryotic cells, classification, 
cultivation; growth and control of microorganisms, environmental 
microbiology, agriculture, food, industry and medication microorganisms; 
biotechnology and genetic engineering of microorganism 

   
4103259 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา        1(0-3-0) 
 Microbiology  Laboratory   
 วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4103258  จุลชีววิทยา  

Pre-requisite or Co-requisite: 4103258 Microbiology  
         การใชกลองจุลทรรศนเพื่อศึกษาจุลินทรีย เทคนิคการทําปลอดเชื้อ การยอมสี
จุลินทรีย การเตรียมอาหารสําหรับเลี้ยงจุลินทรีย การนับจํานวนจุลินทรีย การ
เพาะเลี้ยงและเทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ การแพรกระจายของจุลินทรียในธรรมชาติ 
การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย การระบุชนิดแบคทีเรีย การยับยั้งการเจริญของ
จุลินทรียโดยจุลินทรีย และกระบวนการหมักโดยจุลินทรีย 

 Use of microscope and aseptic techniques, microbial staining, 
media preparation, enumeration of microorganisms, microbial culture 
and purification techniques; distribution of microorganisms in nature, 
control of microbial growth, identification of bacteria, antimicrobial 
activity and microbial fermentation 
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   2.2.2 วิชาเฉพาะดาน    ไมนอยกวา จํานวน      56    หนวยกิต 
    1) วิชาเฉพาะดานบังคับ  จํานวน      42   หนวยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
4103160 ภาษาอังกฤษสําหรับชีววิทยา  2(2-0-4) 
 English for biology  

          ฝกทักษะการใชภาษาอั งกฤษทางวิทยาศาสตรจากสื่อสิ่ งพิมพ  สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส บทความทางวิทยาศาสตรชีวภาพ และคูมือการใชเครื่องมือ ฝกการ
อาน สรุปความ นําเสนอดวยวาจาและลายลักษณอักษร 
         Skills in English for scientific publications, electronic media, 
science articles and manual tools, reading and summary, presentation 
and written of publications  

 
4103261 ชีววิทยาของเซลล 

Cell  Biology 
4(2-4-6) 

         โครงสราง หนาที่และการทํางานของเซลล และออรแกเนลล พันธุศาสตร
ระดับเซลล ชีววิทยาระดับโมเลกุลพื้นฐาน วัฏจักรของเซลล กลไกการควบคุมการ
แบงเซลล การเปลี่ยนสภาพของเซลล การแกและการตายของเซลล การตอบสนอง
ของเซลลตอสิ่งแปลกปลอม เทคนิคการศึกษาชีววิทยาของเซลล 

         Structure, function, and physiology of cell and organelles,  
cytogenetic, basic molecular biology, cell cycle, mechanism and 
control of cell division, cell differentiation, cell aging and cell death, 
immune responses and cell biology techniques 

 
4103262 พฤกษศาสตร 3(3-0-6) 
 Botany  
         เซลลและเนื้อเยื่อของพืช สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา 

วิวัฒนาการ และอนุกรมวิธานของพืช 
        Cell and tissue; morphology, anatomy, physiology, ecology, 
evolution and taxonomy of plant 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
4103263 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร 1(0-3-0) 
 Botany Laboratory  
 วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4103262 พฤกษศาสตร  

Pre-requisite or Co-requisite: 4103262 Botany  
        เครื่องมือ และการเตรียมตัวอยางพืช เซลลและเนื้อเยื่อของพืช สัณฐานวิทยา
และกายวิภาค วิสัย สรีรวิทยา การจําแนกพืช การเก็บรวบรวมและการเก็บรักษา
ตัวอยางพืช การศึกษาภาคสนาม       
        Instruments and preparation of specimen, cell and tissue, 
morphology and anatomy, habit, physiology, classification of plant, the 
collection and storage of specimens and field study 
 

4103264 สัตววิทยา       3(3-0-6) 
 Zoology  
         เซลลและเนื้อเยื่อของสัตว สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา พฤติกรรม 

นิเวศวิทยา ความสัมพันธทางวิวัฒนาการ และความหลากหลาย 
        Cell, tissue, morphology, anatomy, physiology behavior, and 
ecology of animal, evolutionary relationships among phyla and animal 
diversity 

 
4103265 ปฏิบัติการสัตววิทยา       1(0-3-0) 
 Zoology Laboratory 

วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4103264  สัตววิทยา  
Pre-requisite or Co-requisite: 4103264 Zoology  

เซลลและเนื้อเยื่อสัตว ลักษณะทางสัณฐาน กายวิภาค สรีรวิทยา แหลงที่อยู 
การจําแนกประเภท การเก็บรวบรวมและการเก็บรักษาตัวอยางสัตว การศึกษา
ภาคสนาม 

 Cell, tissue, morphology, anatomy, physiology, habitat, 
classification of animal, sample collection, preservation and field study 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
4103366 นิเวศวิทยา      3(3-0-6) 
 Ecology  
        กระบวนการทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ สังคมของสิ่งมีชีวิตและความ

หลากหลายทางชีวภาพ ประชากร การเปลี่ยนแปลงแทนที่และการแพรกระจายของ
สิ่งมีชีวิต ชีววิทยาการอนุรักษ  
       Processes of ecology, ecosystem, community and biodiversity; 
population, ecological succession and distribution; biological 
conservation 
 

4103367 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา     1(0-3-0) 
 Ecology Laboratory  
 วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม: 4103366 นิเวศวิทยา  

Pre-requisite or Co-requisite: 4103366 Ecology  
เครื่องมือพื้นฐาน  ปจจัยทางชีวภาพ ทางเคมีและทางกายภาพที่เกี่ยวของกับ

การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตามธรรมชาติและในระบบนิเวศจําลอง
ความหนาแนนของประชากรและการแกงแยงแขงขัน การเจริญของประชากร 
พฤติกรรมสัตว การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจําลอง มลพิษและ 

