
 
 
 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวตักรรม 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



ก 
 

 

คำนำ 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการพัฒนามาจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2537 
จนถึง ปี พ.ศ. 2546 ได้มีการปรับปรุงครั้งแรกเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ใน
ปี พ.ศ. 2551-2554 ต่อมาได้มีการปรับปรุง ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2554  เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2555-2559 
ตามด้วยการปรับปรุงในครั้งที่  3 พ .ศ. 2559 ซึ่งเริ่มใช้ในปี พ .ศ. 2559-2563 และการปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้ สำหรับใช้กับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ได้นำเสนอรายละเอียดในการปรับปรุงหลักสูตร ในเอกสารร่างหลักสูตร           
ฉบับปรับปรุงนี้ เพ่ือขอรับอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตรงกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้มีเนื้อหา
รายวิชาที่ทันสมัย รวมทั้งสอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (BCG Model) ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
ชีวภาพ โดยได้ปรับลดจำนวนหน่วยกิต จากเดิมไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต ปรับปรุงเป็นไม่น้อยกว่า 
120 หน่วยกิต เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร เดิม โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 63 หน่วยกิต  และหมวดวิชาเลือกเสรี 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตแรงงานทักษะสูง/เฉพาะทาง 
ผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางชีวภาพ เพ่ือตอบสนองความมั่นคงทางด้านอาหาร เกษตร 
อุตสาหกรรม และการแพทย์ 
 รายละเอียดในหลักสูตรประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร 3) ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 4) ผลการเรียนรู้   
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 5) หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 6) การพัฒนา
คณาจารย์ 7) การประกันคุณภาพหลักสูตร 8) การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้ เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏยะลา              
เรื่อง แนวปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ผ่านการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
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(นางสาวยาสมี เลาหสกุล) 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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สารบัญ 
 

   หน้า 
คำนำ   ก 
สารบัญ   ค 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 8 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 62 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร  
ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร  
ภาคผนวก ข คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 2584/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงานศึกษาความต้องการจำเป็นและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

ภาคผนวก ค คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 4321/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ภาคผนวก ง หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  
ภาคผนวก จ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

ภาคผนวก ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียน
การสอน  

 

ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชา
และรหัสชุดวิชา  

 

ภาคผนวก ซ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

 

 



ง 
 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

   หน้า 
ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงข้อสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร  
ภาคผนวก ญ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการในคราวประชุม

ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
 

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.2563 

 

ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.2563 

 

ภาคผนวก ฐ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร  
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสตูร 
 รหัสหลักสูตร :  25501571102834 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program  in Biological Technology and  
 Innovation 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
   ชื่อย่อ :  วท.บ. (ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Biological Technology and   
                                         Innovation)    
   ชื่อย่อ :  B.Sc. (Biological Technology and Innovation) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี  
 
4.  จำนวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
5.3 ภาษาที่ใช้ 
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
               เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเห็นสมควรให้เสนอ

หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที ่2/2563 เมื่อวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
     ในคราวประชุมครั้งที ่10/2563 เมื่อวันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที ่4/2563 เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
      ในคราวประชุมครั้งที ่10/2563 เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2566 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
 8.1 นักวิชาการชีวภาพ 
 8.2 นักวิเคราะห์ขอ้มลูทางชีวภาพ 
 8.3 นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 8.4 นักพันธุวิศวกรรมและปรับปรุงพันธุ์ 
 8.5 ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 
 8.6 นักวิทยาศาสตร์ 
 8.7 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 
9. ชื่อนามสกุลเลข เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชือ่ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย 
ปี 

พ.ศ. 
1. นางสาวยาสมี เลาหสกุล 
 อาจารย์ 
x xxxx xxxxx xx xx 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2561 
2555 
2552 

2. นายอิสมะแอ เจ๊ะหลง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
x xxxx xxxxx xx xx 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2558 
2550 
2548 

3. นางศศิธร  พังสุบรรณ 
 อาจารย์ 

x xxxx xxxxx xx xx 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2550 
2540 
2535 

4. นางสาววารุณี หะยีมะสาและ 
  อาจารย์ 

x xxxx xxxxx xx xx 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2556 
2552 
2547 

5. นางสาวอลภา ทองไชย
 อาจารย์ 
x xxxx xxxxx xx xx 

วท.ม. (สัตววิทยา) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

2551 
2547 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไป
พร้อมกัน ได้แก ่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ซ่ึงระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร
ชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) โดยคำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด และ
ทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้
มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของ
หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีเป้าหมายในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความรู้ทางชีววิทยาเป็นพ้ืนฐาน ในแง่ของการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า ซึ่งเป็นฐานการผลิตสำคัญ การวิจัยพ้ืนฐานและเชิง
ประยุกต์ รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม 
เพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโต เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชน
เข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรม ในการพัฒนาทางด้านสังคม
และวัฒนธรรม ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ที่มีเอกลักษณ์ในความหลากหลาย ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจาก
หลายฝ่าย เพ่ือการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมนั้น จุดเริ่มต้นที่สำคัญคือการมุ่งเน้น
พัฒนาคนให้มีคุณภาพจากการได้รับการศึกษา และการยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งนี้การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลนับเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นในทุก  ๆ ด้าน รวมทั้งเน้น
การลดความเหลี่ยมล้ำทางสังคมอีกด้วย นอกจากนี้การมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม มีความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ จึงต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ือการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับวิถีชุมชน 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง อาทิ 
เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง เขานางแก้วลำ
ใหม่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เป็นต้น รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่ง
สอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะเศรษฐกิจชีวภาพที่มุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (ข้อ 11.1 และ 11.2) ด้วยเหตุดังกล่าวหลักสูตรจึงเห็นว่าควรเร่งปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือสร้างบัณฑิตหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีคุณลักษณะตรงตามความ
ต้องการในด้านชีววิทยาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีตามศาสตร์  และสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพ่ือตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจของประเทศ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นแรงงานทักษะสูงเพ่ือรองรับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจในท้องถิ่นและประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งงานบริการวิชาการสังคม
เพ่ือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม และการศึกษารวมทั้งใช้งานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาที่
สอดคล้องกับความต้องการในท้องถิ่น ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ  
เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ตรงตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชา
ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเกษตร ทั้งนี้หมวดวิชา
เฉพาะของหลักสูตร ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน และกลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพและสหกิจศึกษา 
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 - กลุ่มวิชาแกน บริหารจัดการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาชีววิทยา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกำหนดผู้สอนจากคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร 

 - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วยวิชาเฉพาะด้านบังคับ และวิชาเฉพาะด้านเลือก 
บริหารจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา บริหารจัดการเรียนการสอน
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย 
คณะที่รายวิชานั้นสังกัด 

 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
ผลิตบัณฑิตสาขาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีโลกทัศน์กว้าง ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มุ่งพัฒนาตนเอง และท้องถิ่น 

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 
กำหนดกรอบและทิศทางการผลิตบัณฑิตสาขาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มี

คุณสมบัติตามเป้าหมายของปรัชญา ปรับตัวให้อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข ใช้ความรู้ทางวิชาชีพ 
มีความสามารถด้านเทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ บนพ้ืนฐานของ
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์ใน

การผลิตบัณฑิตเพ่ือให้มีคุณลักษณะ ดังนี้  
1.3.1 มีความใฝ่รู้ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
1.3.2 สามารถบูรณาการศาสตร์ทางชีวภาพกับศาสตร์อ่ืน เพ่ือนำไปสู่การสร้างสรรค์

นวัตกรรม 
1.3.3 สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

ชีวภาพ และการนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะ 
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1.3.4 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับทางสังคมและองค์กร มีจิตสาธารณะและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 
 1.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 นักศึกษามีความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทักษะพ้ืนฐานทางด้าน

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดี สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับทางสังคมและองค์กรได ้

2 นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางชีวภาพ 
สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีการเฉพาะทางที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางชีวภาพได้ 

3 นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางชีวภาพ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์สร้างระบบ กระบวนการและวิธีด้านวิจัยทางชีวภาพ สามารถบูรณาการศาสตร์
ทางชีวภาพกับศาสตร์อ่ืน และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

4 นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สามารถริเริ่มต้นแบบ
นวัตกรรมทางชีววิทยา 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา / 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิชา    
ชี ว วิ ท ย า เท ค โน โลยี แ ล ะ
นวัตกรรมให้ ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที ่สกอ.กำหนด 
 

- ป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต ร ต าม รอบ
ระยะเวลาที่กำหนดโดยอิงเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และ
จากหลักสูตรในระดับสากล 
- ติดตามประเมินการใช้หลักสูตร
ตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

- ป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต ร ให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี และให้ทันกับ

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของสถานประกอบการใน
วิช าชี พที่ เกี่ ย วข้ อ ง แล ะความ 
ก้าวหน้าทางวิชาการ 

- รายงานผลการประเมิน
คว าม พึ งพอ ใจ ใน การใช้
บัณฑิตของสถานประกอบ 
การ  
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แผนการพัฒนา / 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ใน ยุ ค
ปัจจุบัน  

- การสำรวจความพึงพอใจ
ใน ทั ก ษ ะ  ค ว าม รู้ ค ว า ม 
สามารถในการทำงานของ  

- พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ส า ย
วิชาการสายสนับสนุน และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือรองรับการ
จัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และบริการวิชาการใน
หลักสูตร 

- สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้
ศึ ก ษ าต่ อ  แ ล ะท ำผล งาน ท าง
วิชาการ 
- สนับสนุนบุคลากร เข้ารับการ
ฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ 
- สนับสนุนให้บุคลากร ทำวิจัย 
และบริการวิชาการแก่สังคม  ให้
ครบถ้วนตามพันธกิจ  

บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี  
- แผนพัฒนาของหลักสูตร  
-  แผนพัฒนาตนเอง 
- รายงานสรุปผลการดำเนิน 
งานของหลักสูตร  

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศกึษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิตปกติในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ

ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดอืนกันยายน 
ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนด 
  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นระบบเน้นการเรียนรู้โดยผู้เรียน
เป็นสำคัญ โดยเลือกรูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา เช่น การสอนแบบอภิปราย 
(Discussion group) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry based) การสอนแบบแบ่งกลุ่ม
ทํางาน (Committee work method) การสอนแบบบูรณาการ (Integrate teaching) การสอนแบบ
ทดลอง (Laboratory method) 
 2.3.2 ทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 2.3.3 พ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษาแรกเข้ามีความแตกต่างกัน  

 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับหลักสูตร เพ่ือชี้แจงข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบ แนะนำ

เกีย่วกับการปรับตัว การใช้ชีวิตระดับอุดมศึกษา รวมทั้งมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้คำแนะนำทั้ง
ในด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมที่
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน  นักศึกษากับอาจารย์  และนักศึกษากับคนในชุมชน
ต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนดแนวปฏิบัติให้อาจารย์ประจำวิชามอบหมาย
งานเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ส่งเสริม
ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะ
ทางภาษามากขึ้น และส่งเสริมใหน้ักศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

2.4.3 จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พัฒนา
ทักษะเฉพาะทาง โดยจัดกิจกรรมชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพ่ีติวน้อง และสอบวัดประเมินผลความรู้ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ระดับชั้นปี 

 
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ระดับปริญญาตรี (4) ปี       

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวมจำนวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

สำเร็จการศึกษา 
- - - 40 40 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ  
10,000 บาทต่อภาค
การศึกษา 

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

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 2,700 บาท 
ต่อปี 

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 
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2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2564 2565 2566 2567 2568 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 181,600 363,200 544,800 726,400 726,400 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย ร้อย
ละ 40 

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

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อย
ละ 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 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 
 2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน  
 2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชาวิถแีห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ 
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 1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาอตัลักษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต 

  1) คณะครุศาสตร์                                               3 หน่วยกิต 

 หรือ    
  2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 

 หรือ    
  3) คณะวิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต 

 หรือ    

  4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 63 หนว่ยกติ 

  1) เฉพาะด้านบังคับ  51 หน่วยกิต 

  2) เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา   

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
   5100101  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    Language Thought and Communication   
   5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*  3(3-0-6) 
    Thai for Communication   
   5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ*  3(3-0-6) 
    Thai for Careers 

 
  

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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   5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา  3(3-0-6) 
    English for Fun   
   5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์           3(3-0-6) 
    English Usage for Social Network   
   5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 2(1-2-3) 
    English for Communication and Learning Development 
   5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*  2(1-2-3) 
    English for Communication 1   
   5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*    2(1-2-3) 
    English for Communication 2   
   5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ  3(3-0-6) 
    Technology and Media Literacy   
  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
   5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
    Developments of Thai Speaking and Writing Skills  
   5100110 การพฒันาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
    English Communication Skills Development  
   5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    Chinese for Communication   
   5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    Melayu for Communication   
 1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
  1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
   5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข   3(3-0-6) 
    Well-being    
   5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*   3(3-0-6) 
    Science in Daily Life    
  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ 

   5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ  3(3-0-6) 
    Information Technology for 

Presentation 
  

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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   5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*  3(3-0-6) 
    Information Technology in Daily Life   
   5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*   3(3-0-6) 
    Mathematics in Daily Life    
   5100119 การบริหารร่างกาย   1(0-2-2) 
    Body Exercise    
   5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต* 
  2(1-2-3) 

    Sports for the Quality of Life Development  
   5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
    King’s Philosophy for Local Development  
   5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 3(3-0-6) 
    Introduction of Ethics and Wealth  
   5100123 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 
    Beauty of Life   
   5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 2(1-2-3) 
    Step to the World  
   5100125 ความจริงของชีวิต*              3(3-0-6) 
    Truth of Life  
   5100126 การพัฒนาตน*                      2(2-0-4) 
    Self Development  
   5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต*             3(3-0-6) 
    Aesthetics for Life  
   5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*        2(1-2-3) 
    Life and Thai Culture  
 1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกติ 
   5100129 พหุวัฒนธรรมกบัสันติภาพ 3(3-0-6) 
    Multiculture  and Peace  
      

 
___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 3(3-0-6) 
    Life Skill for Society  
   5100131 สังคมภิวัตน์* 3(3-0-6) 
    Socialization  
 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต 

  1) คณะครุศาสตร์                                               3 หน่วยกิต 

   5100132 ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6) 
    Teachings of The King Rama 9  
 หรอื    
  2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 

   5100133 วิถีไทย วิถถีิ่น    3(3-0-6) 
    Thai and Local Ways  
 หรือ    
  3) คณะวิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต 

   5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6) 
    Young Entrepreneurs  
 หรือ    

  4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  3 หน่วยกิต 
   5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น 3(3-0-6) 
    Science for Community  
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

   14103103 ฟิสิกส์สำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
    Physics for Biological Technology and Innovation  
   14103104 เคมีสำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
    Chemistry for Biological Technology and 

Innovation 

 

   14103105 ชีววิทยา 3(2-2-5) 
    Biology  
      

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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   14103106 ชีวสถิต ิ
Biostatistics 

3(2-2-5) 

   14103107 คณิตศาสตร์สำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Mathematics for Biological Technology and 
Innovation 

3(2-2-5) 

      
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 

  1) เฉพาะด้านบังคับ  51 หน่วยกิต 

   14103108 เคมีอินทรีย์และการวิเคราะห์สำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

2(1-2-3) 

    Organic Chemistry and Analysis for Biological 
Technology and Innovation 

 

   14103209 ชีวเคมีสำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
    Biochemistry for Biological Technology and 

Innovation 
 

   14103110 พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 
    Botany  
   14103111 สัตววิทยา 3(2-2-5) 
    Zoology  
   14103112 จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 
    Microbiology  
   14103213 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(2-2-5) 
    Cell and Molecular Biology  
   14103214 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช 3(2-2-5) 
    Plant Anatomy and Physiology   
   14103215 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์      3(2-2-5) 
    Animal Anatomy and Physiology   
   14103216 นิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์ 3(2-2-5) 
    Ecology and Conservation Biology  
   14103217 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 3(2-2-5) 
    Genetics and Evolution  
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   14103218 เทคโนโลยีจุลินทรีย์ 3(2-2-5) 
    Microbial Technology  
   14103319 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
    Biological Information Technology  
   14103320 เทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกต์ 3(2-2-5) 
    Biotechnology and Application  
   14103321 ชีวนวัตกรรม 3(2-2-5) 
    Bio Innovation   
   14103222 นวัตกรรมจากเทคนิคทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
    Innovation from Biological Technique  
   14103323 ชีวธุรกิจกบัการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
    Biobusiness and Entrepreneurship  
   14103324 สัมมนาทางชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1(0-2-1) 
    Seminar in Biological Technology and Innovation  
   14103325 โครงงานวิจัยทางชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 1(0-2-1) 
    Research Project in Biological Technology and 

Innovation 1 
 

   14103326 โครงงานวิจัยทางชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 2(0-6-0) 
    Research Project in Biological Technology and 

Innovation 2 
 

  2) เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

   34103327 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการประยุกต์ เชิง
พาณิชย์ 

6(4-4-10) 

    Plant Tissue Culture Technology and Commercial 
Application 

 

   34103328 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งชันโรง 6(4-4-10) 
    Innovation and Technology of Stingless 

Beekeeping 
 

   14103429 นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางสัตว์ 3(2-2-5) 
    Innovation and Products of Animal  
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   14103430 วิทยาการสาหร่าย 3(2-2-5) 
    Phycology  
   14103431 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
    Bioprocess Technology  
   14103432 ชีวผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
    Bioproducts  
   14103333 นิเวศวิทยาเชิงท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
    Ecology for Tourism  
   14103334 การวาดภาพทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
    Biological Illustration  
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   14103335 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและการเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1(1-0-2) 

    Preparation for Field Experience in Biological 
Technology and  Innovation and Preparation for 
Cooperative Education in Biological Technology 
and Innovation 

 
 
 
 

    และ  
   14103436 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
5(450) 

    Field Experience in Biological Technology and 
Innovation 

 

    หรือ  
   14103437 สหกิจศึกษาทางชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 6(600) 
    Cooperative Education in  Biological Technology 

and Innovation 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
         



19 
 

 

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้ 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14103103 ฟิสิกส์สำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
3(2-2-5) 

14103104  เคมีสำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

3(2-2-5) 

14103105 ชีววิทยา 3(2-2-5) 
14103107 คณิตศาสตร์สำหรับชีววิทยาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14103106 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

14103108 เคมีอินทรีย์และการวิเคราะห์สำหรับ
ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม    

2(1-2-3) 

14103110 พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 
14103111 สัตววิทยา 3(2-2-5) 
14103112 จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 

รวม 20 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  6 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14103209 ชีวเคมีสำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
3(2-2-5) 

14103213 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(2-2-5) 
14103214 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช 3(2-2-5) 
14103215 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์      3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14103216 นิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์ 3(2-2-5) 