 การศึกษาภาคสนาม  
        Basic instruments, biological chemical and physical factors for 
survivorship in natural ecosystem and in small artificial ecosystem; 
population density and interspecific competition, population growth, 
animals behavior, ecological succession in small artificial ecosystem, 
pollution and field study 
 

4103368 กายวิภาคศาสตร 3(2-2-5) 
 Anatomy   
         ความรูเบื้องตนทางกายวิภาคศาสตร เซลล เนื้อเยื่อ โครงสรางของพืชมีทอ

ลําเลียง และสัตวมีกระดูกสันหลัง 
        Basic knowledge of anatomy, cell, tissue, structure of vascular 
plant and vertebrate 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
4103369 สรีรวิทยา 3(2-2-5) 
 Physiology  
         ความรูพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต ที่เกี่ยวของกับกระบวนการตาง ๆ 

การสังเคราะหดวยแสง การหายใจ การขนสงและการลําเลียง ภาวะธํารงดุล กลไก
การประสานงาน  และการควบคุมการทํางานของระบบตาง ๆ 
        Basic knowledge of physiology of organism associated with 
various processes including photosynthesis, respiration, transportation, 
homeostasis, coordination mechanism and controls of organ system 

 
4103370 พันธุศาสตร        4(2-4-6) 
 Genetics  
         แนวคิดและทฤษฎีทางพันธุศาสตร เซลลและการแบงเซลล การถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การสังเคราะหโปรตีน การแสดงออกและการ
ควบคุมการทํางานของยีน ความนาจะเปนในพันธุศาสตร  การกลายพันธุ            
มัลติเพิลอัลลีล พันธุศาสตรประชากร และวิวัฒนาการ ลิงเกจ และรีคอมบิเนชั่น 
การกําหนดเพศ และพันธุวิศวกรรมเบื้องตน 
       Concept and theories of genetics, cell and cell division, genetic 
inheritance, genetic material, protein synthesis, gene expression and 
gene regulation, probability in genetics, mutation, multiple alleles, 
population genetics and evolution, linkage and recombination, sex 
determination and elementary genetic engineering 

  
4103371 วิวัฒนาการ        3(3-0-6) 
 Evolution 

แนวคิดและทฤษฎีวิวัฒนาการ ความสัมพันธของอนุกรมวิธานกับวิวัฒนาการ 
การเกิดสปชีส ใหม วิวัฒนาการระดับโมเลกุล วิวัฒนาการของพืชและสัตว  
พันธุศาสตรประชากร 
        Concept and theories of evolution, relationship between 
taxonomy and evolution, species and speciation, molecular evolution, 
plant and animal evolution and population genetics 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
4103372 การจัดระบบทางชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ* 4(2-4-6) 

 Biological Systematics and Biodiversity  
         แนวคิด ปรัชญา วิวัฒนาการ หลักการ และการจัดหมวดหมูความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต เนนสิ่งมีชีวิตในทองถิ่น  
        Concepts, philosophy, evolution principles and classification of 
biodiversity of organism emphasizing local organism  
 

4103373 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 
 Seminar in Biology  
         หัวขอทางชีววิทยาตามความสนใจ เนนหัวขอที่ทันสมัย โดยการคนควา

เอกสาร ผลงานตีพิมพ รวมทั้งอภิปราย เขียนรายงานและนําเสนอ 
        Selected topic in contemporary biological science by searching 
from publication papers, discussion, writing paper and presentation 

 
4103374 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา  1    1(1-2-0) 

 Research Project in Biology 1  
 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา การเขียนเคาโครงงานวิจัย การนําเสนอแผนการ

ดําเนินงานวิจัยภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 
 Research methodology in biology, proposal writing, presentation 

of experimental design under the guidance of the advisor 
 

4103475 ชีววิทยาการอนุรักษและการจัดการ*                                         3(3-0-6) 
Conservation Biology and Management 

หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ อิทธิพล
ของสิ่งแวดลอม การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการอนุรักษ และ
การจัดการสิ่งมีชีวิตในทองถิ่น 

Principles and theories that related to biodiversity, 
environmental impact, biodiversity loss, approaches to conservation 
and sustainable management of local organism 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
4103476 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา  2*   

Research Project in Biology 2 
2(0-6-0) 

 วิชาที่ตองสอบผานกอน:  4103374 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1  
Pre-requisite: 4103374 Research Project in Biology 1 
        การวิจัยทางชีววิทยา การนําเสนอ และเขียนรายงานการวิจัย โดยเนนการ
วิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในทองถ่ิน ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา  
        Biology research, presentation and research report writing, 
particularly research topic of local organism under the guidance of the 
advisor 
 

                                        2) วิชาเฉพาะดานเลือก      ไมนอยกวา  จํานวน 8 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4103377 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทองถิ่น* 3(2-2-5) 
 Local Plant  Tissue  Culture  
         เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทองถิ่น การเตรียมอาหารสังเคราะห

และฮอรโมน เทคนิคการทําใหปลอดเชื้อจุลินทรีย รูปแบบการเจริญของเซลลและ
เนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยง การนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปใชประโยชนในดาน    
ตาง ๆ ไดแก การขยายพันธุพืช การปรับปรุงพันธุพืช การอนุรักษสายพันธุ     
        Techniques and tissue culture of local plants, preparing plant 
tissue culture media and hormone, aseptic technique, growth pattern 
of cell and tissue culture, tissue culture techniques utilized in various 
fields such as plant propagation, plant breeding and plant 
conservation    
 

4103378 ชีววิทยาของนกพื้นเมือง* 3(2-2-5) 
 Biology of Native Birds 

ชีววิทยาของนก ความหลากชนิดของนกพื้นเมือง การสํารวจ ถิ่นอาศัย 
พฤติกรรม และการเพาะเลี้ยง 
        Biology and diversity of native birds, survey, habitat, behavior 
and bird cultivation 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
4103379 ชีววิทยาของแมลงทองถิ่น*  3(2-2-5) 
 Biology of Local Insects  
         ชีววิทยาของแมลงในทองถิ่น วิธีการเก็บรักษาตัวอยาง อนุกรมวิธาน แหลงที่

อยูอาศัย ความสําคัญของแมลงในทองถิ่นตอมนุษยและสิ่งแวดลอม การอนุรักษ 
การศึกษาภาคสนาม  
        Biology of local insects, sample preservation, taxonomy, habitat, 
importance of local insects to the people and the environment, 
conservation and field study 

   
4103380 พรรณพืชทองถิ่น* 2(1-2-3) 
 Local Plants  
         ความสําคัญ ถิ่นอาศัย สัณฐานวิทยาของพืชที่อยูในถิ่นอาศัยตางๆ การจําแนก

พืช ภูมิปญญาทองถิ่นที่เก่ียวของกับพืชทองถ่ิน การอนุรักษ การศึกษาภาคสนาม     
        Importance of local plants, habitat, morphology of plants in 
different habitats, classification, local wisdoms related to local plants, 
conservation and field study 

       
4103381 สาหรายวิทยา 3(2-2-5) 
 Phycology  
 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต ความหลากหลายและวิวัฒนาการของ

สาหราย บทบาททางนิเวศวิทยา ประโยชนและการอนุรักษ สาหรายที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ ฝกปฏิบัติ การเก็บรวบรวม การเพาะเลี้ยง การแยกสายพันธุบริสุทธิ์ 
การศึกษาภาคสนาม       

  Morphology, physiology, life cycle, diversity and evolution of 
alga, ecological role, advantage and conservation, economic 
importance of algae, practice, collection, culture, pure culture 
screening and field study 

 
4103382 การเตรียมตัวอยางทางชีววิทยา  3(2-2-5) 
 Preparation for Biological Specimen 

เทคนิคการเตรียมตัวอยางสิ่งมีชีวิต การดอง การทําแหง และการเตรียม
สไลดถาวร เทคนิคการถายภาพจากกลองจุลทรรศน 

 
 

  
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
 Techniques for preparation of organism, preservation of 

specimens in liquid preservatives, drying specimens and preparing 
permanent slide, photography through a microscope 

 
4103383 ชีวจริยธรรมเบื้องตน 2(1-2-3) 
 Introduction to Bioethics  
         วิ เคราะหปญหาทางดานจริยธรรมที่ เกิดขึ้นในงานวิจัยทางสาขาวิชา

วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรการแพทยและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่ใชมนุษย
และสัตวทดลอง 
        Analysis about ethical issues of the use of animal and human as 
subjects  used in biological, medical and environmental sciences 
research 
 

4103384 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน    3(3-0-6) 
 Introduction  to  Biotechnology   
         หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพทาง

อุตสาหกรรม การแพทย  และการเกษตร  การควบคุมและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษาดูงานนอกสถานที ่
        Principle biotechnology and application of biotechnology in 
industry, medicine, and agriculture; biotechnological safety and 
control, law related to biotechnology and field study 

  

4103385 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง  3(2-2-5) 
 Invertebrate Zoology  
 วิชาที่ตองสอบผานกอน: 4103264  สัตววิทยา 

Pre-requisite: 4103264 Zoology 
สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน 

และวิวัฒนาการ ของสัตวไมมีกระดูกสันหลังตั้งแตโพรโทซัวถึงโพรโทคอรเดต           
การรวบรวมและการเก็บตัวอยาง การศึกษาภาคสนาม 

 Morphology, anatomy, physiology, behavior, ecology, taxonomy 
and evolution of invertebrate: protozoa to protochordate, sample 
collection-preservation and field study 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
4103386 สัตวมีกระดูกสันหลัง  3(2-2-5) 
 Vertebrate Zoology  
 วิชาที่ตองสอบผานกอน: 4103264  สัตววิทยา    

Pre-requisite: 4103264 Zoology               
        สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และ
วิวัฒนาการ ของสัตวมีกระดูกสันหลัง การรวบรวมและการเก็บตัวอยาง การศึกษา
ภาคสนาม       

Morphology, anatomy, physiology, behavior, ecology, taxonomy 
and evolution of vertebrate, sample collection and field study 
 

4103387 เนื้อเยื่อวิทยาของสัตว 3(2-2-5) 
 Animal Histology  
         โครงสรางและหนาที่ของเนื้อเยื่อสัตว เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพันรวมทั้ง

กระดูก กระดูกออน เลือด เนื้อเยื่อกลามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท เทคนิคทางเนื้อเยื่อ
วิทยา 

Structure and function of animal tissue, epithelium tissue, 
connective tissue, bone, cartilage and blood tissue, muscle tissue, 
nervous tissue and histological techniques 

 
4103388 นิเวศวิทยาเชิงทองเที่ยว 3(2-2-5) 
 Ecology for Tourism  
         ระบบนิเวศ ความสําคัญของระบบนิเวศ การทองเที่ยวอยางยั่งยืน รูปแบบ

ของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เสนทางธรรมชาติ การศึกษาดูงานนอกสถานที ่
        Ecology, importance of ecology, sustainable tourism, eco-tourism 
pattern, nature trail and field trip 
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3) วิชาประสบการณวิชาชีพ-สหกิจศึกษา  
                                             ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4103589 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยา และการเตรียม 

สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 
1(90) 

 Preparation  for Field Experience  in  Biology and 
Preparation  for Cooperative Education in  Biology 

 

 จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษา ในดานความรู พัฒนาทักษะ
การใชเครื่องมือทางชีววิทยา การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน การใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาคนควา การติดตอสื่อสาร การเก็บขอมูล คุณลักษณะที่พึง
ประสงคในการทํางาน การศึกษาดูงานสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

Workshop for students in order to prepare them knowledge, 
skill set in using biological instruments, software operation using 
technology for researching, communication, collecting information, 
desired characteristics in working, and study trip at both government 
and private organizations 

 

4103590 การฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยา 5(450) 
 Field Experience  in  Biology 

วิชาที่ตองสอบผานกอน: 4103589 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยาและ
การเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา 
Pre-requisite: 4103589 Preparation  for Field Experience in Biology and 
Preparation  for Cooperative Education in  Biology 

ปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมดานชีววิทยาในหนวยงานของรัฐและเอกชน เพื่อ
นําความรูรวบยอด และความสามารถจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใช
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม การนําเสนอผลการฝกประสบการณวิชาชีพดวย
วาจา และเอกสารหลังการฝกประสบการณวิชาชีพ 

Collaborative working in biology in government and private 
organizations, learning concept and knowledge learnt to be used 
effectively and appropriately in both oral and documents from field 
experience 

 
 
 
 
 



 
 

47 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4103591 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 6(600) 

 Cooperative Education in Biology  
 วิชาที่ตองสอบผานกอน:  4103589 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยาและ

การเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา 
Pre-requisite: 4103589 Preparation  for Field Experience in Biology and 
Preparation  for Cooperative Education in Biology 
        ฝกงานทางวิทยาศาสตรชีวภาพในสถานประกอบการไมนอยกวา 16 สัปดาห 
เพี่อแกปญหาในองคกรหรือเปนโครงงานวิจัย ลักษณะของงานที่ไดรับมอบหมายควร
เปนโครงงานอิสระ มีการกําหนดเปาหมายอยางชัดเจน นักศึกษาตองทําบันทึกการ
ทํางานประจําวัน นําเสนอผลงานโดยสัมมนาหลังฝกงาน 
        Training of biological science of at least 16 weeks for solving 
organization problems occurred, assignments should be independent 
projects with obvious goal setting, students are required to do their 
daily working records and present them in the post training seminar 

 
3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจาํตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. ดร.ศศิธร  พังสุบรรณ
 อาจารย 
  

ปร.ด. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2552 
2540 
2535 

12 12 12 12 12 

2. นางฉันทนา  รุงพิทกัษไชย
 อาจารย 
  

กศ.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตภาคใต 

2534 
2527 

12 12 12 12 12 

3. นายวพิัฒน  ถาวโรฤทธิ์
 ผูชวยศาสตราจารย 
  

กศ.ม. (ชีววิทยา) 
 
กศ.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
วิทยาลยัวิชาการศึกษา
มหาสารคาม 

2521 
 

2511 

15 15 15 15 15 

4. ดร.สายใจ แกวออน
 อาจารย 
  

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2558
2542 
2537 

12 12 12 12 12 

5. นางสาวอลภา ทองไชย
 อาจารย 
  

วท.ม. (สัตววิทยา) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2551 
2547 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารยประจํา 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจาํตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป 

พ.ศ. 
ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 
 2559 2560 2561 2562 2563 

1. ดร.ศศิธร  พังสุบรรณ
 อาจารย 
 

ปร.ด. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2552 
2540 
2535 

12 12 12 12 12 

2. นางฉันทนา  รุงพิทกัษไชย
 อาจารย 
 

กศ.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตภาคใต 

2534 
2527 

12 12 12 12 12 

3. นายวพิัฒน  ถาวโรฤทธิ ์
 ผูชวยศาสตราจารย 
  

กศ.ม. (ชีววิทยา) 
 
กศ.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
วิทยาลยัวิชาการศึกษา
มหาสารคาม 

2521 
 

2511 

15 15 15 15 15 

4. ดร.สายใจ แกวออน  
 อาจารย 
  

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2558
2542 
2537 

12 12 12 12 12 

5. นางสาวอลภา ทองไชย 
 อาจารย 
 

วท.ม. (สัตววิทยา) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2551 
2547 

15 15 15 15 15 

6. ดร.อิสมะแอ  เจะหลง 
 อาจารย 
 

ปร.ด. (พืชศาสตร) 
วท.ม. (พืชศาสตร) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2558 
2550 
2548 

15 15 15 15 15 

7. ดร.วารุณี หะยีมะสาและ 
 อาจารย 
  

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต
สัตวน้ํา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 

2556 
 

2552 
 

2547 

15 15 15 15 15 

 
 
 

 3.2.3 อาจารยพิเศษ 
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. 

ดร.ชัชวาล  หมื่นโพธิ ์
 

ปร.ด. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2553 
2547 

ดร.ทวีเดช  ไชยนาพงษ 
 

วท.ด. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (ประมง) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
มหาวิทยาลยัแมโจ 

2554 
2544 
2541 

ดร.วีระเดช มีอินเกดิ ปร.ด. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (นิเวศวิทยา) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรการประมง) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2555 
2546 
2538 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม (การฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา)  
 การฝกประสบการณวิชาชีพ ฝกใหนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมดาน
ชีววิทยาในหนวยงานของรัฐและเอกชน เพื่อนําความรูรวบยอด และความสามารถจากการศึกษา
ตลอดหลักสูตรไปประยุกตอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสม มีการนิเทศและ
ติดตามผลการฝกประสบการณวิชาชีพโดยอาจารยนิเทศท่ีไดรับมอบหมาย  