14103217 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 3(2-2-5) 
14103218 เทคโนโลยีจุลินทรีย์ 3(2-2-5) 
14103222 นวัตกรรมจากเทคนิคทางชีววิทยา 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 14103320 เทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

14103324 สัมมนาทางชีววิทยาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1(0-2-1) 

14103325 โครงงานวิจัยทางชีววิทยาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 1 

1(0-2-1) 

  วิชาเฉพาะด้านเลือก 6 หน่วยกติ 
รวม 17 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาเฉพาะ 14103319 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
14103321 ชีวนวัตกรรม 3(2-2-5) 
14103323 ชีวธุรกิจกับการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
14103326 โครงงานวิจัยทางชีววิทยาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 2 
2(0-6-0) 

14103335 
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและ
การเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1(1-0-2) 

รวม 12 หน่วยกิต 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวชิา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 14103436 
 
 

14103437 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

หรือ 
สหกิจศึกษาทางชีววิทยาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

5(450) 
 
 

6(600) 

รวม 5-6 หน่วยกิต 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาเฉพาะ  วิชาเฉพาะด้านเลือก 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต  
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   5100101  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
    Language Thought and Communication  
    ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการ

สื่อสาร ทักษะการฟังและการอ่าน การลำดับความคิด การสรุปความคิด 
และการถ่ายทอดความคิด เพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้
ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น การเล่านิทานพ้ืนบ้าน 

    Language and communication, relation between 
languages with ideas and communication, listening and reading 
skills, idea organization, idea conclusion, expressing ideas for 
communication for both speaking and writing, Thai use through 
songs, plays and folk tale 

     
   5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*  3(3-0-6) 
    Thai for Communication   
    ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึก

ทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนำเสนอ
ข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน 
ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร 

     Significance of Thai language as communication tools, 
practice of language  in daily life use 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 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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   รหสัวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    and its solutions of language used in daily life, realizing ethics 

and awareness of Thai society 
     
   5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*  3(3-0-6) 
    Thai for Careers   
    การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน

และการเขียนเพ่ือให้ เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการ
นำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่าน
กระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 

   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 

     
   5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา  3(3-0-6) 
    English for Fun   
    การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ระบบเสียง

ภาษาอังกฤษ คำศัพท์และสำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู้อ่ืน การ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 

    English usage for daily communication, English sound 
systems, vocabularies and greeting expressions, self-
introduction and introducing others, basic information inquiries, 
giving opinions, feeling expression, class presentation 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์           3(3-0-6) 
    English Usage for Social Network   
    การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การ

ตั้งและการตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ 
การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็น
ภาษาอังกฤษ  

    Simple English writing in social media, giving queries and 
answers in English, online chatting, giving opinions in English, 
writing and replying email in English 

     
   5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 2(1-2-3) 
    English for Communication and Learning Development 
    พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา
การแนะนำตนเองและผู้อ่ืน การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้
คำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและ
การให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น 
พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการ
สื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    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 
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 communication 

 ___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*  2(1-2-3) 
    English for Communication 1   
    การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารในชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

    Practices 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 

     
   5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*    2(1-2-3) 
    English for Communication 2   
     การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้

สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวันและการประกอบ
อาชีพ 

    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 

     
   5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ  3(3-0-6) 
    Technology and Media Literacy   
    การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและ
จัดการได้ การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  
การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทาง
เทคโนโลยี 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    Information literacy, media literacy, IT and 

communication literacy, information access and evaluation, 
information use and manageability, media analysis, simple tools 
usage for media production, social media use under law 
controls and ethics in technology 

     
  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน

ภาษาไทย 
 3(3-0-6) 

    Developments of Thai Speaking and Writing Skills  
    การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนใน

โอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จาก
การฟังและการอ่านจากสื่อต่าง ๆ นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดย
คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การ
พูดและการเขียน 

    Developments of speaking and writing skills, speaking 
and writing for both formal and informal occasion, research, 
knowledge from listening and reading from various media, 
presenting with presentation and writing with ethics and moral 
realization, communication manners, criticizing speaking and 
writing 

     
   5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
    English Communication Skills Development  
     การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน      

การอ่านและเขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน     
    Listening and speaking in daily-life situations, short 

message reading and writing, non-complicated sentence reading 
and writing 
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    Chinese for Communication   
    การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  คำศัพท์  

ไวยากรณ ์ขั้นพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 
    Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, 

vocabularies, basic Chinese grammars, greetings and basic daily-
life conversation 

     
   5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    Melayu for Communication   
    การใช้ภาษามลายู เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  คำศัพท์  

ไวยากรณ์ข้ันพืน้ฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 
     Melayu usage for communication in daily life, 

vocabularies, basic Melayu grammars, greetings and basic daily-
life conversation.   

     
 1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข   3(3-0-6) 
    Well-being    
    การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากการ

ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารและคุณค่าทาง
โภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยา
เบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

    Science and technology use in daily life, effects of using 
science and technology on environment, foods and nutrition, 
dietetics, nutrition information reading, basic drug information, 
Thai herbs, herbs with health, consumer protection laws,  
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    promoting physical and mental health 
     
   5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน* 3(3-0-6) 
    Science in Daily Life    
    พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า 

วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ต่าง ๆ พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของ
มนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต ประจำวัน การใช้ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์
และการเก็บรักษา 

     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 use in daily life, using 
microorganism in food industries, agricultural and industrial 
production management with heat, cold, radiochemical, 
packaging and storage 

     
  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ  3(3-0-6) 
    Information Technology for Presentation  
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงและการใช้

ข้อมูล วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ และการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

    Introduction to information technology, data access and 
use, accessing information methods, searching strategies, 
analyzing and synthesizing information, presenting information 
in various forms 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*  3(3-0-6) 
    Information Technology in Daily Life   
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 

    Introduction to computer, information technology, 
computer application in daily life, data warehouse application, 
laws and ethics in using information system and security system 

     
   5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*  3(3-0-6) 
    Mathematics in Daily Life    
    หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงิน

เกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

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

     
   5100119 การบริหารร่างกาย   1(0-2-2) 
    Body Exercise    
    หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการ

บริหารร่างกายเพ่ือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความ
ยืดหยุ่นของร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการ
ออกกำลังกายและการเลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 

    Principles of body management, skill practice and basic 
technique of body management to gaining muscle, body 
flexibility and physical fitness self-check, exercise selection and 
playing sports for healthiness, sportsmanship 

     ___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต*  2(1-2-3) 
    Sports for the Quality of Life Development  
    กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภท

ต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ 
และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 

    เบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬา
และการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ 
การเป็นผู้นำ 

    Rules, regulations, etiquette, form and methods of 
sports competition, principles and how to choose sports for 
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 

     
   5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
    King’s Philosophy for Local Development  
    ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
พระราชดำริเพ่ือความกินดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่น 

    King’s philosophy for agricultural management, 
economy, environment and education; sufficiency economy 
philosophy, royal projects for the better living of people, 
sustainable development, applying the King’s philosophy for 
community development 

 
 

    
___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 3(3-0-6) 
    Introduction of Ethics and Wealth  
    การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และ

สิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตนเองเพ่ือดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกัน
ผู้อ่ืนได้การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การ
บริหารจัดการและภาวะผู้นำ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการ
ลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร 

     Development of learning, understanding and valuing lives, 
society and environment; self-development for happy living 
and getting along well with people, promoting ethics and 
moral; care for others, leadership management, human 
resource management, investment channel, principles of basic 
business, analyzing business environment, accounting and 
financing, online business, marketing and communication 

     
   5100123 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 
    Beauty of Life   
    ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจ

ผู้อื่น ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูด
เบื้องต้น หลักการพูดนำเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี การ
พัฒนาตนในการทำงานกลุ่มและทำงานทีม และทักษะการใช้ชีวิต 

    Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality 
developments, social etiquette, principles of basic speaking, 
principles of oral presentation in front of meeting, status of 
good leadership and followership, self-developments for groups 
work and teamwork, living skills 
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 2(1-2-3) 
    Step to the World  
    การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอก

แบบฟอร์มใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัคร
งาน และการเขียนประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์งาน การ
สัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณ์การสนทนาทาง
โทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ำเสียงในการพูด คำศัพท์และ
สำนวนเพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารในสำนักงาน การบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการนำเสนอ การปรับตัวเข้าสู่สังคม 
การปฏิบัติตนในการทำงาน การทำงานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

    Job seeking sources, reading jobs announcement, filling 
out application form, writing letters or email for job application, 
writing resume, appointment for job interview, interviewing, 
interview acceptance and rejection, telephone conversation, 
etiquette in tone of speaking, vocabularies and expressions for 
work practice and Public mind 

     
   5100125 ความจริงของชีวิต*              3(3-0-6) 
    Truth of Life  
    ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยา

ศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรม
ไปประยุกต์ในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มี
สันติภาพ การเรียนรู้ โลกทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของ
โลกทัศนแตละอยางเพ่ือจะไดรจูักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต
ที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของ
ชีวิตและสังคม 

    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, 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    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 

     
   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   5100126 การพัฒนาตน*                      2(2-0-4) 
    Self Development  
    หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์

ตน กระบวนการเกิด และพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

    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 

     
   5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*             3(3-0-6) 
    Aesthetics for Life  
    ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิง

พฤติกรรมโดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม 
ความสำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน 
และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอน
การเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรำลึก ความคุ้นเคยและนำเข้าสู่ความซาบซึ้ง 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

     
 
 ___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    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 

      
   5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*        2(1-2-3) 
    Life and Thai Culture  
    เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย 

ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทาง
จิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำ
หลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

    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 

     
 1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
    Multiculture  and Peace  
     ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการใน

การสร้างความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพ 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทยีบเทา่ขึ้นไป 
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    และความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทยและสังคมโลก การ

แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  และกิจกรรมทางสังคมเพ่ือส่งเสริม
สันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่
ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

    Meanings, significance and types  of culture, process of 
building understanding, cultural difference and its acceptance, 
basic concepts of peace and reconciliation, problems and 
conflict of Thai and World society, resolving conflict with peace, 
social activity for peace promotion, public consciousness and 
responsibility towards multiculture society, living together in 
democratic society, right prevention guidelines 

     
  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม 3(3-0-6) 
    Life Skill for Society  
    ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม การคิดสร้างสรรค์ การ

ปรับตัวในศตวรรษที่  21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสาร
สารสนเทศ การเรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าใน
ตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

     Holistic problem-solving skills, creative thinking, 
adaptation in the 21st century, multiculture understanding, 
information communication, career learning, elder society 
learning, building self-valued and public conscious 
development, life-long learning for sustainable development 
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   5100131 สังคมภิวัตน์* 3(3-0-6) 
    Socialization  
    ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคม

อาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 

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

     

 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต 

  1) คณะครุศาสตร์                                               3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   5100132 ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6) 
    Teachings of The King Rama 9  
    คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การ

เปลี่ยนแปลง สี่เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิต
อาสา  หน้าที่พลเมือง 

    Teachings of the King Rama 9 for teachers profession, 
praising teachers, learning to changes, four pillars of learning, 
life-long learning, modern teachers, volunteering, civil duties 

 หรือ    
  2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น    3(3-0-6) 
    Thai and Local Ways  
    พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น อัต

ลักษณ์ชายแดนใต ้เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย  
___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    ผ้าประจำถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ และสิ่ง

สร้างสรรค์ที่ เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ วิถีชีวิตของผู้คนใน
ชายแดนใต้ และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

    Fundamentals of culture with lifestyle of southern 
border, local community culture and southern border identity: 
food, dress, local textiles and language; traditions and belief, 
created things from southern-border folk wisdom, people 
lifestyle in southern border, case studies of learning restores in 
local community 

 หรือ    
  3) คณะวิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6) 
    Young Entrepreneurs  
    ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็น
ผู้ ป ระกอบการใน เขตเศรษฐกิจ พิ เศษ  แนวคิดและทฤษฎีการเป็ น
ผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ การประเมิน
ความเป็นไปได้ทางธุรกิจแนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงิน
อย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความ
พร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิ ทัล ผลประโยชน์ทางภาษี 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

    Background and significance of special economic zone, 
government and private policy special economic zone, analysis 
of guidelines for becoming entrepreneurship in special 
economic zone, concepts and theory of entrepreneurship, 
seeking for opportunity to become entrepreneurship, 
evaluation of business probability, forming business guideline, 
personal financial planning, income management; expenses, 
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    savings and debts, spending money for investment, concept 

and preparation for becoming entrepreneurship in digital era, 
tax benefit, ethics and social responsibility, and related laws 

 หรือ    

  4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

   5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น 3(3-0-6) 
    Science for Community  
    ความรู้ ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการ
ประยกุตใ์ช้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

    Knowledge, scientific and technological significance, 
scientific skills, aptitude to science, scientific process, scientific 
application for community development 

     
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   14103103 ฟิสิกส์สำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
    Physics for Biological Technology and Innovation  
    ระบบ หน่วย และปริมาณทางฟิสิกส์ แรงและกฏการเคลื่อนที่ของ

นิวตัน กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและกฎทางอุณหพลศาสตร์ และ
ปฏิบัติการทดลองที่เก่ียวข้อง 

    Systems, units, and quantities in physics; Newton's laws 
of motion; mechanic of  fluid;  heat and thermodynamic laws;  
and related laboratory experiments 
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   14103104 เคมีสำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
    Chemistry for Biological Technology and 

Innovation 

 

    โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี เคมีวิเคราะห์และ
ปริมาณสารสัมพันธ์ ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมี
อินทรีย์เบื้องต้น เคมีสิ่งแวดล้อม เทคนิคเบื้องต้นการใช้เครื่องแก้วทางเคมี 
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เทคนิคการเตรียมสารละลาย เทคนิคการ
แยกสาร เทคนิคการไทเทรต กรด-เบส 

    Atomic structure and periodic table; chemical bonding; 
analytical chemistry and stoichiometry; liquid and solution; 
chemistry equilibrium; acid-base; basic of organic chemistry; 
environmental chemistry; basic technique of chemical 
glassware; safety in the laboratory; techniques of solution 
preparation, separation, and acid-base titration 

     
   14103105 ชีววิทยา 3(2-2-5) 
    Biology  
    สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การ

หายใจระดับเซลล์ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยา พฤติกรรม      

    Properties of organisms; levels of organization; cell and 
tissue; cellular respiration; genetics; evolution; biodiversity; 
structure and function of plants and animals; ecology; behavior 

 
   14103106 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 
    Biostatistics  
    การใช้สถิติในงานวิจัยทางชีววิทยา การสุ่มตัวอย่างและการเก็บ

ข้อมูลทางชีวภาพ การวางแผนการทดลอง การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ การประยุกต์กับงานวิจัย
ทางชีวภาพ 
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    Statistics in biological research; sampling and collecting 

of biological data; experimental design; hypothesis testing; data 
analysis and interpretation; application for biological research 

     
   14103107 คณิตศาสตร์สำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
    Mathematics for Biological Technology and Innovation 
    ระบบจำนวนจริง  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ลิมิตและความ

ต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์   
ปริพันธ์และการประยุกต์ 

    Real number system; relations and functions; limits and 
continuity of function; derivatives of one variable functions and 
their application; integration and its application 

     
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 

  1) เฉพาะด้านบังคับ  51 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   14103108 เคมีอินทรีย์และการวิเคราะห์สำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
2(1-2-3) 

    Organic Chemistry and Analysis for Biological 
Technology and Innovation 

 

    โครงสร้าง การอ่านชื่อ และสมบัติของสารประกอบอินทรีย์  
ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและ
หมู่ฟังก์ชัน เทคนิคการทำให้สารบริสุทธิ์ การกรอง การตกผลึก การสกัด
และโครมาโทกราฟี การทดสอบการละลายและหมู่ฟังก์ชัน การทดสอบ
สมบัติสารประกอบอินทรีย์ 

    Structure, nomenclature, and properties of organic 
compounds; chemical reaction of hydrocarbon compound, 
aromatic compound, and functional group; techniques of 
purification, filtration, crystallization, extraction, and 
chromatography; test of dissolution and functional groups;  
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    test of organic compound properties 
      
   14103209 ชีวเคมีสำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
    Biochemistry for Biological Technology and 

Innovation 
 

    วิชาที่ต้องเรียนก่อน: 14103108 เคมีอินทรีย์และการวิเคราะห์
สำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

    Pre-requisite: 14103108 Organic Chemistry and 
Analysis for Biological Technology and Innovation 

 

    โครงสร้าง หน้าที่และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน 
เอนไซม์ และกรดนิวคลิอิก การวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล สมบัติทางกายภาพและ
เคมีของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์โดยเทคนิคโครมาโตกราฟี นวัตกรรมและ
การประยุกต ์

    Structure, function, and metabolism of carbohydrates, 
lipids, proteins, enzymes, and nucleic acids; analysis of 
biomolecules; physical and chemical properties of 
biomolecules; analysis of chromatography techniques; 
innovation and application 

     
   14103110 พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 
    Botany  
    วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103105 ชีววิทยา  
    Pre-requisite: 14103105 Biology    
    โครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการทางชีวเคมี และเนื้อเยื่อของพืช 

วิวัฒนาการและการจัดการระบบของพืช โรคพืช พระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธุ์พืช นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสารพฤกษเคมีและพฤกษศาสตร์และการ
ประยุกต ์การศึกษาภาคสนาม 

    Structure, properties, biochemical processes, and tissue of 
plant; plant evolution and systematic; plant diseases; plant varieties 
protection Acts; innovation products from phytochemicals and  
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    botanicals, and application; field work 
      
   14103111 สัตววิทยา 3(2-2-5) 
    Zoology  
    วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103105 ชีววิทยา  
    Pre-requisite: 14103105 Biology  
    สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา พฤติกรรม และนิเวศวิทยาของ

สัตว์ ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสัตว์มีกระดูกสัน
หลัง และไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัมพอริเฟอราถึงคอร์ดาตา จรรยาบรรณ
การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและการประยุกต์ การศึกษา
ภาคสนาม 

    Morphology, anatomy, physiology behavior, and ecology 
of animal; evolutionary relationships; diversity of vertebrate and 
invertebrate in phylum Porifera to Chordata; ethical principles 
of animals for scientific purpose; innovation and application; 
field work 

     
   14103112 จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 
    Microbiology  
    วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103105 ชีววิทยา  
    Pre-requisite: 14103105 Biology    
    โครงสร้างและการจัดหมวดหมู่ของจุลินทรีย์ การเจริญของจุลินทรีย์ 

การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรม
และการประยุกต์ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

    Microbial structure and classification; microbial growth; 
microbial control; the related Acts; innovation and application; 
field work 
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   รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   14103213 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(2-2-5) 
    Cell and Molecular Biology  
    วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103105 ชีววิทยา  
    Pre-requisite: 14103105 Biology    
    พ้ืนฐานของเซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล การแบ่งเซลล์ กลไก

การควบคุมการแบ่งเซลล์ เทคนิคทางชีววิทยาของเซลล์ นวัตกรรมและการ
ประยุกต ์

    Fundamental of cell and molecular biology; cell 
division; mechanism of cell division control; cell biology 
techniques; innovation and application 

     
   14103214 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช 3(2-2-5) 
    Plant Anatomy and Physiology   
    โครงสร้างกายวิภาคของพืช สรีรวิทยาของการเติบ โตและ

พัฒนาการของพืช การควบคุมพัฒนาการของพืช การตอบสนองของพืชต่อ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำ การลำเลียงน้ำ ธาตุอาหารพืช
และการลำเลียงธาตุอาหาร เมแทบอลิซึมของพืช นวัตกรรมและการ
ประยุกต ์

    Anatomy structure of plants; plant physiology of growth 
and development; control of plant development; plant 
response to environmental stimuli; plant-water relations, water 
transportation; plant nutrients and nutrient transportation; plant 
metabolism; innovation and application 

      
   14103215 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์      3(2-2-5) 
    Animal Anatomy and Physiology   
    โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์มีกระดูกสันหลัง ระบบห่อหุ้ม

ร่างกาย ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบย่อยอาหาร 
ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบน้ำเหลืองและ
ภูมิคุ้มกัน ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบประสาท นวัตกรรมและการประยุกต์ 
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   รหัสวิชา ชือ่วิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    Structure and function of vertebrate animal tissue; 

integumentary system; skeletal system; muscular system; 
cardiovascular system; digestive system; respiratory system;  
urinary system; reproductive system; lymphatic and immune 
system; endocrine system; nervous system; innovation and 
application 

      
   14103216 นิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์ 3(2-2-5) 
    Ecology and Conservation Biology  
    หลักการทางนิเวศวิทยา การถ่ายทอดพลังงานและวัฏจักรของสาร 

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศแบบต่าง ๆ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ อิทธิพลของสิ่ งแวดล้อม การสูญ เสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการอนุรักษ์และการจัดการสิ่งมีชีวิตใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การศึกษาภาคสนาม 

    Principles of ecology; energy flow and biogeochemical 
cycles; ecological succession; types of ecosystem; biodiversity; 
environmental impact; biodiversity loss; conservation 
approaches and sustainable management of local organisms; 
field work 

     
   14103217 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 3(2-2-5) 
    Genetics and Evolution  
    ทฤษฎีของเมนเดล การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร

พันธุกรรม การจำลองตัวดีเอ็นเอ การสังเคราะห์โปรตีน แนวคิดและทฤษฎี
วิวัฒนาการ วิวัฒนาการระดับโมเลกุล พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์
ระดับโมเลกุล พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น นวัตกรรมและการประยุกต์ 

    Mendel’s theory; genetic inheritance; genetic materials; DNA 
replication; protein synthesis; concepts and theories of evolution; 
molecular evolution; population genetics; molecular genetics; 
elementary genetic engineering; innovation and application 
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   รหัสวิชา ชือ่วิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   14103218 เทคโนโลยีจุลินทรีย์ 3(2-2-5) 
    Microbial Technology  
    วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103112 จุลชีววิทยา  
    Pre-requisite: 14103112 Microbiology    
    การประยุกต์ เทคโน โลยี จุ ลิ นทรีย์ท างด้ านอาหาร เกษตร 

สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม และการแพทย์ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรม
และการประยุกต์ การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

    Application of Microbial technology for food, agriculture, 
environment, industry and medication; relating standards; 
innovation and application;  field work 

     
   14103319 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
    Biological Information Technology  
    พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางชีววิทยา การสืบค้นข้อมูล

ของสิ่งมีชีวิตจากฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลของสิ่งมีชีวิตด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูปหรือบนเครือข่ายอินเตอร์เนต นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีววิทยา 

    Fundamental of biological information technology; 
searching of organism data from databases; analysis of organism 
data using software packages or internet; innovation and 
application of biological information technology 

     
   14103320 เทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกต์ 3(2-2-5) 
    Biotechnology and Application  
    วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103217 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 
    Pre-requisite: 14103217 Genetics and Evolution  
    หลั กการของเทค โน โลยี ชี วภ าพ  กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ

เทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาห กรรม 
การแพทย์ และการเกษตร นวัตกรรมและการประยุกต์ การศึกษาดูงานนอก
สถานที ่
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   รหัสวิชา ชือ่วิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    Principles of biotechnology; laws related to 

biotechnology; application of biotechnology in industry, 
medicine, and agriculture; innovation and application; field work 

      
   14103321 ชีวนวัตกรรม 3(2-2-5) 
    Bio Innovation   
    แนวคิดนวัตกรรมเบื้องต้น เป้าหมายเชิงนวัตกรรมในแง่ของสังคม 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเภทของนวัตกรรม การบูรณาการ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การสร้างและ
การบ่มเพาะนวัตกรรม การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษา
นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม 

    Principles of innovation; aim of innovation in terms of 
society, science, and technology; types  of innovation;  
integration innovation of natural and applied sciences; creation 
and incubation of innovation; intellectual property rights 
protection; case studies of successful innovation and innovative 
technology 

      
   14103222 นวัตกรรมจากเทคนิคทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
    Innovation from Biological Technique  
    เทคนิคการเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิต การดอง การดองใสสัตว์ การทำ

แห้งพืช การเก็บรักษาสาหร่ายขนาดใหญ่ ไมโครเทคนิค การสตัฟฟ์ การเก็บ
รักษาเฉพาะโครงร่างแข็ง การทำโครงกระดูก การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

    Biological sample preparation techniques; liquid 
preservation; clearing muscle and bone staining; dehydration 
technique for plants; large algae storage; microtechnique; 
taxidermy; the rigid frame preservation; skeleton making; 
creation and development of innovation 
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   รหัสวิชา ชือ่วิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   14103323 ชีวธุรกิจกับการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
    Biobusiness and Entrepreneurship  
    การเป็นผู้ประกอบการทางชีวภาพ การจัดการทางการเงิน รูปแบบ

แผนธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการวิเคราะห์ระบบงาน
ธุรกิจ ปฏิบัติการจัดการทางการเงิน ออกแบบแผนธุรกิจ วิเคราะห์และ
ประเมินแผนธุรกิจ กรณีศึกษาของผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมทางชีวภาพ 

    Bio-entrepreneur; financial management; business plan; 
small and medium enterprises; business system analysis; case 
studies of biological products and innovation entrepreneur 

 
   14103324 สัมมนาทางชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1(0-2-1) 
    Seminar in Biological Technology and Innovation  
    การค้นคว้า การวิเคราะห์ และการอภิปรายบทความวิชาการที่เป็น

ปัจจุบันในทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิธีการและการทำสื่อในการนำเสนอด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป การนำเสนอด้วยวาจา 

     Searching, analysis, and discussion on current research 
articles in biological science; methods and media presentation 
using software packages; oral presentation 

      
   14103325 โครงงานวิจัยทางชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 1(0-2-1) 
    Research Project in Biological Technology and 

Innovation 1 
 

    การค้นคว้า และการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ วิธีวิทยาการวิจัย 
การเขียนเค้าโครงงานวิจัย วิธีการและการทำสื่อในการนำเสนอด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป การนำเสนอแผนการดำเนินงานวิจัยทางชีววิทยาแบบ
บูรณาการด้วยวาจา 

    Academic searching and data collection; research 
methodology; research proposal writing; methods and media 
presentation using software packages;  
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   รหัสวิชา ชือ่วิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    oral presentation of research plan of integrated biology 
      
   14103326 โครงงานวิจัยทางชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 2(0-6-0) 
    Research Project in Biological Technology and 

Innovation 2 
 

    วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103325 โครงงานวิจัยทาง ชีววิทยาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 1 

    Pre-requisite: 14103325 Research Project in Biological 
Technology and Innovation 1 

    การดำเนินการวิจัยทางชีววิทยาแบบบูรณาการ การเขียนรายงาน 
การนำเสนอด้วยวาจา เทคนิคการเขียนบทความวิจัย 

    Research conducting in integrated biology; report writing; 
oral presentation; research article writing technique 

     
  2) เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   34103327 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการประยุกต์เชิง

พาณิชย์ 
6(4-4-10) 

    Plant Tissue Culture Technology and Commercial 
Application 

 

    การสำรวจพรรณพืชท้องถิ่น เซลล์และเนื้อเยื่อพืช โครงสร้างและ
การทำงานของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่ งแวดล้อม  การจัด
ห้องปฏิบัติการ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง เทคนิคการฆ่าเชื้อ เทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การประยุกต์เชิงพาณิชย์ การส่งเสริมการตลาด 
การศึกษาภาคสนาม 

    Local plants survey; plant cells and tissues; plant 
structures and functions; plant responses to environment; 
laboratory arrangement; culture medium preparation; 
sterilization techniques; plant tissue culture techniques; 
commercial application; marketing promotion; field work 
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   รหัสวิชา ชือ่วิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   34103328 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเลี้ยงผึง้ชันโรง 6(4-4-10) 
    Innovation and Technology of Stingless 

Beekeeping 
 

    ความหลากหลายและสัณฐานวิทยาของพืชอาหารของผึ้งชันโรง 
ความสัมพันธ์ของพืชกับผึ้งชันโรง วงจรชีวิต การปรับปรุงและคัดเลือกสาย
พันธุ์ผึ้งชันโรง ศัตรู และสิ่งแวดล้อมของผึ้งชันโรง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการเลี้ยงผึ้งชันโรง นวัตกรรมรังเลี้ยง การเลี้ยง การบำรุงรักษา และการ
ขยายพันธุ์ผึ้งชันโรง ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของผึ้งชันโรง การเป็นผู้ประกอบ 
การศึกษาภาคสนาม 

    Diversity and morphology of foraging plant of stingless 
bee; correlation of plants with stingless bee; life cycle; breeding 
and maternal line selection of stingless bee;  enemy and 
environment of stingless bee; innovation and technology in 
stingless beekeeping; hive innovation; feeding, maintenance, 
and culture of stingless bee; production and products of 
stingless bee; entrepreneur; field work 

      
   14103429 นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางสัตว์ 3(2-2-5) 
    Innovation and Products of Animal  
    ชนิดของสัตว์ที่ มีความสํ าคัญทางเศรษฐกิจ สัณฐานวิทยา 

พฤติกรรม นวัตกรรมการเลี้ยง การผลิตทางการค้า ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สัตว์ นวัตกรรมและการประยุกต์ 

    Types of economically important animals; morphology; 
behavior; feed innovation; commercial production; products 
related to animals; innovation and application 

     
   14103430 วิทยาการสาหร่าย 3(2-2-5) 
    Phycology 
    สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วงชีพ ความหลากหลายและวิวัฒนาการ

ของสาหร่าย บทบาททางนิเวศวิทยา ประโยชน์และการอนุรักษ์สาหร่ายที่ 
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   รหัสวิชา ชือ่วิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    สําคัญทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมและประยุกต์ การศึกษาภาคสนาม 
    Morphology, physiology, life cycle, diversity and 

evolution of algae; ecological role; advantage and conservation 
of the economically important algae; innovation and 
application; field work 

      
   14103431 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
    Bioprocess Technology 
    หลักการของกระบวนการชีวภาพ การออกแบบกระบวนการ

ชีวภาพ การเก็บเกีย่วผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ การทำให้บริสุทธิ์ 
นวัตกรรมและการประยุกต์ กรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง 

    Principles of bioprocess; bioprocess design; product 
harvesting from plants, animals, and microbes; purification; 
innovation and application; case studies 

     
   14103432 ชีวผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
    Bioproducts 
    ชีวผลิตภัณฑ์ทางด้านพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ความก้าวหน้าและ

เทคโนโลยีของชีวผลิตภัณฑ์ การผลิตชีวผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ นวัตกรรม
และการประยุกต์ และกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

    Bioproducts from plants, animals, and microbes; 
progress and technology of bioproducts; production of 
bioproducts for business; innovation and application; case 
studies 

     
   14103333 นิเวศวิทยาเชิงท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
    Ecology for Tourism  
    หลักการนิเวศวิทยาเพ่ือการท่องเที่ยว และระบบนิเวศเพ่ือการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ การเดินป่า  การถ่ายภาพ และบันทึกเทปเสียงธรรมชาติ  
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   รหัสวิชา ชือ่วิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    แนวปฏิบัติของนักท่องเที่ยว การวางแผนจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทัศน

ศึกษา 
    Principles of ecology for tourism and ecosystem for 

sustainable tourism; eco-tourism pattern; nature trail; trekking; 
nature photography; audio recording of sound of nature; 
tourism guidance; ecotourism plan; field trip 

      
   14103334 การวาดภาพทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
    Biological Illustration  
    หลักการวาดภาพสิ่งมีชีวิตเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ 

พ้ืนฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการวาดภาพ การร่างและ
วาดภาพเพ่ือใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ การวาดภาพจากกล้องจุลทรรศน์ 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวาดภาพและการประยุกต์ การศึกษา
นอกสถานที ่

    Principles of drawing of organisms for scientific purposes; 
fundamental application of computer software for illustration; 
sketching and drawings for science; microscopic drawing; using 
computer software for drawing and application; field trip 

     
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   14103335 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมและการเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

1(1-0-2) 

    Preparation for Field Experience in Biological Technology 
and  Innovation and Preparation for Cooperative Education 
in Biological Technology and Innovation 

    ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การเตรียมสารเคมี การวิเคราะห์
ทางชีวภาพและเคมี  การฝึกใช้เครื่องมือเฉพาะทาง การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูล 
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การจัดการโครงการ การสืบค้นข้อมูลของหน่วยฝึก ทักษะทางสังคม 
การศึกษาดูงาน 

    Laboratory safety; chemical preparation; biological and 
chemical analysis; specific equipment practice ; using computer 
program for photography, photo decoration, and data analysis; 
project management; data searching of internship institutes; 
social skills; field work 

   และ   
      
   14103436 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
5(450) 

    Field Experience in Biological Technology and 
Innovation 

 

    วิชาที่ต้องเรียนก่อน: 14103335 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

    Pre-requisite: 14103335 Preparation for Field Experience in 
Biological Technology and Innovation and Preparation for 
Cooperative Education in Biological Technology and Innovation 

    การปฏิบัติงานตามสถานประกอบการในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน การเขียนบันทึกการปฏิบัติงาน การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้วยวาจา 

    Working in government and private organizations; work 
report writing; oral presentation from field experience 

   หรือ 
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   4103537 สหกิจศึกษาทางชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 6(600) 
    Cooperative Education in  Biological Technology 

and Innovation 
 

    วิชาที่ต้องเรียนก่อน: 14103335 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

    Pre-requisite: 14103335 Preparation for Field Experience in 
Biological Technology and Innovation and Preparation for 
Cooperative Education in Biological Technology and Innovation 

    การปฏิบัติงานเต็มเวลาตามสถานประกอบการในหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน  การทำวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในองค์กร การเขียนบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การนำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษาด้วยวาจา 

    Full-time work in government and private organizations; 
research for solving problem in organizations; work report 
writing; oral presentation from cooperative education 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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 3.2 ชื่อสกุล เลขบตัรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ำเร็จการศกึษา 
ปี  

พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. นางสาวยาสมี เลาหสกุล 
อาจารย ์
x xxxx xxxxx xx xx 

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

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2561 
2555 
2552 

15 15 15 15 15 

2. นายอิสมะแอ เจะ๊หลง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
x xxxx xxxxx xx xx 

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

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2558 
2550 
2548 

15 15 15 15 15 

3. นางศศิธร พังสุบรรณ 
อาจารย ์
x xxxx xxxxx xx xx 

ปร.ด. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชวีภาพ) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2550 
2540 
2535 

12 12 12 12 12 

4. นางสาววารุณี หะยีมะสาและ 
อาจารย ์

x xxxx xxxxx xx xx 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชวีภาพ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2556 
2552 
 2547 

15 15 15 15 15 
 
 
 

5. นางสาวอลภา ทองไชย 
อาจารย ์
x xxxx xxxxx xx xx 

วท.ม. (สัตววิทยา) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2551 
2547 

15 15 15 15 15 

 
3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 
ปี  

พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศกึษา) 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. นางสาวยาสมี เลาหสกุล 
อาจารย ์
x xxxx xxxxx xx xx 

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

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2561 
2555 
2552 

15 15 15 15 15 

2. นายอิสมะแอ เจะ๊หลง ปร.ด. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2558 15 15 15 15 15 
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ชื่อ-สกลุ 
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 
ปี  

พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศกึษา) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
x xxxx xxxxx xx xx 

วท.ม. (พืชศาสตร์) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2550 
2548 

3. นางศศิธร พังสุบรรณ 
อาจารย ์
x xxxx xxxxx xx xx 

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

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2550 
2540 
2535 

12 12 12 12 12 

4. นางสาววารุณี หะยีมะสาและ 

อาจารย ์
x xxxx xxxxx xx xx 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2556 
2552 
2547 

15 15 15 15 15 
 
 

5. นางสาวอลภา ทองไชย 
อาจารย ์
x xxxx xxxxx xx xx 

วท.ม. (สัตววิทยา) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2551 
2547 

15 15 15 15 15 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

1. นายวีระเดช มีอินเกิด 
รองศาสตราจารย ์
 

ปร.ด.(ชีววิทยา) 
วท.ม.(นิเวศวิทยา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมง) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2555 
2546 
2538 

2. นายอธิราชย์ เริงณรงค์ 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี) 
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2557 
2550 
2546 

3. นางณัฐรดา มติรปวงชน 
 

วท.ม.(นิเวศวิทยา) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2554 
2547 

4. นายมัรซูกี มะเย็ง 
 

วท.ม. (วิธีวิทยาการวิจัย) 
ศบ.(เศรษฐศาสตรบัณฑติ) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

2555 
2552 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะในการปฏิบัติการ ตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางแผน
ร่วมกับอาจารย์ประจำวิชาในการกำหนดสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่มีความเหมาะสมให้กับ
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา 
 การเรียนสลับการทำงาน (Thin sandwich course) คือจัดการเรียนการสอนที่สลับการ
เรียนในห้องเรียนในภาคทฤษฎี ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนร่วมกับอาจารย์ประจำวิชาในการกำหนดสถานประกอบการ หรือ
หน่วยงานที่มีความเหมาะสมให้กับนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา  
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมใน
หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือนำความรู้รวบยอด และความสามารถจากการศึกษาตลอดหลักสูตร
ไปประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสม มีการนิเทศและติดตามผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพโดยอาจารย์นิเทศที่ไดร้ับมอบหมาย  