การฝกสหกิจศึกษา กําหนดใหนักศึกษาจะตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรใหฝกแบบสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาตองมีความสามารถในการแกปญหาใน
องคกรตามที่ไดรับมอบหมาย หรือสามารถดําเนินงานในลักษณะโครงงานวิจัย เสมือนเปนบุคลากร
ประจําในหนวยงานของรัฐและเอกชนโดยอาศัยหลักวิชาที่เรียนมา และมีการนิเทศ ติดตามผลโดย
อาจารยนิเทศ/สหกิจ ที่ไดรับมอบหมาย  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม   
 4.1.1 สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น 
 4.1.2 สามารถแกไขปญหาโดยใชองคความรูที่มีอยู 
 4.1.3 สามารถนําเสนอและสื่อสารดวยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 4.1.4 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล และนําเสนอผลงานได 
 4.1.5 สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติขอมูลและอภิปรายผล 

4.2 ชวงเวลา: ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน: จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัย  

การทําโครงงานวิจัยแบงเปน 2 รายวิชา คือ โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1 และโครงงานวิจัย
ทางชีววิทยา 2 ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับเนื้อหาทางชีววิทยา เนนงานวิจัยในทองถิ่น มีการศึกษา
เอกสารอางอิง เขียนเคาโครงวิจัย วางแผน ทดลองอยางเปนระบบ จัดทํารายงานวิจัยเปนรูปเลม ตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

5.1 คําอธิบายโดยยอ  
  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชีววิทยาที่นักศึกษาสนใจ สามารถกําหนดหัวขอ วางแผนและ
ออกแบบการวิจัยดําเนินการทดลองดวยจรรยาบรรณของนักวิจัยทางวิทยาศาสตร ภายใตการควบคุม
ของอาจารยที่ปรึกษา อธิบายความสําคัญที่มาของหัวขอวิจัย ประโยชนที่ไดรับจากการทํางานวิจัย 
หรือการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ตั้งขอบเขตและผลสําเร็จภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดไว 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
5.2.1 สามารถใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการวิจัย 
5.2.2 ไดองคความรูทางวิทยาศาสตรชีวภาพจากการวิจัย 
5.2.3 สามารถแกไขปญหาโดยระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 
5.2.4 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล และนําเสนองาน 
5.2.5 สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติขอมูลและอภิปรายผล 
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5.2.6 มีวินัยและจรรยาบรรณในการวิจัย 
5.2.7 สามารถนําเสนอและสื่อสารดวยภาษาพูด และภาษาเขียน 

5.3 ชวงเวลา 
  รายวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1: ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3  

รายวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยา 2: ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4 
5.4 จํานวนหนวยกิต 

  3 หนวยกิต  
  รายวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1: 1(1-2-0) หนวยกิต 

รายวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยา 2: 2(0-6-0) หนวยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร หรืออาจารยในสาขาวิชาชีววิทยา เปน
อาจารยที่ปรึกษาหลัก และอาจารยที่ปรึกษารวม 

5.5.2 กําหนดวันและเวลาใหคําปรึกษาในเวลาเรียนวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1 
และโครงงานวิจัยทางชีววิทยา 2 

5.5.3 เตรียมหลักฐานการใหคํ าปรึกษาทั่ ว ไป  เชน  มีแบบฟอรมรายงาน
ความกาวหนาและใหคําปรึกษา 

5.5.4 มีหนังสือ เอกสารอางอิง วารสารที่เกี่ยวของ และวิทยานิพนธทางดาน
ชีววิทยาใหศึกษาในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีบริการคอมพิวเตอร เพื่อ
การศึกษาคนควา 

5.5.5 มีวัสดุ ครุภัณฑ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรสําหรับการเรียนการสอนและ
ทําวิจัย และผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยในสาขาวิชาชีววิทยา ประสานงานกับหนวยงานอื่น ใน
กรณีท่ีเครื่องมืองานวิจัยนั้นไมมีในศูนยวิทยาศาสตร 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
  พิจารณาจากความกาวหนาของงานวิจัย ความสําเร็จในการวิจัย ความรับผิดชอบ 
ความสม่ําเสมอ และจรรยาบรรณในการทําวิจัย มีการจัดการนําเสนอความกาวหนา และมีการสอบ
ประเมินผล โดยมีอาจารยเปนกรรมการสอบโครงงานวิจัยไมนอยกวา 2 คนตอ 1 เรื่อง   
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของ
นักศึกษา 

กลยุทธการประเมินผล 

1) มีทักษะการใชภาษามลายู 1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
โ ด ย ก า ร อ บ ร ม เ พิ่ ม เ ติ ม ชั้ น 
ปละ 1 กิจกรรม 
3) สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยใน
กลุมประเทศอาเซียน 

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม 

2) มีทักษะการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 1 รายวิชา 
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
โดยการอบรมเพิ่มเติมชั้นปละ 1 
กิจกรรม 

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม 

3) มี จิ ตอาสาและจิ ตสํ านึ ก
สาธารณะ 

1) ม อ บ ห ม า ย ใ ห นั ก ศึ ก ษ า
รวมกลุมทํากิจกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีจิตอาสา ตั้งแตป 1 ถึง ป 
3 อยางนอยปละ 1 กิจกรรม 

1) นํ า เ ส น อ กิ จ ก ร ร ม ที่ ไ ด
ดําเนินการมาในรูปนิทรรศการ
ใ น ชั้ น เ รี ย น ป ที่  3  โ ด ย ใ ห
ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร
ประเมินผล 

4) มีทักษะในการแกปญหา
ด ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร 

1) ฝก ใหมี การแกปญหาด วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร 
2) วิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
ในหัวขอที่นักศึกษาสนใจ 

1) ประเมินจากความกาวหนา
โครงงานวิจัย 
2) ประเมินจากรายงานวิจัย 

5) มีวินัยและรับผิดชอบ 1) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัยในเรื่องของการตรงตอเวลา 
เชน การเขาชั้นเรียน การสงงาน
ตรงตามเวลาที่กําหนด 
2) ฝกนักศึกษาใหรับผิดชอบงาน
ที่มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคล
และงานกลุมใหสําเร็จในเวลาที่
กําหนด 