การฝึกสหกิจศึกษา กำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้ฝึกแบบสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาในองค์กรตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือสามารถดำเนินงานในลักษณะโครงงานวิจัย โดยการวางแผนร่วมกันระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์นิเทศ และพ่ีเลี้ยงในหน่วยงาน ซึ่งนักศึกษาต้องปฏิบัติงานเสมือนเป็นบุคลากร
ประจำในหน่วยงานของรัฐและเอกชนโดยอาศัยหลักวิชาที่เรียนมา และมีการนิเทศ ติดตามผลโดย
อาจารย์นิเทศ/สหกิจ ที่ได้รับมอบหมาย  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
 4.1.1 สามารถปรับตวัในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตอาสา 
 4.1.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ 
 4.1.3 สามารถนำเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขยีน 
 4.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และนำเสนอผลงานได้ 
 4.1.5 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และอภิปรายผล 
 4.1.6 สามารถวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 4.1.7 มีแนวคิดสร้างสรรค์ หรือออกแบบนวัตกรรมที่สอดคล้องกับศาสตร์ได้ 
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4.2 ช่วงเวลา: ปีที ่1 ภาคเรียนที่ 2 
ปีที ่2 ภาคเรียนที่ 2 
ปีที ่3 ภาคเรยีนที่ 1 และ 2 
ปีที ่4 ภาคเรยีนที่ 1 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
4.3.1 จดัเต็มเวลา 1 ภาคการเรียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา 

    4.3.2 จัดในรายวิชาและชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบั ติการภาคสนาม ได้แก่ รายวิชา 
พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีจุลินทรีย์ นิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์ 
เทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกต์ ชุดวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการประยุกต์เชิง
พาณิชย์ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งชันโรง 

    4.3.3 จัดในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในรูปแบบการเรียนสลับกับ
การทำงานในรายวิชาชีวนวัตกรรม และชีวธุรกิจกับการเป็นผู้ประกอบการ 
 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิจัย  

การทำโครงงานวิจัยแบ่งเป็น 2 รายวิชา คือ โครงงานวิจัยทางชีววิทยาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 1 และโครงงานวิจัยทางชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาทางชีววิทยา ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตามศาสตร์ เน้นงานวิจัยในท้องถิ่น มีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง เขียนเค้าโครงวิจัย วางแผน ทดลองอย่างเป็นระบบ จัดทำรายงานวิจัยเป็นรูปเล่ม ตาม
รปูแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางชีววิทยาที่นักศึกษาสนใจ สามารถ

กำหนดหัวข้อ วางแผนและออกแบบการวิจัยดำเนินการทดลองด้วยจรรยาบรรณของนักวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา อธิบายความสำคัญที่มาของหัวข้อวิจัย 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานวิจัย หรือการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตั้งขอบเขตและผลสำเร็จ
ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดไว้ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัย 
5.2.2 ไดอ้งค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากการวิจัย 
5.2.3 สามารถแก้ไขปญัหาโดยระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
5.2.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และนำเสนองาน 
5.2.5 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
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5.2.6 มีวินัยและจรรยาบรรณในการวิจัย 
5.2.7 สามารถนำเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 

5.3 ช่วงเวลา 
รายวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1: ภาคเรียนที่ 1 ของปี

การศึกษาที่ 3  
รายวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2: ภาคเรียนที่ 2 ของปี

การศึกษาที ่3 
5.4 จำนวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต  
รายวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1: 1(1-2-0) หน่วยกิต 
รายวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2: 2(0-6-0) หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
5.5.1 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ในสาขาวิชาชีววิทยา เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสามารถคัดเลือกเพ่ิมเติมได้จาก
อาจารย์สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ทีม่ีความรู้ความเชี่ยวชาญตามศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก 

5.5.2 กำหนดวันและเวลาให้คำปรึกษาในเวลาเรียนวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 และโครงงานวิจัยทางชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 

5.5.3 เตรียมหลักฐานการให้คำปรึกษาทั่วไป เช่น มีแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
และให้คำปรึกษา 

5.5.4 มีหนังสือ เอกสารอ้างอิง วารสารที่เกี่ยวข้อง และวิทยานิพนธ์ทางด้านชีววิทยาให้
ศึกษาในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีบริการคอมพิวเตอร์ เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 

5.5.5 มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนการสอนและทำ
วิจัย และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ในสาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ในกรณีที่เครื่องมืองานวิจัยนั้นไม่มีในศูนย์วิทยาศาสตร์ 

5.5.6 การวางแผนร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 
และนักศึกษา  

5.6 กระบวนการประเมินผล 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของงานวิจัย ความสำเร็จในการวิจัย ความรับผิดชอบ ความ

สม่ำเสมอ และจรรยาบรรณในการทำวิจัย มีการจัดการนำเสนอความก้าวหน้าเค้าโครงวิจัย และมีการ
สอบประเมินผล โดยมีอาจารย์เป็นกรรมการสอบโครงงานวิจัยไม่น้อยกว่า 2 คนต่อ 1 เรื่อง   
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นักศึกษา 

กลยุทธ์การประเมินผล 

มีจิตอาสา  
 
 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ภาคปฏิบัติ ในชุมชน เพ่ือให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิก
ในชุมชน  เรียนรู้การทำงาน
รว่มกันเป็นทีม 

- การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

- มีจติอาสา  
 
 

มีทั กษะการสื่ อสาร และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

- จัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นการใช้ภาษาในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่ งเสริมให้นักศึกษาเลือกใช้
เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ ที่
หลากหลายและเหมาะสม 

- การจัดการเรียนการสอนที่
เน้ นผู้ เรี ยน เป็ นสำคัญ  เช่ น 
มอบหมายงาน ในลั กษ ณ ะ
โครงงาน ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และนำเสนอผลงาน  

- มีทักษะการสื่อสาร และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

มีวินัยและรับผิดชอบ -  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ในเรื่องของการตรงต่อ
เวลา เช่น การเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด 

- ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงาน คุณภาพ
ของงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นักศึกษา 

กลยุทธ์การประเมินผล 

- ฝึกนักศึกษาให้รับผิดชอบงาน
ที่มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคล
และงานกลุ่มให้สำเร็จในเวลาที่
กำหนด 

มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร 

- จัดการเรียนการสอนโดย
สอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษ
ในรายวิชา 
- ให้นักศึกษาฝึกการนำเสนอ
ด้วยภาษาอังกฤษในรายวิชา
โครงงานวิจัย 
- จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

- การทดสอบความรู้ 
- ประเมินจากการนำเสนอด้วย
ภาษาอังกฤษ 

มีทักษะในการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

- ฝึกให้มีการแก้ปัญหาด้วย 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์  โดย
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น Project 
Base Learning 
- วิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดย
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้ เ รี ย น เป็ น ส ำ คั ญ  เ ช่ น 
Research Base Learning 

 ประเมินจากความก้าวหน้า
โครงงานวิจัย และรายงานวิจัย 

มีทักษะในการใช้เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

- จดักิจกรรมชั้นปีเป็นฐาน 
- การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ โดยการจัดการเรียน
การสอน ที่ เน้ น ผู้ เรี ยน เป็ น
สำคัญ  เช่น  Research Base 
Learning 

- ประเมินความรู้หลังการอบรม 
- ประเมนิจากงานวิจัยของ
นักศึกษา 

มีความรู้ความเข้าใจและทักษะ - จัดกิจกรรมชั้นปีเป็นฐาน - ประเมินความรู้หลังการอบรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นักศึกษา 

กลยุทธ์การประเมินผล 

ในการสร้างนวัตกรรม - การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 
- ส่ ง เส ริ ม กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม
หลักสูตร 

- ประเมินจากงานวิจัยของ
นักศึกษา 
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
        2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึก
สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความ
เป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  
และ เห็ น คุณ ค่ าภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิน่ 

1)  กำหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนการ
สอนร่วมกัน  เช่น  การเข้า
ห้องเรียน การส่งงาน และการ
อยู่ร่วมกันในหมู่คณะตลอดจน
การแต่งกายตามระเบียบของ 
มหาวิทยาลัย 
2)  เน้ นถึ งความสำคัญของ
ความซื่อสัตย์ ในงานค้นคว้า 
และตักเตือนนักศึกษาให้เห็น
ข้อ เสี ยของการลอกเลี ยน
ผลงานของผู้ อ่ืน รวมถึงสอน
วิธีการที่ถูกต้อง ในการอ้างอิง
ผลงานของผู้อื่น 
3)  ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงาน
เพ่ือสาธารณะเป็นกลุ่ม จัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน/องค์กร
ภ า ย น อ ก ป ลู ก ฝั ง เ รื่ อ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ตรงเวลา การแต่ง
ก า ย ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ใน

ก ารป ฏ ิบ ัต ิง าน  ห ร ือ ส ร ้า ง

ผ ล ง า น ที ่เ ป ็น ค ว า ม รู ้

ความสามารถของตนเองโดยไม่

แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบ

ผลงานบุคคลอ่ืนตลอดทั้งความ

ซื่อสัตย์ในการสอบ 

3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วม

และการให้ความร่วมมือในการ

ทำกิจกรรมต่าง ๆ 

4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่

แสดงออกถึ งจิ ตอาสา หรือ

จิตสำนึกสาธารณะ เช่น การ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์

การสอนในห้องเรียน  การเปิด-

ปิดสวิทซ์ไฟเครื่องปรับอากาศ 

พัดลม ฯลฯ 

5)  ป ระ เมิ น จ ากกิ จ ก ร รม /

โครงการ 

6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่   

แสดงออกถึงความรักและความ

ภูมิใจในความเป็นไทย 
 

2.1.2 ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 
3) ส า ม า ร ถ น ำ ค ว าม รู้  ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้
กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

1) ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายโดยให้ความรู้ด้าน
หลักการ/ทฤษฎี และเน้นการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง และนำมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ 
ในชั้นเรียน 
3) ฝึกทักษะการคิดวิ เคราะห์  
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ภายในชั้นเรียนโดยใช้หลักการ
และทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
4 )  จั ด ให้ มี ก าร เรี ย น รู้ จ าก
สถานการณ์ จริงโดยการเชิญ
วิทยากรบรรยายพิ เศษ หรือ

1) ป ระ เมิ น ผล จ าก การท ำ
แบบฝึกหัด การสอบ การทำ
รายงาน และการปฏิบัติงาน 
2) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายในชั้น
เรียน 
3) ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 
4) ป ระ เมิ น จ ากผ ลการจั ด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ศึกษาดูงาน 
5)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง โ ด ย ก า ร จั ด ท ำ
โครงการ 

 

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน
ทางเลือก  เสนอวิธีแก้ปัญหา
แ ล ะ ตั ด สิ น ใ จ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมได ้
3) มีความสามารถในการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ
ข อ ง ต น เอ ง แ ล ะ ก ำ ห น ด 
เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
ได ้

1) ก ร ะ ตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษ า คิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็น ระบบจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ หรือการทำ
กรณีศึกษา 
2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิด
สร้างสรรค์นำเสนอเป็นงานเขียน 
และฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 
3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง โ ด ย ก า ร จั ด ท ำ
โครงการ  

1) ป ร ะ เมิ น จ า ก ผ ล ง า น ที่
มอบหมาย ให้ศึกษา ค้นคว้ า 
การเขียนรายงาน  และแฟ้ม
สะสมงาน 
2) ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์หรือ
รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์
กรณีศึกษา หรือการทดสอบโดย
ใช้การสอบกลางภาคและปลาย
ภาค โดยข้อสอบมีการวิเคราะห์
แนวคิด 
3) ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคดิสร้างสรรค์ 

   
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มีความเป็นผู้นำ ผู้ ตาม
และกล้าคิดกล้าแสดงออกใน
สิ่งที่ถูกต้อง 
2)  มีความสามารถในการ
ปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเอง

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
การทำงานเป็นกลุ่ม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการ
ส อ น ที่ เน้ น ให้  นั ก ศึ ก ษ ามี

1 )  ประเมินผลงานจากการ
ทำงาน  กลุ่ม การนำเสนองาน
ตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
2)  การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ใน
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ได้อย่างเหมาะสม 
3) ปฏิ บั ติ ตนตามบ ทบ าท
หน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี 
และสามารถเป็ นที่ พ่ึ งของ
ตนเองและสังคมได้ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ในชั้น
เรียน 
3)  ค ว า ม ส ำ คั ญ ข อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
4)  ให้ นั กศึ กษ า มี โอกาสท ำ
โครงการที่มปีระโยชน์ต่อสังคม 

ชั้นเรียน  
3)  สังเกตการทำงานร่วมกัน
ของ นักศึกษาในห้องเรียนใน
การร่วมกลุ่ม 
4)  ประเมินจากการทำกิจกรรม
ของ โครงการ 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร   และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
3)  มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร คิ ด
วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และ
สถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ
นำเสนอข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียน

ได ้ใช ้การสื ่อส ารทั ้งก ารพูด 

ก า ร ฟ ัง  ก า ร เข ีย น ระหว่าง

ผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอื่น 

2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่

ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเลือกและใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 

3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษา

ได้เรียนรู้ ใน สถานการณ์ที่ต้องใช้

การค้น คว้ า  วิ เคราะห์ ข้ อมู ล  

และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1) ประเมินจากการนำเสนอ  
ความคิด การรายงาน 
2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม

การเรียนการสอนที่จัด 

3) ประเมินจากการวิเคราะห์

ข้ อ มู ล ก ารท ำราย งาน แล ะ

กิจกรรมใน ห้องเรียน 
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 2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) การแสดงออกถึงความมี
วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิต
สาธารณะ 
2) ส า ม า ร ถ ตั ด สิ น ใ จ 
แ ก้ ปั ญ ห า ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
3) มีจิตสำนึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) การแสดงออกถึงการเป็น
แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี  ท า ง ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย ์

1) กำหนดกติกาในการเรียน
สอดแทรกคุณธรรมขณะทีส่อน 

2) มอบหมายงานรายบุคคล 
และงานกลุ่ม 

3) ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความ
ตระหนั กในการปฏิบั ติ ต าม
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

4) ผู้ ส อน ป ระพ ฤติ ตน เป็ น
แบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม
จริยธรรม  

1) การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน

ตามกำหนดเวลา  

2) การอ้างอิงผลงานของผู้อื่น 

3) พฤติกรรมในการเรียน และ

การสอบ 

2.2.2 ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1 ) สามารถอธิบ ายความรู้
หลักการและทฤษฎี พ้ืนฐาน
ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  โ ด ย เฉ พ า ะ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
2) ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ 
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งด้ าน วิท ย าศ าสต ร์
ชีวภาพ 

1)  ใ ช้ เท ค นิ ค ก า ร ส อ น ที่
ห ล า ก ห ล า ย  แ ล ะ มี ค ว า ม
เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
2) มอบหมายการค้นคว้า มุ่งเน้น
ค วาม ก้ าวห น้ า ต ามศ าสตร์       
การอภิปราย การทำกิจกรรม
กลุ่ม  
3)  ม อ บ ห ม า ย ให้ ติ ด ต า ม

1)  ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เมิ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอน โดยการสอบข้อเขียน 
หรือสอบปฏิบัติ  

2) คุณ ภาพของงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย การนำเสนอ 

3) การนำเสนอเค้าโครงวิจัย 
ก า ร เ ขี ย น ร า ย ง า น วิ จั ย       
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3) สามารถทำงานวิจัยและ
แก้ปัญหา และการต่อยอดองค์
ความรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
4) ปฏิ บั ติ ต นตามกฎหมาย 
กฎ ระ เบี ยบ  และข้ อบั งคั บ 
รวมทั้งข้อกำหนดทางวิชาการ 
ซึ่ งมี ก าร เป ลี่ ย น แป ล งต าม
สถานการณ์ 

ความก้าวหน้าของงานวิจัยตาม
ศาสตร์  
4) วางแผนและลงมือปฏิบัติ
งานวิจัยตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ตามความถนัด
และความสนใจ 
5) มอบหมายให้ค้นคว้าเกี่ยวกับ
กฎหมาย  กฎระเบี ยบ  และ
ข้อบังคับ รวมทั้งข้อกำหนดทาง
วิชาการ 

การรายงานความก้าวหน้าของ
งานวิจั ย  และการนำเสนอ
งานวิจัยด้วยวาจา 

 

   
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และมีเหตุมีผลตาม
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์ 
2) มีความใฝ่รู้ สามารถ 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จ ากแห ล่ งข้ อ มู ล ต่ า ง  ๆ  ที่
หลากหลาย 
3) สามารถบูรณาการศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กับ
ศ าสต ร์ อ่ื น เพ่ื อ น ำ ไป สู่ ก า ร
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

1)  ใ ช้ เท ค นิ ค ก า ร ส อ น ที่
ห ล า ก ห ล า ย  แ ล ะ มี ค ว า ม
เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
2) การอภิปรายในชั้นเรียน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดม
ความคิดเห็น การนำเสนองาน 
3) มอบหมายงาน  ให้ ศึ กษ า
ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ 
4) มอบหมายงานในรูปแบบ 
miniproject  
5) มอบหมายให้ เป็นผู้ ดำเนิน
กิจกรรมในหลักสูตร 

1) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การ
แสดงความคิ ด เห็ นและการ
อภิปราย 
2) คุณ ภ าพ จ าก งาน ที่ ได้ รั บ
ม อ บ ห ม า ย  เช่ น  ร า ย ง า น 
ราย งาน ป ฏิ บั ติ ก ารท ด ล อ ง 
ข้ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย 
ความก้าวหน้าของรายงานวิจัย
รายงานวิจัย 
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4) การนำเสนองาน 
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2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และองค์ ก ร  รวม ทั้ ง พั ฒ น า
ตนเองและพัฒนางาน 
2) สามารถปรับตัวและทำงาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนทั้ งในฐานะผู้นำ 
แ ล ะ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 
3)  ส า ม า ร ถ คิ ด วิ เค ร า ะ ห์  
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง และบริบท
ของกลุ่ม  

1) ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
เป็นทีม  

2) มอบหมายงานกลุ่ม เช่น การ
ปฏิ บั ติ ก ารทดลอง รายงาน 
โครงการ 

3) มอบหมายให้ เป็นผู้ดำเนิน
กิจกรรม  วางรูปแบบการจัด
กิ จ ก ร รม  ต ล อด จ น ด ำ เนิ น
กิจกรรมและประเมินผล 

1) พฤติกรรมในการทำงานกลุ่ม 
2) คุณภาพของงาน และการ
นำเสนองาน 

 
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการ
วิ เค ราะห์ ป ระม วล ผล ก าร
แก้ปัญหาและนำเสนอข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 
2) มีทั กษะการใช้ภาษาเพ่ือ
ค้นคว้า และสื่อสารความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
การเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร
ไดอ้ย่างเหมาะสม 
3) ส าม า ร ถ ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศในการสืบค้นและ

1) มอบหมายงาน ส่งเสริมให้มี

การศึ กษ าค้ น คว้ า  และการ

นำเสนอข้อมูล 

2) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน

ได้ใช้ภาษาในการสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน

การคิดวิเคราะห์ 

3) ส่ ง เส ริ ม ก ารสื่ อ ส ารด้ ว ย

วิธีการออนไลน์ 

4) ส่งเสริมการผลิตทรัพยากร

ดิจิทัลและมัลติมีเดียในรายวิชา 

1) คุณภาพของงาน 

2) การนำเสนองาน 

3) ประเมินจากการวิเคราะห์

ข้ อมู ล  การท ำราย งาน และ

กิจกรรมในห้องเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคลให้ปลอดภัย 
4)  ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ
สารสน เทศผลิ ตท รัพ ยากร
ดิจิทัลและมัลติมีเดียได้อย่าง
สร้างสรรค ์
5) ส าม ารถ ใช้ เค รื่ อ งมื อ ที่
หลากหลาย ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
แ บ บ อ อ น ไล น์ ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

และกิจกรรมเสริม 

 
3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)   
 3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวด
วิชาศึกษาทัว่ไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
(3) คารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึกสาธารณะ 
(5) มีความรัก ภูมิ ใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่า       

ภูมิปญัญาท้องถิน่ 
3.1.2 ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเปน็ระบบ 
(3) สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
(4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง

เหมาะสม 
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
(3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและกำหนด

เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได ้
3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) มีความเปน็ผู้นำ ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
(2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
(3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของ

ตนเอง และสังคมได้ 
3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ

นำเสนอข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
5100102 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร                   

5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                   
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                   
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                   
5100108 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1                   
5100109 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2                   
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          

⚫ ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                   

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   

5100112 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร                   
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                   
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจำวัน                   
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ                   

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                   

⚫ ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ต่อ) 
 

 
รายวชิา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวติประจำวัน                   
5100119 การบริหารร่างกาย                   
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                   
5100122 ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย                   

5100123 ความงดงามแห่งตน                   

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                   

5100125 ความจริงของชีวิต                   
⚫ ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา หมวดวชิาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
รายวชิา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100126 การพัฒนาตน                   
5100127 สุนทรียภาพของชีวิต                   
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
5100129 พหวุัฒนธรรมกับสันติภาพ                   

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   
5100131 สังคมภิวัตน์                   
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                   
5100133 วิถีไทย วิถีถิน่                   
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   

⚫ ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบคุคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100135  วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   
⚫ ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง  

74 



75 
 

 

 3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชา
เฉพาะด้าน ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) การแสดงออกถึงความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 
 (2) สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 (3) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 (4) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
 3.2.2 ด้านความรู้ 

 (1) สามารถอธิบายความรู้หลักการและทฤษฎี พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 (2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 (3) สามารถทำงานวิจัยและแก้ปญัหา และการต่อยอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 (4) ปฏิบัติตนตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทัง้ข้อกำหนดทางวิชาการ 

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ 
 (2) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่

หลากหลาย  
 (3) สามารถบูรณาการศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กับศาสตร์อ่ืนเพ่ือนำไปสู่การ

สร้างสรรค์นวัตกรรม 
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 (2) สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำ และสมาชิกกลุ่มได้อย่าง

เหมาะสม 
 (3) สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง และบริบท

ของกลุ่ม 
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3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ประมวลผลการ

แก้ปัญหาและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 (2) มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือค้นคว้า และสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้การเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ ์และปกปอ้งข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย 
 (4) สามารถใช้เครื่องมือสารสนเทศผลิตทรัพยากรดิจิทัลและมัลติมีเดียได้อย่าง

สร้างสรรค ์
  (5) สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 

14103103 ฟิสิกส์สำหรับชีววิทยา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  
 

       
 

  
 

   
 

 

14103104 เคมี ส ำหรับ ชีววิทยา
เทคโนโลยีและนวตักรรม 

  
 

       
 

  
 

   
 

 

14103105 ชีววิทยา                      

14103106 ชีวสถิติ                    

14103107 คณิตศาสตร์สำหรับ       
ชีววิทยาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

  
 

    
 

         
  

14103108 เคมีอินทรีย์และการ
วิเคราะหส์ำหรับชีววิทยาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

  

 

    

 

         

 

 

14103209 ชีวเคมีสำหรับชีววิทยา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  
 

    
 

         
 

 

⚫ ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 

14103110 พฤกษศาสตร์                    

14103111 สัตววิทยา                    

14103112 จุลชีววิทยา                    

14103213 เซลล์และชีววิทยาระดับ
โมเลกุล 

  
 

                

14103214  กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของพชื 

       
 

         
 

 

14103215 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว ์

       
 

         
 

 

14103216   นิเวศวิทยาและชีววิทยา
การอนุรักษ ์

                   

⚫ ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ขอ้ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 

14103217   พันธุศาสตร์และ
วิวัฒนาการ 

  
 

              
 

 

14103218 เทคโนโลยีจุลินทรีย์                    

14103319 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางชีววิทยา 

          
 

        

14103320   เทคโนโลยีชีวภาพและ
การประยุกต ์

                 
 

 

14103321  ชีวนวัตกรรม                    

14103222  นวัตกรรมจากเทคนิค
ทางชีววิทยา 

                   

14103323   ชีวธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

                   

⚫ ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 

14103324 สัมมนาทางชีววิทยา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

                 
 

 

14 1 0 3 325 โค ร ง งา น วิ จั ย ท า ง
ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 

                 
 

 

14103326 โ ค ร ง ง า น วิ จั ย ท า ง
ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 

                 
 

 

34103327 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเลี้ยงผึ้งชันโรง 

                   

34103328 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้ อเยื่อพืชและการประยุกต์ เชิง
พาณิชย ์

       

 

         

  

⚫ ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ขอ้ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 

14103429 นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
ทางสตัว์ 

                   

14103430  วิทยาการสาหร่าย                    

14103431 เทคโนโลยีกระบวนการ
ชีวภาพ 

                 
 

 

14103432 ชีวผลิตภัณฑ์                    

14103333  นิเวศวิทยาเชิงท่องเทีย่ว                    

14103334 การวาดภาพทาง
ชีววิทยา 

  
  

   
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 

⚫ ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ขอ้ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 

14103335 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการ
เตรียมสหกจิศึกษาทางชีววิทยา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

                   

14103436 การฝกึประสบการณ์
วิชาชีพชีววิทยาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

                   

14103437 สหกิจศึกษาทาง           
ชีววิทยาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

                   

⚫ ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 โดยให้มีผลประเมินผลการเรียนใน
รายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 

1.1 ระดับค่าคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม 4.0 
B+ ดีมาก 3.5 
B ดี 3.0 
C+ ดีพอใช้ 2.5 
C พอใช้ 2.0 
D+ อ่อน 1.5 
D อ่อนมาก 1.0 
E ตก 0.0 

ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้อง
ไม่ต่ำกว่า “D” ถ้านักศีกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ำกว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของกลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่เป็นวิชาเลือกและรายวิชา
ในหมวดวิชาเลือกเสรีถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอ่ืนได้ แล้วให้
เปลี่ยนคะแนนวิชาดังกล่าวที่สอบตกนั้นเป็น “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอ
เปลี่ยนแปลงผลการเรียนภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศกึษาของภาคการศึกษาถัดไป 

1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 
 ผลการศึกษา   ระดับการประเมิน 
 ผ่านดีเยี่ยม   PD (Pass with Distinction) 
 ผ่าน    P (Pass) 
 ไม่ผ่าน    F (Fail) 
ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อกำหนดเฉพาะ และ

รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดให้เรียน 
รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะจบ 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้งการทวนสอบในระดับรายวิชา
และในระดับหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกำกับ
ดูแลโดยสำนักงานประกันคุณภาพ ทั้งนี้ผู้ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ 

2.1.1 ระดับรายวิชา  
2.1.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้

สอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2.1.1.2 อาจารย์ประจำวิชาประเมินนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย โดยการ

ประเมินตามสภาพจริง ให้สอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 

2.1.1.3 นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวิชา 
2.1.1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษา 
2.1.1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดสอบประมวลความรู้แตล่ะรายวิชาไม่น้อย

กว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
2.1.2 ระดับหลักสูตร 

2.1.2.1 มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดำเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.1.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดสอบประมวลความรู้และทักษะของ
นักศึกษาในชั้นปีที ่4 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศกึษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือนำผลที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตร โดยมี
กระบวนการ ดังนี้ 

2.2.1 สำรวจข้อมูลสภาวะการมงีานทำของบัณฑิตจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษา 
โดยสอบถามในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความตรงต่อ
ศาสตร์ที่เรียน และความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 สำรวจข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ เพ่ือ
ประเมินความพึงใจต่อบัณฑิตทีจ่บการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
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2.2.3 สำรวจข้อมูลจากบัณฑิตเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรที่มีประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพในด้านความพร้อมและความรู้ และเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ดียิ่งขึน้ 

2.2.4 สำรวจความคิดเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีประเมินหลักสูตร หรือความคิดเห็น
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำวิชาต่อความพร้อมในการเรียน กระบวนการ
เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศกึษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558  โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ 
ดังนี้ 

3.1 มีความประพฤตดีิ 
3.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มี

การเรียนเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 
3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
3.4 หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนหกภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อนสิบสี่ภาคการศึกษาปกต ิสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
3.5 หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกินแปดปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา และไม่เกินสิบสองปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 
หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เพ่ือให้รับทราบนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย คณะและ
หลักสูตร ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ และการเตรียมตัวเขา้สู่ตำแหน่งวิชาการ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล 
ส่งเสริมอาจารย์เพ่ิมพูนทักษะเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน การจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินผล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้ฝึกอบรม ศึกษาต่อ  ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  

มีระบบในการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้ 

2.2.1 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 
2.2.2 ส่งเสริมใหท้ำผลงานทางวิชาการ  
2.2.3 ส่งเสริมให้สรรหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย การทำวิจัย ตีพิมพ์และเผยแพร่

ผลงานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาการเรียนการสอนความเชี่ยวชาญในหลักสูตร และนำไปสู่
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

2.2.4 ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ เช่น การเข้า
ฝึกอบรม และ/หรือการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 

2.2.5 ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน  
 หลักสูตรกำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความทันสมัยตามความก้าวหนา้ในศาสตร์สาขา โดยกำกับ
มาตรฐานให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้และให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑม์าตรฐานต่างๆ  
 ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้กำกับดูแลและให้คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ประจำวิชา เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทำทุกปอีย่างต่อเนื่อง 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานทำ นอกจากนั้นยัง
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ติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจำนวนและคุณภาพจากข้อมูลการมีงานทำของ
บัณฑิตจากระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 หลักสูตรจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี
เมื่อมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา และแจ้งผลการสำรวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือ
เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกำหนดว่าผู้ใช้
บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพงึพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
3. นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร โดยได้จัดประชุมวางแผนระดับคณะเกีย่วกับการกำหนดแผนการรบันักศึกษา เป็นแผนรับ   5 
ปี เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือทราบและอนุมัติ และจัดทำประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา คณะ และ
หลักสูตรได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เกิดการรับรู้ และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ โดยยึดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัครที่มีความโปร่งใส และ
น่าเชื่อถือ มีกระบวนการสอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านทางระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ส่วนการดำเนินงานการรับนักศึกษาของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดำเนินร่วมกับมหาวิทยาลัยตามระบบและ
กลไกที่กำหนด กองบริการการศึกษาจัดทำแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตรมีการ
กำหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ และกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ. 2) คือ รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต และมีคณุสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนด โดย
มหาวิทยาลัยจะจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา 
และดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ การรับรายงานตัว 
ประเมินผลการดำเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และ
ระดับหลักสูตร และจัดทำรายงานผลการรับนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรได้กำหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
พ้ืนฐานให้แก่นักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและประเมินผลหลังการเรียนปรับพื้นฐาน  
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนต่อไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดทำคู่มือนักศึกษาเพ่ือยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติจนสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 

1. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับหลักสูตร เพ่ือชี้แจงข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบ แนะนำเกี่ยวกับการ
ปรับตัว การใช้ชีวิตระดับอุดมศึกษา รวมทั้งมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้คำแนะนำทั้งในด้าน
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วิชาการและด้านอ่ืน ๆ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมที่สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน นักศึกษากับอาจารย์ และนักศึกษากับคนในชุมชนต่าง ๆ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนดแนวปฏิบัติให้อาจารย์ประจำวิชามอบหมายงานเพ่ือให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะทางภาษามาก
ขึ้น และส่งเสริมให้นักศึกษาเรยีนรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

3. จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะ
เฉพาะทาง โดยจัดกิจกรรมชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพี่ติวน้อง และสอบวัดประเมินผลความรู้  

สำหรับการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศกึษา มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา สำหรับการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มให้เป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่วนการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
4. อาจารย์ 
 4.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง เช่น ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา นิเวศวิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา
โมเลกุล และชีวนวัตกรรม 
 4.2 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจำเป็น
และข้อเสนอของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์พิเศษจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
โทข้ึนไป 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำวิชาจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางทีจ่ะทำให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตรและไดบ้ัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  5.1 หลักสูตร 

หลักสูตรกำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยแนวคิดในการออกแบบหลักสูตรเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นแรงงานทักษะสูง เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศ ซึ่งหลักสูตรยึดหลักตาม BCG model ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบองค์รวม มุง่เน้นการพัฒนาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรชีวภาพเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าสูง แต่ยังคงความสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น ดังนั้นในการกำหนดเนื้อหารายวิชา
ของหลักสูตรต้องมีความทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ทำให้นักศึกษามีองค์ความรู้ทางทฤษฎีครบถ้วน ควบคู่กับการมีทักษะในการปฏิบัติสูง โดยนักศึกษา
สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีที่ศึกษาในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริงและการออกศึกษาในสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสะสมประสบการณ์และมีความสามารถ
หรือแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สนองความต้องการของประเทศได้  
 5.2 การเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นอยู่ 2 ประเด็น คือ 1. การวางระบบผู้สอน หลักสูตร
กำหนดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสารถและเชี่ยวชาญตามเนื้อหารายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้
ความรู้นั้นเป็นความรู้ที่ทันสมัยตามยุคสมัยหรือเป็นวิทยาการใหม่ๆ ตามศาสตร์สาขา โดยหลักสูตรมี
การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องผ่านทางการสอนในห้องเรียน 
การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนผ่านทางระบบ
ของมหาวิทยาลัย 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้
นักศึกษามีทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทุกรายวิชามีการออกแบบกิจกรรมและกลยุทธการสอนที่
ทำให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษา ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม เป็น
ต้น รวมทั้งเน้นแนวทางการสอนแบบการเรยีนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (project base learning) และ
บูรณาการร่วมกันระหว่างรายวิชา และ  

5.3 การประเมินผู้เรียน 
การประเมินผู้เรียน หลักสูตรกำกับให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตามสภาพจริง (authentic 

assessment) มีการออกแบบวิธีการและเครื่องมือที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจ
ระดบัความสามารถของตนเองและสามารถแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งได้ โดยหลักสูตรกำกับให้มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือนำผลการดำเนินการมาใช้ปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการ



90 
 

 

สอนต่อไป นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้กำหนดให้อาจารย์ประจำวิชาจัดทำราย
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการสอน และทุกสิ้นปี
การศึกษาหลักสูตรจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือรายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางสถิติของนักศึกษา
ที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวม
ของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
การเทียบเคียงผลการดำเนินการกับมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของ
ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการใน
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/คณบดี และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ 
และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 
6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการดำเนินการทั้งในรูปแบบการประชุมระดมความ
คิดเห็นหรือให้ข้อคิดเห็น การร่วมปฏิบัติงาน และการประเมินผลในการสำรวจความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอำนวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดังนี้ 
 6.1 การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

6.1.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีวุฒิ
การศึกษาไมต่่ำกว่าระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ มีความรู้ด้านชีววิทยาหรือด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา นิเวศวิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ และ
ชีววิทยาโมเลกุล มีความสามารถในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือใหก้ารสนับสนุนในด้านการเรียนการสอน และวิจัยได้  

6.1.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานตามตำแหน่งงาน 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตรผ่านคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบบำรุงการศึกษา เพ่ือจัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  6.3.1 สถานที่ 
 

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวนที่มี
อยู่แล้ว 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรยีนขนาดจุ 50 คน 
หอ้งเรยีนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรยีนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรยีนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
หอ้งเรียนขนาดจ ุ50 คน 
Sound lab 
 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 หอ้ง 
3 ห้อง 
3 หอ้ง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 
17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 หอ้ง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 สำนักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 หอ้ง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

3 ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห้อง 
1 หอ้ง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

4 ห้องประชุมนังกา         ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมหลินเหลียน  ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมหยางถาว    ขนาดจุ 400 คน 

1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
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 6.3.2 อุปกรณ์การสอน 

  6.3.2.1 อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา 

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 
1 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา พร้อมอุปกรณ์ต่อพวงที่ใช้กับกล้อง 7 ชุด 
2 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 54 ตัว 
3 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 2 ชุด 
4 กล้องจุลทรรศนช์นิด 3 ตา 18 ตัว 
5 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิด 3 ตา 2 ตัว 
6 กล้องจลุทรรศน์สเตอริโอชนิด 2 ตา 7 ตัว 
7 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง 
8 เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง 1 เครื่อง 
9 เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 2 เครื่อง 
10 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ชนิดต้ังโต๊ะ 2 เครื่อง 
11 เครื่องกวนพร้อมแผ่นให้ความร้อน 12 เครื่อง 
12 เครื่องเขย่าสารละลาย 8 เครื่อง 
13 เครื่องเขย่าสารแบบควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง 
14 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 3 เครื่อง 
15 เครื่องวัดความหวาน 5 เครื่อง 
16 เครื่องวัดแอลกอฮอล์  1 เครื่อง 
17 ตู้ควัน 3 ตู้ 
18 ตู้อบความร้อน 6 ตู้ 
19 ตู้บ่มเพาะเชื้อ 4 ตู้ 
20 ตู้ปลอดเชื้อ  2 ตู้ 
21 ตู้แช่ตัวอย่าง -20°C 3 ตู้ 
22 ตู้เย็น 5 ตู้ 
23 เตาแก๊สพร้อมถังแก๊ส 1 ชุด 
24 เครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์  1 เครื่อง 
25 เครื่องดูดจ่ายสารละลาย 3 ชุด 
26 เครื่องนับจำนวนเซลล์ 2 เครือ่ง 
27 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค 2 เครื่อง 
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ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 
28 เครือ่งปั่นเหวี่ยงแยกตกตะกอน 1 เครื่อง 
29 ตู้เลี้ยงเชื้อชนิดควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง 
30 UV-Visible Spectrophotometer 1 เครื่อง 
31 เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 1 เครือ่ง 
32 ชุดเครือ่งแยกโปรตีนแนวตั้ง 1 เครือ่ง 
33 ชุดเครื่องตีบดละเอียด 1 เครื่อง 
34 ชุดไมโครโตมพร้อมเครื่องลับใบมีด 1 ชุด 
35 เครือ่งตดัชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็งพร้อมระบบฆ่าเชื้อ 1 เครื่อง 
36 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อพร้อมระบบกำจัดไอระเหย 1 เครื่อง 
37 เครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ 1 เครือ่ง 
38 อ่างลอยพาราฟินชิ้นเนื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมไฟส่องสว่าง 1 เครื่อง 
39 เครื่องอุ่นสไลด์ 2 เครือ่ง 
40 เครื่องสำหรับหล่อบล็อกชิ้นเนื้อ 1 เครื่อง 
41 เครือ่งเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม พร้อมเครื่องถ่ายภาพจากเจล เครื่องอิ