1) ประเมินจากพฤติกรรมการ
เขาชั้นเรียน การสงงาน 
2) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ผ ล ง า น
รายบุคคลและงานกลุม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
   2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 

การเรียนรู 
กลยุทธการประเมิน 

ผลการเรียนรู 
1) การปฏิบัติตนตามกรอบ
ระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน
และสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัย 
ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน 
อดทนและสูงาน 
3) การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศั กดิ์ ศ รี ขอ งคว าม เป น
มนุษย 
4) การแสดงออกถึงการมีจิต
อาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 
5) รั กและภู มิ ใ จ ในท อ งถิ่ น 
มหาวิทยาลัย มีจิตสํานึกในการ
อ นุ รั ก ษ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
สิ่ ง แวดล อมและภู มิ ปญญา
ทองถิ่น 
 
 

1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อ
บมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่
เ ป น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ ต น เ อ ง 
มหาวิทยาลัย และสังคม เคารพ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น มีความซื่อสัตยสุจริต 
2) การวิ เคราะหแบบวิภาษวิธี 
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤต
ดานคุณธรรมจริยธรรม ของ
สังคมและวิชาการ 
3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธ
ที่ เนนปฏิบัติการ ( Interactive 
action learning) 
4) ก า ร ใ ช ก รณี ศึ กษ า  ( Case 
study) 
5. มี การจั ดกิ จ กรรมสํ าหรั บ
พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตอาสา 

1) วั ด แล ะ ปร ะ เ มิ น ผ ลก า ร
วิเคราะหวิภาษวิธี 
2) วัดและประเมินจากกลุ ม
เพื่อน 
3) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา 
4) วัดและประเมินจากผลการ
เขารวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและการมีจิตอาสา 
 

 

2.1.2 ดานความรู 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 

การเรียนรู 
กลยุทธการประเมิน 

ผลการเรียนรู 
1) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ความสามารถในการเขาถึ ง
แหลงการเรียนรู 
2) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ความสามารถในการบูรณาการ

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใหผู เรียนมีการเรียนรูดวย
ตนเอง การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
สามารถ เข าถึ งแหล ง เ รี ยนรู 
บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู  แ ล ะ

1) การทดสอบยอย 
2) ทดสอบกลา งภาค เ รี ยน 
ปลายภาคเรียน 
3) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ร า ย ง า น
การศึกษาคนควา 



 
 

53 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมิน 
ผลการเรียนรู 

ความรู และการประยุกต
ความรู 
3) มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
 

ประยุกตใชความรูตามหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา โดยใชกลวิธีการสอนที่
หลากหลายทั้ ง การบรรยาย
รวมกับการอภิปราย การคนควา 
กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอ
ประเด็นที่ผูเรียนสนใจ เพื่อการ
เรียนรูรวมกันของกลุม 

4) ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 
 

 

2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 

การเรียนรู 
กลยุทธการประเมิน 

ผลการเรียนรู 
1) สามารถใชทักษะการคิด
อ ย า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ  คิ ด
วิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และ 
คิ ด เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร  ใ น
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
เพื่อสรางประโยชนตอตนเอง
และสังคมได 
 

1) การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝก
ทั กษะการคิ ดและการแก ไ ข
ปญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุม
ในสถานการณทั่ ว ไป  โดยใช
วิธีการสอนที่หลากหลาย เชน 
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ ม  ก า ร ทํ า
กรณีศึกษา การโตวาที   การ
จัดทําโครงการ และการใชเกม 
เปนตน  
 

1) การสอบวัดความสามารถ
ในการคิดและแกไขปญหาโดย
ใชกรณีศึกษา 
2) การประเมินจากผลงานที่
เกิดจากการใชกระบวนการ
แกไขปญหา การศึกษาคนควา
อยางเปนระบบ การวิเคราะห
วิ จ ารณ  เ ช น  ร ายงานการ
วิเคราะหวิจารณ กรณีศึกษา 
การศึกษาอิสระ รายงานผล
การอภิปรายกลุม การประชุม
ปรึกษาปญหา และการสัมมนา 

 

2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 

การเรียนรู 
กลยุทธการประเมิน 

ผลการเรียนรู 
1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิก
กลุม 
2) มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ
บทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้ง
ตอตนเอง ตอผู อื่น  และตอ
สังคม 

1) กลยุทธการสอนที่เนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผู เรียนกับ
ผู เรียน ผู เรียนกับผูสอน และ
ผูเรียนกับสังคม  
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ มี ก า รทํ า ง าน เป นที ม  เพื่ อ
สงเสริมการแสดงบทบาทของ

1) การประเมินความสามารถใน
การทํางานรวมกับกลุมเพื่อน 
แ ล ะ ที ม ง า น อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค 
2) การประเมินผู เรียนในการ
แสดงบทบาทของการเปนผูนํา
และผูตามในสถานการณการ
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมิน 
ผลการเรียนรู 

3) แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร มี
ปฏิ สั มพันธ ที่ ดี ในสั งคมพหุ
วัฒนธรรม 
 

การเปนผูนําและผูตาม 
3) จั ด กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม ใ ห
นักศึกษาไดมีความรับผิดชอบ 
ป ฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี ใ น สั ง ค ม          
พหุวัฒนธรรม 

เรียนรูตามวัตถุประสงค 
3) ป ร ะ เ มิ น ผ ลจ า ก กา ร จั ด
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร เ ข า ร ว ม
กิจกรรมของนักศึกษา 
 