เล็กโตรโฟรซิิส ขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ และเครื่องสำรองไฟ 
1 ชุด 

42 เครื่องทำน้ำกลัน่ปราศจากไอออน 1 เครื่อง 
43 เครื่องทำน้ำกลั่นพร้อมชุดเครื่องกรอง 2 เครื่อง 
44 ตู้ดูดความชื้น 2 ตู้ 
45 หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ 1 ชุด 
46 แบบจำลองทางสรีรวิทยาของมนษุย์ 1 ชุด 
47 ตู้อบไมโครเวฟ 2 เครื่อง 
48 เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง 
49 เครื่องพิมพ์ (Printer) 3 เครื่อง 
50 เครื่อง Visualizer 1 เครื่อง 
51 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 4 เครื่อง 
52 เครือ่งขยายเสียงประจำห้อง 4 เครื่อง 
53 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 2 เครื่อง 
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  6.3.2.2 อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร 
ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 

1 เครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครือ่ง 
2 เครื่องขยายเสียงประจำห้อง 1 เครื่อง 
3 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 

6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

 
6.3.3.1 เอกสารและตำรา 

    1) หนังสือ 

  1.1 ภาษาไทย   จำนวน  2,611 ชื่อเรื่อง 

  1.2 ภาษาอังกฤษ   จำนวน    269 ชื่อเรื่อง 

    รวม 2,880 ชื่อเรื่อง 

2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 

  2.1 ภาษาไทย            จำนวน 71 ชื่อเรื่อง 

  2.2 ภาษาอังกฤษ                 จำนวน    - ชื่อเรื่อง 

    รวม 71 ชื่อเรื่อง 

3) วารสาร/นิตยสาร 

  3.1  ภาษาไทย            จำนวน    210 ชื่อเรื่อง 

  3.2 ภาษาอังกฤษ                 จำนวน      - ชื่อเรื่อง 

    รวม 210 ชื่อเรื่อง 

6.2.3.2 สื่อผสม (Multimedia) 
 1) วีดีทัศน์  จำนวน  4,200 ชื่อเรื่อง 
 2) ซีดี  จำนวน   140 ชื่อเรื่อง 
                6.3.3.3 ฐานข้อมูลสำเร็จรูป 

                     ระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 
ระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

http://aritc.yru.ac.th/
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 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
 1.1)  iGLibrary (iG Publishing) เ ป็ น ฐ า น ข้ อ มู ล ห นั ง สื อ

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

 1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่

รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information 

and Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 

Technology 

 1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   

 

  2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานขอ้มูล ดังนี้ 

   2.1) Springer Link เป็ น ฐ าน ข้ อ มู ล ว า รส าร อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์  

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม       

1,130 ชื่อ ข้อมลูปี 1997-ปัจจุบัน 

   2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง(Citation 

Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference)และ

รายการอ้างอิง(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขา

สังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา 

ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-

ปัจจุบัน 

 2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มี

เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   

 2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็น

นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง       78 แห่ง อาทิเช่น 

ฐานขอ้มูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล        ISI Web of Science 

ทัง้นี้ยงัรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
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 2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูล

วารสารฉบับเต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไป

จนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ 

ทางด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็น

ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & 

Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and 

Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural 

Science 

  3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  

      3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 

1,000  แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ) (http://search. 

ProQuest.com/autologin) 

      3.2)  ฐ า น ข้ อ มู ล ง า น วิ จั ย ไท ย  Digital Collection (ThaiLIS)  

วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่ว

ประเทศไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 6.4.1 ประสานงานกับสำนักวิทยบริการ ในการจัดซ้ือหนังสือ ตำราและฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือบริการอาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานงาน การจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ประจำวิชาแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ทีจ่ำเป็น  
 6.4.2 ประสานงานกับสำนักวิทยบริการหรือห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอ่ืน หน่วยงาน
หรือองค์กรอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือการแลกเปลี่ยนและขอใช้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ
ตำรา งานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 

http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://search.proquest.com/autologin
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://tdc.thailid.or.th/tdc/
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 6.4.3 ประสานงานกับคณะ จัดทำงบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องแก้ว 
สารเคมี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้มีความเพียงพอ และเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา 
 6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

สำนักวิทยบริการดำเนินการสำรวจความต้องการตำรา หนังสืออ้างอิง เอกสาร จาก
คณาจารยเ์ป็นประจำทุกปีการศึกษาดังนี้ 

6.5.1 สำรวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษาจาก
ผู้สอนและผู้เรียน 

6.5.2 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
ในหลักสูตร 

6.5.3 สรุปแหล่งทรัพยากรทีใ่ช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางตอ่ไปนี้ 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการสื่อและช่องทาง
ก า ร เรี ย น รู้ เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น
การศึกษาในห้ องเรียนนอก
ห้องเรียนและเพ่ือการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1. จั ด ให้ มี ห้ อ ง เรี ยนที่ มี สื่ อ
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
การสอน การทำกิจกรรมใน
หอ้งเรียน 
2.จัด เตรียมห้ องปฏิบั ติ การ
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ศึ กษ า  ค้ น ค ว้ า  ห าค วาม รู้
เพ่ิมเตมิได้ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือตำรา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ 

1. ผลสำรวจความพร้อมของ
สื่ อ อุปกรณ์ ที่ จำเป็ นประจำ
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
จากอาจารย์และนักศึกษา 
2. จำนวนหนังสือตำรา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติ
การใช้งานหนังสือ ตำรา สื่อ
ดิจิทัล 
3. ผลสำรวจความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาต่อการ
ให้บริการทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนรู้และการฝึกปฏิบัต ิ

 ทั้งนี้ สาขาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนครุภัณฑ์ประจำปีและการเสนอของบประมาณ เพ่ือรับการสนับสนุนการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการตามศาสตร์ที่รับผิดชอบ และผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการที่ตอบสนองการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเพียงพอและพร้อมต่อการใช้
งานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างดีและมีคุณภาพสำหรับรายวิชาใน
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หลักสูตรอย่างครบถ้วน ซึ่งในห้องปฏิบัติการมีครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและ
ครบถ้วน อีกทั้งหลักสูตรได้สำรวจความเพียงพอของทรัพยากรที่มีอยู่กับจำนวนนักศึกษาและอาจารย์ 
และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยในเรื่องการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เพ่ือปรับปรุงและจัดหา
ทรัพยากรเพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีที ่5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80    
มีส่วนร่วม ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงาน หลักสูตร 

x x x x x 

2. มี รายละ เอียดของหลั กสู ตรตามแ บบ  มคอ .2          
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4  
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ x x x x x 
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีที ่5 
ด้านการจัดการเรยีนการสอน 
9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรอืวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้      ตัว
บ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการ
บรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคบัและตัวบ่งชี้รวมในแต่
ละป ี
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

กำหนดให้อาจารย์ประจำวิชาเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของ
กลยุทธ์การประเมินการสอน  และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่
ละภาคการศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำวิชานำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดำเนินการ ดังนี้ 
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 2 ครั้ง คือ ก่อนการ

สอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการณ์

สอนของอาจารย์ประจำวิชา 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษา 
ปีสุดทา้ย และบัณฑิตใหม่ 

 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 

การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหาร      
วิชาการคณะ 

4.3 ดำเนินการปรับปรงุ 
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(มคอ.4) ทุกภาคเรยีนหรอืทุกปีการศึกษา 
4.3.2  ดำเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนำไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน  5 ป ี
4.3.3 ประเมนิปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.

7) 
4.3.4 ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 

 
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

  
ปรับปรุง 

2. ชื่อปริญญา  
ช่ือภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
ช่ือภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Biology) 
ช่ือย่อภาษาไทย:  วท.บ. (ชีววิทยา) 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ:  B.Sc. (Biology)          

 2. ชื่อปริญญา  
ช่ือภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต  (ชีววิทยา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
ช่ื อ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ : Bachelor of Science 
(Biological Technology and Innovation) 
ช่ือย่อภาษาไทย:  วท.บ. (ชีววิทยาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม) 
ช่ื อ ย่ อ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ : B.Sc. (Biological 
Technology and Innovation)              

ปรับปรุง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ส า ข า ชี ว วิ ท ย า  ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน์กว้าง 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
มุ่งพัฒนาตนเอง และท้องถิ่น    

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิต บัณ ฑิ ตสาขาชีววิทยาเทคโน โลยี และ

นวัตกรรม   ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มี โลกทัศน์กว้าง ก้าวทันเทคโนโลยี  
สร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มุ่งพัฒนาตนเอง และท้องถิ่น     

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา 

มีวัตถปุระสงค์เพือ่ผลติบัณฑิตใหม้ีคุณลักษณะ ดังนี ้ 
4.1 มีความรู้  ความสามารถที่สอดคล้องกับ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนความ
ต้องการของทอ้งถิ่นและประเทศ 

4.2 มีพื้นฐานความรู้ในการพัฒนาตนเอง และ
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาชีววิทยา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิตเพื่อให้มีคุณลักษณะ ดังนี ้

 4.1 มีความใฝ่รู้ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ  

4.2 สามารถบูรณาการศาสตร์ทางชีวภาพกับ
ศาสตร์อื่น เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ปรับปรุง 
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สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

4.3 มี โลกทัศน์กว้าง มีคุณ ธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

4.4 มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างมีความสุข 

4.5 สามารถแก้ปัญหา โดยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพือ่พัฒนาท้องถิ่น ประเทศ รวมทั้งกลุ่ม
ประเทศอาเซียน     

4.3 สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
การนำเสนอข้อมูลตอ่สาธารณะ 

4.4 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับทางสังคม
และองค์กร มีจิตสาธารณะและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

5. ระบบการจัดการศกึษา 
ระบบทวภิาค   

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค      

คงเดิม 

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
ไม่น้อยกว่า  131 หน่วยกติ 

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
ไม่น้อยกว่า  120 หน่วยกิต  

ลดจำนวน
หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
                          ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต       
     กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละ  
     เทคโนโลยี                 ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิาแกน                           24 หนว่ยกิต 
     กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น     ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกติ 
       วิชาแกนสาขา                        15 หนว่ยกติ 
       วิชาเฉพาะด้าน         ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 

- วิชาเฉพาะด้านบังคับ            21 หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะด้านเลือก   
                         ไม่น้อยกว่า  8 หน่วยกติ    
- วิชาประสบการณ์วิชาชีพ-สหกิจศึกษา 

                                 ไม่น้อยกว่า  6 หนว่ยกติ.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ   

7. โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร  
                                  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
     1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
     1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก     
                                  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต       
     1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ    
                                   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า 84 หนว่ยกติ 
     2.1 กลุ่มวิชาแกน        ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
                                 ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกติ 

1) เฉพาะด้านบังคับ               51 หน่วยกิต 
2) เฉพาะด้านเลอืก   
                        ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกติ    

    3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพและ 
สหกิจศึกษา 

                                   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ปรับ
โครงสร้าง
หลักสตูร  
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8. รายวชิา 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                             ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
                                  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
             1) บังคับเรียน                  10 หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร         2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                                                  2(1-2-3)  
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ  
              พัฒนาการเรียนรู้                 2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร      2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) 
*2100115 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 2(1-2-3) 
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   
  2(1-2-3) 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่
สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104
ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้) 
             2) เลอืกเรียน            2 หน่วยกติ 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย   
 2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
              ภาษาองักฤษ                       2(1-2-3)                           
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ 
              การเขียน 2(1-2-3) 
2100109 ภาษามลายูพืน้ฐาน  2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 
2100116ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร 2 2(1-2-3) 

8. รายวิชา 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    
                              ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร  
                                 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ                      12 หน่วยกิต 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร  3(3-0-6) 
5100102 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร*        3(3-0-6) 
 
 
5100103  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*   
                                                    3(3-0-6) 
5100105  ภาษาอังกฤษหรรษา               3(3-0-6) 
5100106 การใช้ภาษาองักฤษในสังคมออนไลน ์
                                                    3(3-0-6) 
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 2(1-2-3) 

พัฒนาการเรียนรู้* 
5100108  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1* 2(1-2-3) 
5100109  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2* 2(1-2-3) 
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      3(3-0-6) 

2) วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกติ 
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

ภาษาไทย                            3(3-0-6) 
5100110  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร     3(3-0-6) 
             ภาษาอังกฤษ 
5100111  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
5100112  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 

1.2 กลุ่มวชิาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                        3 หนว่ยกิต 

5100116  อยู่ดี กินดี มีสุข                   3(3-0-6) 
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*  3(3-0-6) 

2) วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่        3(3-0-6) 

ปรับปรุง 
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 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
                               ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข  2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ ์ 2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
                                                    2(1-2-3) 
2100118 ความจริงของชีวิต  2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 2(1-2-3) 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
                               ไม่น้อยกว่า    6 หนว่ยกิต 
2150101 สงัคมภิวัตน ์ 2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต 2(1-2-3)  
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
        เทคโนโลยี  
                       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวนั 2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                                   2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 
  2(1-2-3)  2(1-2-3) 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 

             การนำเสนอ 
 
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต     3(3-0-6) 
             ประจำวนั*         
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวนั*   3(3-0-6) 
5100119 การบริหารร่างกาย                1(0-2-2) 
5100120 การกีฬาเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต* 
                                                            
2(1-2-3) 
5100121  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนา  3(3-0-6) 
              ท้องถิ่น  
5100122  ช้ีช่องทางด ีช้ีช่องทางรวย     3(3-0-6) 
5100123  ความงดงามแห่งตน     3(3-0-6) 
5100124  ก้าวสู่โลกกว้าง                 2(1-2-3) 
5100125 ความจริงของชีวิต*                3(3-0-6) 
5100126 การพฒันาตน*                     2(2-0-4) 
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*             3(3-0-6) 
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*          2(1-2-3) 

1.3 กลุ่มวชิาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                3  หน่วยกติ 

5100129  พหุวัฒนธรรมกับสันตภิาพ     3(3-0-6) 
2) วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 

5100130 ทักษะชีวิตเพือ่สังคม     3(3-0-6) 
5100131 สงัคมภิวัตน*์      3(3-0-6) 

1.4 กลุ่มวิชาอตัลักษณ์ของคณะ 3  หน่วยกติ 
1) คณะครุศาสตร์              3  หน่วยกติ 

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                 3(3-0-6) 
หรือ 

  2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                                             3  หน่วยกิต 

5100133  วิถีไทย วิถีถิน่                    3(3-0-6) 
หรือ 

3) คณะวิทยาการจดัการ    3  หน่วยกิต 
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว ์     3(3-0-6) 
หรือ 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   95 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน             จำนวน 24 หน่วยกติ 
4101117 ฟิสิกส์พื้นฐาน                      3(3-0-6) 
4101118 ปฏิบัติการฟิสิกส์พืน้ฐาน          1(0-3-0) 
4102101 เคมีทัว่ไป 1                      3(3-0-6) 
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1      1(0-3-0) 
4102167 สารเคมีและความปลอดภัย       2(2-0-4) 
4103153 ชีววิทยา 1                      3(3-0-6) 
4103154 ปฏิบัติการชีววิทยา 1              1(0-3-0) 
4103155 ชีววิทยา 2                      3(3-0-6) 
4103156 ปฏิบัติการชีววิทยา 2              1(0-3-0) 
4109101 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1  3(3-0-6)                                   
4109102 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2  3(3-0-6)                              

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     จำนวน 71 หน่วยกิต  
2.2.1 วิชาแกนสาขา    จำนวน 15 หน่วยกิต 

4102216 เคมีอินทรีย์ 1                       3(3-0-6) 
4102217 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1          1(0-3-0) 
4102267 หลักชีวเคมี                   3(3-0-6)                                
4102268 ปฏิบัติการหลกัชีวเคมี      1(0-3-0) 
4103157 ชีวสถิติ                             3(3-0-6) 
4103258 จุลชีววิทยา                   3(3-0-6) 
4103259 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา             1(0-3-0) 

2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน   
             ไม่น้อยกว่า  จำนวน 56 หน่วยกิต 

1) วิชาเฉพาะด้านบงัคบั  
                           จำนวน  42 หน่วยกิต                 

4103160 ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา     2(2-0-4) 
4103261 ชีววิทยาของเซลล ์                 4(2-4-6) 
4103262 พฤกษศาสตร์                 3(3-0-6) 

4) คณะวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี 3  หน่วยกิต 
        และการเกษตร  

5100135  วิทยาศาสตร์เพือ่ท้องถิ่น         3(3-0-6) 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน     ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกติ 
14103103 ฟิสิกส์สำหรับชีววิทยาเทคโนโลย ี

และนวตักรรม                    3(2-2-5) 
14103104 เคมีสำหรับชีววิทยาเทคโนโลยี  3(2-2-5) 

และนวัตกรรม 
14103105 ชีววิทยา                           3(2-2-5) 
14103106 ชีวสถิติ                             3(2-2-5) 
14103107 คณติศาสตร์สำหรับชีววิทยาเทคโนโลย ี

และนวัตกรรม                   3(2-2-5) 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกติ 

    1) เฉพาะด้านบังคับ          51 หน่วยกิต 
14103108 เคมีอินทรีย์และการวิเคราะห์   2(1-2-3) 
            สำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
14103209 ชีวเคมีสำหรับชีววิทยาเทคโนโลยี      

และนวัตกรรม                   3(2-2-5) 
14103110 พฤกษศาสตร์                     3(2-2-5) 
14103111 สตัววิทยา                         3(2-2-5) 
14103112 จุลชีววิทยา                       3(2-2-5)                                
14103213 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 

3(2-2-5) 
14103214 กายวภิาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช 

3(2-2-5) 
14103215 กายวภิาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว ์

3(2-2-5) 
14103216 นิเวศวิทยาและชีววิทยา         3(2-2-5) 

การอนุรักษ ์
14103217 พันธุศาสตร์และววิัฒนาการ    3(2-2-5) 
14103218 เทคโนโลยีจุลินทรีย์              3(2-2-5) 
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4103263 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์     1(0-3-0) 
4103264 สัตววิทยา         3(3-0-6) 
4103265 ปฏิบัติการสตัววิทยา        1(0-3-0) 
4103366 นิเวศวิทยา                         3(3-0-6) 
4103367 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา             1(0-3-0) 
4103368 กายวิภาคศาสตร ์                 3(2-2-5) 
4103369 สรีรวิทยา                 3(2-2-5) 
4103370 พันธุศาสตร์                     4(2-4-6) 
4103371 วิวัฒนาการ                     3(3-0-6) 
4103372 การจัดระบบทางชีววิทยาและความ 
 หลากหลายทางชีวภาพ            4(2-4-6) 
4103373 สัมมนาทางชีววิทยา     1(0-2-1) 
4103374 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา  1     1(1-2-0) 
4103475 ชีววิทยาการอนุรักษ์และการจัดการ  
                                                    3(3-0-6) 
4103476 โครงงานวิจยัทางชีววิทยา  2     2(0-6-0) 

2) วิชาเฉพาะดา้นเลือก  
                          ไม่น้อยกว่า จำนวน 8 หน่วยกิต                 
 
4103377 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชท้องถิ่น      
                                                   3(2-2-5)                                     
4103378 ชีววิทยาของนกพ้ืนเมือง          3(2-2-5) 
4103379 ชีววิทยาของแมลงท้องถิ่น        3(2-2-5) 
4103380 พรรณพืชท้องถิน่                 2(1-2-3) 
4103381 สาหร่ายวิทยา                 3(2-2-5) 
4103382 การเตรียมตัวอย่างทางชีววิทยา  3(2-2-5) 
4103383 ชีวจริยธรรมเบื้องต้น              2(1-2-3) 
4103384 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น        3(3-0-6) 
4103385 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง      3(2-2-5) 
4103386 สัตว์มีกระดูกสันหลัง      3(2-2-5) 
4103387 เนื้อเยื่อวิทยาของสัตว์     3(2-2-5) 
4103388 นิเวศวิทยาเชิงท่องเที่ยว     3(2-2-5) 

3) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ-สหกิจ
ศึกษา  

                         ไม่น้อยกว่า จำนวน 6 หน่วยกติ                           

14103319 เทคโนโลยีสารสนเทศ           3(2-2-5) 
ทางชีววิทยา                         

14103320 เทคโนโลยีชีวภาพและการ      3(2-2-5) 
ประยุกต ์

14103321 ชีวนวัตกรรม                      3(2-2-5) 
14103222 นวัตกรรมจากเทคนิคทาง       3(2-2-5) 

ชีววิทยา 
14103323 ชีวธุรกิจและ                      3(2-2-5) 
               การเป็นผู้ประกอบการ 
14103324 สัมมนาทางชีววิทยาเทคโนโลยีและ   

นวัตกรรม                         1(0-2-1) 
14103325 โครงงานวิจยัทางชีววิทยาเทคโนโลยี  

และนวัตกรรม 1                 1(0-2-1) 
14103326 โครงงานวจิัยทางชีววิทยาเทคโนโลยี  

และนวัตกรรม 2                 2(0-6-0) 
2) เฉพาะด้านเลือก  

                        ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
34103327 เทคโนโลยีการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช 

และการประยุกต์เชิงพาณิชย ์
6(4-4-10) 

34103328 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
การเลีย้งผึ้งชันโรง           6(4-4-10) 

14103429 นวัตกรรมและผลติภณัฑ์ทางสัตว์ 
3(2-2-5) 

14103430 วิทยาการสาหร่าย               3(2-2-5) 
14103431 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
14103432 ชีวผลิตภณัฑ์                      3(2-2-5) 
14103333 นิเวศวิทยาเชิงท่องเที่ยว         3(2-2-5) 
14103334 การวาดภาพทางชีววิทยา       3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพและ 
     สหกิจศึกษา 

                          ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
14103335 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                

ชีววิทยาเทคโนโลยแีละนวตักรรมและ 
การเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา 
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4103589 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชีววิทยาและการเตรยีมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา             
                                                       1(90)                                                 
4103590 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา   
                                                      5(450) 
4103591 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา            6(600) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   
                     ไม่น้อยกว่า จำนวน  6 หน่วยกิต                               

เทคโนโลยีและนวัตกรรม       1(1-0-2) 
 และ 

14103436 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีว   5(450) 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
หรือ 

14103437 สหกิจศึกษาทางชีววิทยาเทคโนโลยี     
และนวัตกรรม                      6(600) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
9. คำอธิบายรายวชิา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   
                             ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

1) บังคับเรียน                    10 หน่วยกิต 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. คำอธิบายรายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
                        ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ                   12 หน่วยกิต 
5100101 ภาษา ความคดิ และการสื่อสาร   
                                                3(3-0-6) 
             Language Thought and    
             Communication 

ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของ
ภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะการฟังและ
การอ่าน การลำดับความคิด การสรุปความคิด และ
การถ่ายทอดความคิด เพื่อการสื่อสาร ทัง้การพูดและ
การเขียน  การใช้ภาษาไทยผ่ านบทเพลงหรือ
การละเล่น การเล่านิทานพ้ืนบ้าน 

Language and Communication, 
relation between languages with ideas and 
communication, listening and reading skills, 
idea organization, idea conclusion, 
expressing ideas for communication for both 
speaking and writing, Thai use through 
songs, plays and folk tale 

วิชาใหม่ 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       2(1-2-3) 
 Thai for Communication 
             ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต 
ประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ

5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*     3(3-0-6) 
             Thai for Communication 

ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่อ งมื อในการสื่ อสาร  ฝึกทักษะใช้ภาษาใน

ปรับรหสั
รายวิชาและ

จำนวน
หน่วยกิต  
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เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  การนำเสน อข้ อมู ล ใน เชิ งให้ ค วามรู้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้
ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมี
จิตสำนึกตอ่สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 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 

ชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้
ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมี
จิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language  
in daily life use 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 
 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูด
และการเขียน เพื่ อ ให้พูดและเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
และร่วมวิจารณ์เพือ่แก้ไขปรบัปรุง ฝึกการเขียน การ
วางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของ
งานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
 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 

ไม่มี ปรับออก 
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writing and practice in criticizing 
 
 
 
 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่ อสารและ 
                พัฒนาการเรียนรู ้            2(1-2-3) 
                English   for Communication 
                and Learning Development 
                พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจำวัน
ในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การ
กล่าวลา  การแนะนำตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  
การเสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การ
ถามและการให้ ข้ อมู ล  การติ ดต่ อสื่ อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าใน
การพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  
บทความ  หนั งสื อพิ มพ์     การใช้ เท คโน โลยี
สารสนเทศ 
 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 

5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ   
            พัฒนาการเรียนรู*้               2(1-2-3) 
            English for Communication and         
            Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั้ งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวันใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าว
ลา  การแนะนำตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การ
เสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและ
การให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการ
แสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  
แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการ
สื่ อ ส าร  เช่ น  ก าร ใช้พ จน านุ ก รม   บ ท ความ 
หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 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 communication 

ปรับรหสั
รายวิชา 

ไม่มี 5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา            3(3-0-6) วิชาใหม่ 
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             English for Fun 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ คำศัพท์และ
สำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู้อื่น การ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น การ
แสดงความรู้สึก การนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

English usage for daily 
communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-
introduction and introducing others, basic 
information inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation 

ไม่มี 5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ  3(3-0-6) 
            Technology and Media Literacy 

การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ 
การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและ
จัดการได้ การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสาร
ง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   

Information literacy, media literacy, 
IT and communication literacy, information 
access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools 
usage for media production, social media 
use under law controls and ethics in 
technology 

วิชาใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
 Melayu for Communication 
               การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวติประจำวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การ
แนะนำแบบ  ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและ
การพูด 

Use of  Melayu for 

5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
             Melayu for Communication 

การใช้ภาษามลายู เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 

Melayu usage for communication 
in daily life, vocabularies, basic Melayu 

ปรับเป็น
วิชาเลือก 
ปรับรหสั
รายวิชา
จำนวน

หน่วยกติ 
และ
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communication in daily life, conversation in 
daily life  such as greeting, saying thanks and 
simple introduction  emphasizing on 
listening and speaking skills 

grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

 
 

คำอธิบาย
รายวิชา 

2100108 ภาษามลายู เพ่ื อการสื่ อสารและ 
                พัฒนาการเรียนรู ้            2(1-2-3)  
                Melayu for Communication 
                and Learning Development  
                 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคำ
ภาษามลายูให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อ
การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนำ
ตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้
คำแนะนำ การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอก
ประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

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 

ไม่มี ปรับออก 

2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
                                                2(1-2-3) 
             English for Communication 1 
              การฝึกปฏิบัติการฟั ง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
ถ้อยคำและสำนวนพ้ืนฐานท่ีใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practice of English listening, 
speaking, reading, and writing for daily  

5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1* 
                                                 2(1-2-3) 
             English for Communication 1 

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลทีถู่กต้องเหมาะสม 

Practices of English listening, 
speaking, reading, and writing for daily  

ปรับรหสั
รายวิชาและ

จำนวน
หน่วยกิต  
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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 

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 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2     
                                                2(1-2-3) 
             English for Communication 2 

การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และ
เขียนภาษาอั งกฤษ  โดยใช้สถานการณ์ จริ งที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจใน
ชีวิตประจำวัน 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 

5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*   
                                          2(1-2-3) 
             English for Communication 2 

การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และ
เขี ยนภาษาอั งกฤษ  โดยใช้สถานการณ์ จริ งที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจใน
ชีวิตประจำวัน 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 

 
 

ปรับรหสั
รายวิชา 

2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  
                                                2(1-2-3) 
             Thai for Careers 
 การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟงั การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพตลอดจน
การนำเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้า
ตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการ
ใช้ชีวิตประจำวัน 

5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ* 
                                                 3(3-0-6) 

Thai for Careers 
การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทย

ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกดิ
การสื่ อส ารอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพถู กต้ อ งตาม
หลักเกณฑ์ทั้ งในชีวิตประจำวันและการประกอบ
อาชีพ  ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่าน
กระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 

ปรับรหสั
รายวิชาและ

จำนวน
หน่วยกิต  
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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 

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 หน่วยกิต 
2100103   หลักการอ่านและการเขียนคำไทย  
                                                2(2-0-4) 
               Principles of Reading and  
               Writing Thai Words 

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและ
เขียนคำไทย ศึกษาปัจจัยที่ทำให้การอ่านและการ
เขียนคำไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม 
วิเคราะห์  เปรียบเทียบคำที่มักเขียนหรืออ่านผิดจาก
กฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและ
เผยแพร่การอ่านและการเขียนคำไทยให้ถูกต้อง 

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 

2) วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

ไม่มี 

ปรับออก 

ไม่มี 5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและ  3(3-0-6) 
             การเขียนภาษาไทย 

Developments of Thai Speaking 
and Writing Skills 
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่ เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้

วิชาใหม่ 
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จากการฟังและการอ่านจากสื่อต่าง ๆ นำเสนอด้วย
การพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม และมารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์
การพูดและการเขียน 

Developments of speaking and 
writing skills, speaking and writing for both 
formal and informal occasion, research, 
knowledge from listening and reading from 
various media, presenting with presentation 
and writing with ethics and moral 
realization, communication manners, 
criticizing speaking and writing 

2100105 การพัฒนาทกัษะการพูดและการอ่าน 
 ภาษาอังกฤษ     2(1-2-3) 
 Development of Speaking and 
 Reading Skills in English 
 การพัฒ นาทักษะการพู ดและอ่ าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนำเสนองานหน้าช้ัน 
และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับ
ใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

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 

ไม่มี ปรับออก 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
               และการเขียน                  2(1-2-3) 
               English for Reading and Writing  
              Development 
               พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้
สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้น
การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อ

ไม่มี ปรับออก 
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นำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น 
การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงานฯลฯ 

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 ภาษามลายูพ้ืนฐาน            2(1-2-3) 
             Basic Melayu 
              ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐาน
เข้าด้วยกันและศึกษาสำนวนภาษามลายูฝึกนำเสนอ
ข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับบริบททางสงัคม 

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 

ไม่มี ปรับออก 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       2(1-2-3) 
 Chinese for Communication    Chinese for Communication    
 การ ใช้ภ าษ าจี น เพื่ อการสื่ อ สาร ใน
ชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนำแบบง่ายๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถ
ประยุกตใ์ช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 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. 

5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6)  
             Chinese for Communication     

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการ
เขียนอักษรจีน  คำศัพท์ ไวยากรณ์ ขั้นพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 

Pin-in pronunciation, principles of 
Chinese alphabets, vocabularies, basic 
Chinese grammars, greetings and basic daily-
life conversation 

 
 

ปรับรหสั
รายวิชา
จำนวน

หน่วยกิต 
และ

คำอธิบาย
รายวิชา 
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2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน           2(1-2-3) 
 Basic Arabic 

             อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคำ 

ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขยีน 

เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน ให้

สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

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 

ไม่มี ปรับออก 

ไม่มี 5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร   3(3-0-6) 
            ภาษาอังกฤษ 
            English Communication Skills   
            Development 

การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  การอ่านและเขียน
ข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่
ซับซ้อน   

Listening and speaking in daily-life 
situations, short message reading and 
writing, non-complicated sentence reading 
and writing 

วิชาใหม ่

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
                    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3)  Happiness Study 
             Happiness Study 
 ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้ง
กายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง 
ผู้ อื่ น  และสรรพสิ่ งทั้ งปวง การปรับตั วเข้ ากับ
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาด
ทางอารมณ์ เพื่อการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   
การนำหลักคำสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมี
คุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต     
                           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1) วชิาบังคับ                     3 หน่วยกิต 
 

ไม่มี 

ปรับออก 
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ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

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 

 
ไม่มี 5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                  3(3-0-6) 

             Well-being 
ก าร ใช้ วิท ย าศ าส ต ร์ เท ค โน โล ยี ใน

ชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดลอ้ม  อาหารและคุณค่าทาง
โภชนาการ อาหารเฉพาะโรค  การอ่านฉลาก
โภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย 
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   
Science and technology use in daily life, 
effects of using science and technology on 
environment, foods and nutrition, dietetics, 
nutrition information reading, basic drug 
information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting 
physical and mental health 

วิชาใหม่ 

4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน     
                                                2(1-2-3)     2(1-2-3)  
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 
การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์
ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ต่างๆ พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการทำงานของ
อวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการ

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*   
                                                 3(3-0-6) 
             Science in Daily Life 

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 
การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์
ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ต่าง ๆ พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการทำงาน
ของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่
ใช้ในชีวิต ประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

ปรับรหสั
รายวิชาและ

จำนวน
หน่วยกิต 
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เกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 
ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

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 

ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 
ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

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 use in daily life, using 
microorganism in food industries, agricultural 
and industrial production management with 
heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage 

 
 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์ 2(2-0-4) 2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 
             ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้
ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการนำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 

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 

2) วิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

 

ปรับออก 

ไม่มี 5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 3(3-0-6) 
            นำเสนอ 
            Information Technology for    

วิชาใหม่ 
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            Presentation 

ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เทค โน โลยี
สารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการ
เข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์
และสั งเค ราะห์ สารสน เทศ  และการนำเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information 
technology, data access and use, accessing 
information methods, searching strategies, 
analyzing and synthesizing information, 
presenting information in various forms 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                              2(1-2-3)     2(1-2-3) 
            Information for Life Long Learning 
 ความหมาย บทบาท และความสำคัญของ
สารสน เทศ เพื่ อ การ เรี ยน รู้ ต ลอด ชีวิ ต  แห ล่ ง
สารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา 
ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการนำเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 

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 

ไม่มี ปรับออก 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติประจำวัน                                    
                                             2(1-2-3)    2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily 
              Life 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ใน ชีวิตประจำวัน  การประยุ กต์ ใช้คลั งความรู้  
กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
Introduction to computers, information 
technology; computer application in daily 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต  3(3-0-6) 
            ประจำวัน* 
            Information Technology in  
            Daily Life 

ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, 

ปรับรหสั
รายวิชา 

และ 
จำนวน

หน่วยกิต 
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life, data warehouse application; laws with 
ethics in using information system and its 
security system 

information technology, computer 
application in daily life, data warehouse 
application, laws and ethics in using 
information system and security system 

ไม่มี 5100119 การบริหารร่างกาย              1(0-2-2) 
             Body Exercise 

หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ 
และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหารร่างกายเพื่อการ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความ
ยืดหยุ่นของร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพดว้ย
ตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและการเลือกเล่น
กีฬาเพือ่สุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 

Principles of body management, 
skill practice and basic technique of body 
management to gaining muscle, body 
flexibility and physical fitness self-check, 
exercise selection and playing sports for 
healthiness, sportsmanship 

วิชาใหม่ 

4100109  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                                 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life 
              Development 
 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการ
เลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุด
ต่อร่างกาย อารมณ์  และสังคม การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การ
เป็นผู้นำ 
Rules, regulations, etiquette , form and 
methods of sports competition; principles 
and how to choose sports for its individual 
potential; conduct of principles for playing 

5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต* 
                                                 2(1-2-3) 
             Sports for the Quality of Life         
             Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการ
เลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อร่างกาย อารมณ์  และสังคม การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การ
เป็นผู้นำ 

Rules, regulations, etiquette, form 
and methods of sports competition, 

ปรับรหสั
รายวิชา 



122 
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
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 

principles and how to choose sports for 
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 

ไม่มี 5100121 ศาสตร์พระราชากบัการพัฒนา 3(3-0-6)       
            ท้องถิ่น 
            King’s Philosophy for Local   
            Development 

ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา 
ห ลั ก ป รั ชญ า เศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย ง   โค ร งก า ร
พระราชดำริเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน การ
พัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

King’s philosophy for agricultural 
management, economy, environment and 
education; sufficiency economy philosophy, 
royal projects for the better living of people, 
sustainable development, applying the 
King’s philosophy for community 
development 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย     3(3-0-6) 
             Introduction of Ethics and    
             Wealth    

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็น
คุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนา
ตนเองเพื่อดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกัน
ผู้อื่นได้ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่
เบียดเบียนผู้อื่น การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ 

วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน 
หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจ
ออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร 

Development of learning, 
understanding and valuing lives, society and 
environment; self-development for happy 
living and getting along well with people, 
promoting ethics and moral; care for others, 
leadership management, human resource 
management, investment channel, 
principles of basic business, analyzing 
business environment, accounting and 
financing, online business, marketing and 
communication 

ไม่มี 5100123 ความงดงามแห่งตน           3(3-0-6)  
             Beauty of Life         

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  
การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ธรรมชาติของมนุษย์ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูด
เบื้องต้น หลักการพูดนำเสนอต่อท่ีประชุม ภาวะผู้นำ
และผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการทำงานกลุ่มและ
ทำงานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต   