 
2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 

การเรียนรู 
กลยุทธการประเมิน 

ผลการเรียนรู 
1) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ความสามารถในการใชภาษา
เพื่อการสื่อสาร  
2) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยี
ไดอยางเหมาะสม   
3) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ความสามารถในการวิเคราะห
ตัวเลข แปลผลและนําเสนอ
ขอมูลไดอยางเหมาะสม และใช
เปนพื้นฐานการแกปญหาและ
การตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
4) ก า ร แส ด งออก ถึ ง ก า ร มี
ทั ก ษ ะ  ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล
เพื่อการแสวงหาความรู 
 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ
การสื่อสารระหวางบุคคลทั้งการ
พูด การฟง และการเขียนในกลุม
ผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน 
และบุคคลที่เกี่ยวของ 
2) การจั ดประสบการณการ
เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือก
และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ
และวิธีการ 
3) การจั ดประสบการณการ
เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใช
ค ว ามส าม า ร ถ ในกา ร เ ลื อ ก
สารสนเทศและฝกทักษะการ
นําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง 
และเนื้อหาที่นําเสนอ 

1) การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ใ ช แ บ บ สั ง เ ก ต  แ ล ะ แ บ บ
ประเมินทักษะการพูด การ
เขียน 
2) การทดสอบทักษะการฟง
จากแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรู 
3) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล 
โดยใช ข อสอบ การทํ ารายงาน
กรณีศึกษา และการวิเคราะหขอมูล
ผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ   
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   2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมิน 
ผลการเรียนรู 

1) มีความซื่อสัตยสุจริต 
2) มีระเบียบวินัย 
3) มีจิตสํานึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผูอื่น 
5) มีจิตสาธารณะ 
 

1) ปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษามี
ความซื่อสัตยสุจริต โดยอาจารย
สอดแทรกการสอนคุณธรรม 
จริยธรรมในรายวิชา 
2) สงเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัยในการเรียน โดยกําหนด
กติกา  ขอตกลงในการ เรี ยน
รวมกัน 
3) ปลูกจิตสํานึก ใหตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเนน
ย้ําเรื่องการนําผลงานของผูอื่นมา
ใชอางอิง 
4) สงเสริมการทํางานเปนทีม 
ระดมความคิด วางแผนงาน เพื่อ
ฝกการเคารพสิทธิและการรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น 
5) ปลูกจิตสํานึกโดยจัดกิจกรรม
และหรือสงเสริมความตระหนัก
ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ไ ด ฝ ก ใ ห มี จิ ต
สาธารณะ และหรือจิตอาสา 

1) ประเมินพฤติกรรมการเรียน
การสอนหรือกิจกรรมอื่นๆ 
2) การตรวจสอบการเขาชั้น
เรียน และหรือการแตงกาย 
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
และหรือการตรวจสอบการสง
งานตามเวลาที่ไดรับมอบหมาย 
และหรือคุณภาพของงาน 
3) การตรวจสอบการอ างอิง
จากสิ่งที่สืบคน หรืออ่ืนๆ 
4) สังเกตจากพฤติกรรมการ
เรียน และพฤติกรรมการทํางาน
กลุม 
5) สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงจิตสาธารณะและ
หรือจิตอาสา และพฤติกรรมที่
เห็ นแกประโยชน  ส  วนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน 
 

 
2. ดานความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมิน 
ผลการเรียนรู 

1) มีความรู ในหลักการและ
ทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตร
และหรือคณิตศาสตร 
2) มี ค ว า ม รู พื้ น ฐ า น ท า ง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่
จะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 

1) การจัดการเรียนการสอนมุง
ใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ
ในเนื้อหาวิชา โดยจัดการเรียน
การสอนแบบเนนผู เรียนเปน
สําคัญในรูปใดรูปแบบหนึ่งหรือ
หลายรูปแบบ สงเสริมใหผูเรียน 
คนควาดวยตนเอง ฝกฝนทักษะ

1) ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน  ที่
สอดคลองกับการจัดการเรียน
การสอน โดยอาจใชการสอบ
ขอเขียน หรือการสอบปากเปลา 
2) ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการ
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมิน 
ผลการเรียนรู 

3) ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม
ความกาวหนาทางวิชาการ 
พัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานวิทยาศาสตรและ
หรือคณิตศาสตร 
4) มีความรอบรูในศาสตรตางๆ 
ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

การคิดวิเคราะห สอนแบบสาธิต 
สอนแบบบรรยาย สอนรวมกัน
อภิปราย คนคว ากรณีศึกษา 
มอบหมายงานทั้งรายบุคคล และ
รายกลุม 
2) จัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรที่นําอธิบายหลักการ
และทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 
3) สงเสริมจัดการเรียนการสอน 
โ ด ย ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ติ ด ต า ม
ความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อ
พัฒนาความรู ใหม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานวิทยาศาสตรและ
หรือคณิตศาสตร 
4) จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร สอน ใ ห
นักศึกษาสามารถนําความรูใน
ศ า ส ต ร ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน 

สอบปฏิบัติ การนําเสนอผลงาน 
และหรือคุณภาพของงานที่
ไดรับมอบหมาย 
3) ประเมินจากผลงานและหรือ
การนําเสนอองคความรูที่ ได
ศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและ
หรือคณิตศาสตร 
4) ประเมินการนําเสนอหัวขอ
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย พิ จ า ร ณ า
ความกาวหนาของโครงการวิจัย 
 

 
3. ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมิน 
ผลการเรียนรู 

1) สามารถคิดวิเคราะหอยาง
เปนระบบและมีเหตุมีผล ตาม
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร ท า ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ ห รื อ
คณิตศาสตร 
2) นําความรูทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรไปประยุกตกับ
สถานการณต างๆ ได อย า ง
ถูกตองและเหมาะสม 
3) มี ค ว า ม ใ ฝ รู  ส า ม า ร ถ
วิเคราะหและสังเคราะหความรู

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย เชน การอภิปราย
กลุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
ระดมความคิด การสัมมนา การ
โต ว าที  ก า ร ใช เ กม  กา รทํ า
โครงการ 
2) จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อ
ส ง เ ส ริ ม นํ า ค ว า ม รู ท า ง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไป
ประยุกตกับสถานการณตางๆ ได
อยางถูกตองและเหมาะสม 

1) ประเมินจากการอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน 
2) ประเมินจากกระบวนการ
แกปญหาในการคนควา การ
สอบขอเขียน หรือ สอบปาก
เปลา 
3) ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร
อภิปราย การทํากิจกรรมในชั้น
เรียน และหรือคุณภาพของ
โครงงานวิจัย 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมิน 
ผลการเรียนรู 

จากแหล ง ข อ มู ล ต า ง  ๆ  ที่
หลากหลายไดอย างถูกตอง 
และเพื่อนําไปสูการสรางสรรค
นวัตกรรม 
 

3) เนนใหมีการศึกษา วิเคราะห 
สั ง เคราะหขอมูลความรู จาก
แหลงตางๆที่หลากหลายไดอยาง
ถูกตองในรายวิชาและหรือเพื่อ
นําไปสูการสรางนวัตกรรม 

 

 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมิน 
ผลการเรียนรู 

1) มีภาวะผูนํา โดยสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนํา
และสมาชิกที่ด ี
2) มีความรับผิดชอบตอสังคม
และองค กร  รวมทั้ งพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน 
3) ส าม า ร ถปรั บ ตั ว เ ข า กั บ
สถานการณและวัฒนธรรม
องคกร 
 

1) สงเสริมการทํางานเปนทีม 
โดยการมอบหมายงานกลุม เพื่อ
ฝกภาวะผูนํา และฝกการทํางาน
รวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและ
สมาชิกท่ีด ี
2) จั ด กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม ใ ห
นักศึกษาไดมีความรับผิดชอบ 
ป ฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี ใ น สั ง ค ม พ หุ
วัฒนธรรมและองคกร  จัดใหมี
การคนควา พัฒนาการเรียนรูใน
รายวิชาตาง ๆ 
3) จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม
ประสบการณในการเรียนรูที่
ส อ ด ค ล อ ง กั บ บ ริ บ ท ข อ ง
สถานการณวัฒนธรรมองคกร 

1) การสังเกตพฤติกรรมจาก
กระบวนการทํางานกลุมและ
หรืองานที่ไดรับมอบหมาย 
2) ประเมินจากพฤติกรรมการ
แสดงออกความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมายตอสังคม
และองคกร 
3) ป ระ เมิ นพฤติ ก ร รมกา ร
ปรับตัวกับสถานการณ และ
วัฒนธรรมองคกร 
 

 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมิน 
ผลการเรียนรู 

1) สามารถประยุกตความรูทาง
คณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการ
วิ เ ค ร าะห ป ร ะมว ลผลกา ร
แกปญหา และนําเสนอขอมูล
ไดอยางเหมาะสม 
2) มีทักษะการใชภาษาเพื่อ

1) สนับสนุนใหนักศึกษาคนควา
ความรูดวยตนเอง และใชความรู
ท า งคณิ ตศาสตร และสถิ ติ ที่
เ ห ม า ะ ส ม  เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห 
สังเคราะหความรู และนําเสนอ
ในรูปแบบที่เหมาะสม 

1) ประเมินจากคุณภาพของ
งานที่ไดรับมอบหมาย พิจารณา
ความถูกตองของเนื้อหา การ
วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล  แ ล ะ ก า ร
นําเสนอ เทคนิคการนําเสนอ 
ก า ร เ ลื อ ก ใ ช เ ค รื่ อ ง มื อ
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมิน 
ผลการเรียนรู 

สื่อสารความรูทางวิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตร  ไดอยางมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ร ว ม ทั้ ง ก า ร
เลือกใชรูปแบบการสื่อสารได
อยางเหมาะสม 
3) มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม รู
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ห รื อ
ภาษาตางประเทศ เพื่อการ
คนควาไดอยางเหมาะสมและ
จําเปน 
4) ส า ม า ร ถ ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการสืบคนและ
เก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ 
 

2) จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาทักษะการใชภาษาสื่อสาร
ความรูทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ในชั้น เรียนอยาง
ถูกตอง 
3) ส ง เ ส ริ ม ให ผู เ รี ยนพัฒน า
ทักษะความรูภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศ บทความทาง
วิ ชาการจากต า งประเทศใน
สาขาวิชานั้นๆ 
4) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนให
คนควาขอมูลจากฐานขอมูลทาง
วิทยาศาสตรโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน 
 

สารสนเทศเพ่ือการนําเสนอ 
2) ประเมินทักษะการใชภาษา
ที่ใชในการสื่อสารความรูทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใน
ชั้นเรียน 
3) ประเมินทักษะและความรู
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ห รื อ
ภาษาตางประเทศ บทความ
ทางวิชาการจากตางประเทศใน
สาขาวิชานั้นๆ ดวยหลากหลาย
วิธี 
4) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล
ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
คณิตศาสตรที่ไดรับมอบหมาย
จากการใช เทคโนโลยีในการ
สืบคนขอมูล 

 
3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping)   
 แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุไวใน
หมวดที่ 4  ขอ 2) โดยระบุเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง 
 

 3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
      1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  

1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน 

และสูงาน 
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพ

ในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 
5) รักและภูมิใจในมหาวิทยาลัย ทองถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น 
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2) ดานความรู 
  1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงเรียนรู 

2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกต
ความรู 

3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3) ดานทักษะทางปญญา 
1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และ

คิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอ

สังคม 
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

              5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยาง

เหมาะสม 
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปลผล และนําเสนอ

ขอมูลไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 

เพื่อการแสวงหาความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