Introductions to human relation, 
self-understanding and understanding 
others, human nature, personality 
developments, social etiquette, principles of 
basic speaking, principles of oral 
presentation in front of meeting, status of 
good leadership and followership, self-
developments for groups work and 
teamwork, living skills 

วิชาใหม ่

ไม่มี 5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                  2(1-2-3) 
             Step to the World 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศ

รับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน การ
เขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื่อสมัครงาน 
และการเขียนประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพื่อ
สัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและ
การปฏิเสธการสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ 
ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ำเสียงในการพูด 
คำศัพท์และสำนวนเพื่อการปฏิบัติงานและการ
สื่อสารในสำนักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การ
บันทึกการประชุม และการนำเสนอ  การปรับตัวเข้า
สู่สังคม การปฏิบัติตนในการทำงาน การทำงานเป็น
ทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs 
announcement, filling out application form, 
writing letters or email for job application, 
writing resume, appointment for job 
interview, interviewing, interview acceptance 
and rejection, telephone conversation, 
etiquette in tone of speaking, vocabularies 
and expressions for work practice and  
Public mind 

2100118  ความจริงของชีวิต        2(2-0-4) 
              Truth of Life 
 ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตใน
สังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรม
ไปประยุกตใชในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา 
ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มี
สันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง ๆ การวิ
เคราะหขอดแีละขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อ
จะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต
ที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อัน
นําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
 Meaning of life, living in today 
society with science and information 

5100125 ความจริงของชีวิต*            3(3-0-6) 
            Truth of Life 

ความหมายของชีวิต  การดํารงชีวิตใน
สังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรม
ไปประยุกต์ในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิต
และสังคม  การพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมตามหลักศา
สนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การ
เรียนรู้  โลกทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและข
อเสียของโลกทัศนแตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อ
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุข
ของชีวิตและสังคม 

ปรับรหสั
รายวิชา 

และ 
จำนวน

หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
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 

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 
 Self Development 
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจน
ปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิด
และพฒันาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็น
ทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
 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 

5100126 การพัฒนาตน*                  2(2-0-4) 
             Self Development 

หลักการและองค์ประกอบตลอดจน
ปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน กระบวนการเกิด
และพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็น
ทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

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 

ปรับรหสั
รายวิชา 

2100120  สุนท รียภาพ เพ่ื อชี วิต  2(1 -2 -3)                
 Aesthetics for Life 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์ เชิง
ความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 
การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม 
ความสำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์
ทางการเห็น การได้ ยิน และการเคลื่อนไหว สู่
ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านข้ันตอน

5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต*          3(3-0-6) 
             Aesthetics for Life 

 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ 
คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การ
จำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ 
สำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง 
การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ 

ปรับรหสั
รายวิชา 

และ 
จำนวน

หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
การเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรำลึก ความคุ้นเคยและ
นำเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์
ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 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 

ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขัน้ตอนการเรียนรู้
เชิงคุณค่าจากการรำลึก ความคุ้นเคยและนำเข้าสู่
ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

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 

 
 
 

2150109  ชวิีตและวัฒนธรรมไทย         2(1-2-3)                
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*       2(1-2-3) 
             Life and Thai Culture 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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 

ปรับรหสั
รายวิชา 

ไม่มี 1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  
                             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
1) วิชาบงัคับ                     3 หน่วยกิต 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ      3(3-0-6) 
             Multiculture  and Peace 

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของ
วัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
สันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้ง
ในสังคมไทยและสังคมโลก การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี  และกิจกรรมทางสังคมเพื่ อ
ส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อ
สังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบ
ประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

Meanings, significance and types  
of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its 
acceptance, basic concepts of peace and 
reconciliation, problems and conflict of Thai 
and World society, resolving conflict with 
peace, social activity for peace promotion, 
public consciousness and responsibility 
towards multiculture society, living together 
in democratic society, right prevention 
guidelines 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
                          ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

2150101  สังคมภิวัตน์ 2(2-0-4) 
 Socialization 
 ค วาม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า งม นุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่
สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

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 

2) วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
5100131 สังคมภิวัตน์*                      3(3-0-6) 
             Socialization 

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า งม นุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human 
beings and environment in Thai society, 
ASEAN and world societies, globalization 
and natural phenomenon impacting on the 
changing of society in various dimensions 

ปรับรหสั
รายวิชา 

และ 
จำนวน

หน่วยกติ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
including culture, tradition, economics and 
political affairs 

including tradition, culture, economics and 
political affairs 

ไม่มี 5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม          3(3-0-6) 
             Life Skill for Society 

ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  
การคิดสร้างสรรค์  การปรับตัวในศตวรรษที่  21 
ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม  การสื่ อสาร
สารสนเทศ การเรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย 
การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ 
และการเรียนรู้ตลอดชวีิตเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, 
creative thinking, adaptation in the 2 1 st 
century, multiculture understanding, 
information communication, career learning, 
elder society learning, building self-valued 
and public conscious development, life-long 
learning for sustainable development 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ    3 หน่วยกิต 
1) คณะครุศาสตร์                3 หน่วยกิต 

5100132 ครูแหง่แผ่นดิน                  3(3-0-6) 
            Teachings of The King Rama 9 

คำพ่อสอนเกีย่วกับวิชาชีพครู การยกย่อง
ครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สี่เสาหลักของการ
เรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่  จิตอาสา  
หน้าท่ีพลเมือง   

Teachings of the King Rama 9 for 
teachers profession, praising teachers, 
learning to changes, four pillars of learning, 
life-long learning, modern teachers, 
volunteering, civil duties 

วิชาใหม ่

ไม่มี 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           
                                     3 หน่วยกิต 

5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น                    3(3-0-6) 
             Thai and Local Ways 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  

วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  อัตลักษณ์ -ชายแดนใต้  เช่น 
วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจำ
ถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และ
ความเช่ือ  และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นชายแดนใต้  วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   
และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชน
ท้องถิ่น 

Fundamentals of culture with 
lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border 
identity: food , dress, local textiles and 
language; traditions and belief, created 
things from southern-border folk wisdom, 
people lifestyle in southern border, case 
studies of learning resores in local 
community 

ไม่มี 3) คณะวิทยาการจัดการ        3 หน่วยกิต 
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์         3(3-0-6) 
             Young Entrepreneurs 

ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนใน
เขตเศรษฐกิจพิ เศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็น
ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและ
ทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสใน
การเป็นผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้
ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การ
ออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการ
ลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความ
พร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
ผลประโยชน์ ท างภ าษี   จริ ย ธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

Background and significance of 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
special economic zone, government and 
private policy special economic zone, 
analysis of guidelines for becoming 
entrepreneurship in special economic zone, 
concepts and theory of entrepreneurship, 
seeking for opportunity to become 
entrepreneurship, evaluation of business 
probability, forming business guideline, 
personal financial planning, income 
management; expenses, savings and debts, 
spending money for investment, concept 
and preparation for becoming 
entrepreneurship in digital era, tax benefit, 
ethics and social responsibility, and related 
laws 

ไม่มี 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
    การเกษตร                    3 หน่วยกิต                  

5100135 วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น       3(3-0-6) 
             Science for Community   

ความรู้ ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์  และการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

Knowledge, scientific and 
technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, 
scientific application for community 
development 

วิชาใหม ่

2150102  การจดัการทางสังคม 2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิ เค ร า ะ ห์ ค ว าม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
วัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมในการดำรงชีวิตในท้องถิ่น 

ไม่มี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
 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  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ    
                                              2(1-2-3)  
    Life Skills and Public   
                Conscious Mind 
 ความหมายและความสำคัญของทักษะ
ชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่สำคัญของทักษะชีวิต 
โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และ
ค ว าม ฉ ล าด ท างอ ารม ณ์  ก ารพั ฒ น าทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะ
ก ารจั ด ก ารต น เอ ง  แ ล ะ ก ารบ ริ ห าร จั ด ก า ร
ความเครียด รวมทั้งการให้ความสำคัญของการมีจิต
สาธารณะและการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อ
นำไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
 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 

ไม่มี ปรับออก 

2150108  ทักษะในการดำเนินชีวิต        2(1-2-3) 
 Skills for Life   
 ความสำคัญ องค์ประกอบของทักษะใน
การดำเนิน ชีวิต ในสั งคมสมั ยใหม่ เกี่ ยวกับการ
วิ เคราะห์  การประเมินสถานการณ์  ความคิด

ไม่มี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
สร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อ
สังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน การ
จัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
 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 

   1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ      
             เทคโนโลย ี      ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้
เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่า
ซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

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

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน* 3(3-0-6)  
             Mathematics in Daily Life      

หลักการและกระบวนการคิด การให้
เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่า
ซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวนั 
Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, 
hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

ปรับรหสั
รายวิชา 

และ 
จำนวน

หน่วยกติ 

4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                             2(1-2-3)     2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life 
              Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์  
ความสำคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific 
process and scientific attitude; importance 
and impact of science, technology and 
environment; health promotion for life 

ไม่มี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
quality development 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 
4101117 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน                   3(3-0-6)                                                                                    
             Fundamental Physics  

ระบบหน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์และการ
วัด แรงและการเคลื่อนที ่งาน พลังงานและโมเมนตัม 
ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สมบัติของ
สสาร เสียงและทัศนศาสตร์  ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า 
และการประยุกต์ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น 

    Unit system, physics quantities 
and measurement; force and motion; work 
energy and momentum; heat and 
transferring; properties of matters; sound 
and optics; electrostatics, magnetostatics 
and fundamental modern physics 

2. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

14103103 ฟิสิกส์สำหรับชีววิทยาเทคโนโลยี   
 และนวัตกรรม                 3(2-2-5) 
Physics for Biological  
Technology and Innovation 
ระบบ หน่วย และปริมาณทางฟิสิกส์ 

แรงและกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตร์ของ
ไหล ความร้อนและกฎทางอุณหพลศาสตร์ และ
ปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวข้อง 

Systems, units, and quantities in 
physics; Newton's laws of motion; mechanic 
of  fluid;  heat and thermodynamic laws;  
and related laboratory experiments 

ปรับรหสั
รายวิชา  

และ 
ช่ือรายวิชา  

รวม
คำอธิบาย
รายวิชา

ทฤษฎีกับ
วิชาปฏิบัติ
พิจารณา

แล้ว  
ตัดเนื้อหา

และ 
เพิม่เนื้อหา 

4101118 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน       1(0-3-0) 
             Fundamental Physics Laboratory  
วิชาบังคับร่วม: 4101117 ฟิสิกส์พืน้ฐาน 
Co-requisite: 4101117 Fundamental Physics 

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดปริมาณทาง
ฟิสิกส์ สภาพสมดุลของมวล การตกอย่างอิสระ การ
เคลื่อนที่วิถีโค้ง ความจุความร้อนจำเพาะของวัตถุ 
ความหนืด กฏของฮุกส์ การใช้มัลติมิเตอร์ กฏของ
โอห์ม คุณสมบัติของเลนส์ การวัดสนามแม่เหล็กโลก 
โดยอาศัยเครื่องมือการทดลองจากห้องปฏิบัติการ
หรือท่ีประดิษฐ์ขึน้ตามความเหมาะสม 

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 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
4102101 เคมีทั่วไป 1                3(3-0-6) 
            General Chemistry 1 

    โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 
ปริมาณสารสัมพันธ์ ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี 
กรด-เบส เคมีอินทรีย์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 

Atomic structure, periodic table, 
chemical bonds, stoichiometry, liquid 
solution, chemistry equilibrium, acid-base, 
organic chemistry and environmental 
chemistry 

14103104 เคมีสำหรับชีววิทยาเทคโนโลยี     
และนวัตกรรม                3(2-2-5) 
Chemistry for Biological 
Technology and Innovation 
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะ

เคมี เคมีวิเคราะห์และปริมาณสารสัมพันธ์ ของเหลว
และสารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอินทรีย์
เบื้องต้น เคมีสิ่งแวดล้อม เทคนิคเบื้องต้นการใช้
เครื่องแก้วทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
เทคนิคการเตรียมสารละลาย เทคนิคการแยกสาร 
เทคนิคการไทเทรต กรด-เบส 

Atomic structure and periodic 
table; chemical bonding; analytical 
chemistry and stoichiometry; liquid and 
solution; chemistry equilibrium; acid-base; 
basic of organic chemistry; environmental 
chemistry; basic technique of chemical 
glassware; safety in the laboratory; 
techniques of solution preparation, 
separation, and acid-base titration 

ปรับรหสั
รายวิชา  

และ 
ช่ือรายวิชา  

รวม
คำอธิบาย
รายวิชา

ทฤษฎีกับ
วิชาปฏิบัติ
พิจารณา

แล้ว  
ตัดเนื้อหา

และ 
เพิ่มเนื้อหา 

4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1          1(0-3-0)  
            General Chemistry Laboratory 1 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบงัคับร่วม:  
4102101 เคมีทั่วไป 1 
Pre- requisite or Co-requisite: 4102101 
General Chemistry 1 

เทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติการเคมี  
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เทคนิคการแยก
สาร การกรอง การตกผลึก การกลั่น การใช้ตัวทำ
ละลาย และโครมาโทกราฟี การเตรียมสารละลาย 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับกรด-เบส การทดสอบสารอินทรีย์
เบื้องต้น และการหาปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 
(DO)  

    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 Safety 

    ชนิดสารเคมีอันตราย สารไวไฟ สาร

ไม่มี ปรับออก 



135 
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
ระเบิด สารกัดกร่อน และสารกัมมันตรังสี  วิ ธี
เคลื่ อนย้าย วิธี เก็บรักษา วิธี ใช้  และวิธีทำลาย
สารเคมี การป้องกันอุบัติเหตุและโรคภัยที่เกิดจาก
พิษสารเคมี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดการ
ห้องปฏิบัติการและน้ำทิ้ง 

Type of Chemical hazardous, 
flammable substances, explosives, corrosive 
and radioactive materials. How to move 
storage and destruction of chemical use, the 
prevention of accidents, diseases caused by 
toxic chemicals and first aid from hazardous 
chemical, laboratory management and 
waste water 
4103153 ชีววิทยา 1                       3(3-0-6)  
             Biology 1 
             ระ เบี ยบวิธีวิทยาศาสตร์  สมบั ติ ของ
สิ่งมีชีวิต การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต สารเคมีของชีวิต 
เซลล์ เนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ และ
วิวัฒนาการ 
              Scientific method, properties of 
organism, levels of organization, chemistry 
of life, cell, tissue, metabolism, genetics and 
evolution 

14103105 ชีววิทยา                        3(2-2-5) 
Biology 
สมบัติของสิ่ งมี ชีวิต  การจัดระบบ

สิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การหายใจระดับเซลล์ 
พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของ
สิ่งมี ชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ 
นิเวศวิทยา พฤติกรรม 

Properties of organisms; levels 
of organization; cell and tissue; cellular 
respiration; genetics; evolution; biodiversity; 
structure and function of plants and 
animals; ecology; behavior 

ปรับรหสั
รายวิชา  

และ 
ช่ือรายวิชา  

รวม
คำอธิบาย
รายวิชา 2 
รายวิชา 

และ 
รวม

คำอธิบาย
รายวิชา

ทฤษฎีกับ
วิชาปฏิบัติ
พิจารณา

แล้ว  
ตัดเนื้อหา

และ 
เพิ่มเนื้อหา 

  

4103155 ชีววิทยา 2                       3(3-0-6)  
             Biology 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:  4103153  ชีววิทยา 1  
Pre-requisite: 4103153 Biology 1    
             โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้าง
และหน้าที่ของสัตว์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
พฤติกรรม ระบบนิเวศ และเทคโนโลยีชีวภาพ 

Structure and function of plant 
and animal, biodiversity, behavior, 
ecosystem and biotechnology 
4103154 ปฏิบัติการชีววิทยา 1           1(0-3-0) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
             Biology  Laboratory 1 
วิชาทีต่อ้งสอบผ่านก่อนหรือวิชาบงัคับร่วม:  
4103153 ชีววิทยา1  
Pre-requisite or Co-requisite: 4103153 
Biology 1  

กล้องจุลทรรศน์  สารเคมี ในสิ่ งมี ชีวิต 
เซลล์ และการแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม   
การถา่ยทอดลักษณะทางพันธุกรรม และวิวัฒนาการ 

Microscope, chemical composition 
of living things, cell and cell division, tissue, 
metabolism, genetic inheritance and 
evolution 
4103156 ปฏิบัติการชีววิทยา 2           1(0-3-0) 
             Biology  Laboratory 2 
วิชาที่ตอ้งสอบผ่านก่อนหรือวิชาบงัคับร่วม:  
4103155 ชีววิทยา 2  
Pre-requisite or Co-requisite: 4103155 
Biology 2  

โครงสร้างของพืช โครงสร้างของสัตว์ 
กระบวนการต่างๆ ในพืช กระบวนการต่างๆ ในสัตว์ 
การจัดจำแนกสิ่ งมี ชีวิต ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต พฤติกรรม และการปรับตัว ระบบนิเวศ 
เทคนิคทางเทคโนโลยีชวีภาพ 

Anatomy and physiology of plant 
and animal, classification, diversity of 
organism, behavior and adaptation, 
ecosystem, and biotechnology techniques 
4103157  ชีวสถิติ                          3(3-0-6) 
              Biostatistics 
              การใช้สถิติในงานวิจัยทางชีววิทยา การ
สุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ การ
วางแผนการทดลอง การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
สถิติพาราเมตริกส์ และนอนพาราเมตริกส์ การ

14103106 ชีวสถิติ                         3(2-2-5) 
Biostatistics 
การใช้สถิติในงานวิจัยทางชีววิทยา การ

สุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ การ
วางแผนการทดลอง การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
การประยุกต์กับงานวิจัยทางชีวภาพ 

ปรับเป็น
รายวิชา
แกน 

ปรับรหสั
รายวิชา 

คำอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
นำเสนอข้อมูล 
              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 

Statistics in biological research; 
sampling and collecting of biological data; 
experimental design; hypothesis testing; 
data analysis and interpretation; application 
for biological research 

และ 
เพิ่มเนื้อหา
ปฏิบัติการ 

4109101 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1  
                                                3(3-0-6)                                      
             Calculus for Science 1  

 ฟั งก์ ชั นและกราฟ   ลิ มิ ตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปร
เดียวและการประยุกต์  ปริพันธ์และการประยุกต์  
อนุกรมอนันต์ 

Functions and graphs; limits and 
continuity of function; derivatives of one 
variable functions and its applications; 
integration and its applications; infinite 
series 

14103107 คณิตศาสตร์สำหรับชีววิทยา 
เทคโนโลยแีละนวัตกรรม     3(2-2-5) 
Mathematics for Biological 
Technology and Innovation 
ระบบจำนวนจริง  ความสัมพันธ์และ

ฟังก์ชัน  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์
ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์  ปริพันธ์
และการประยุกต์ 

Real number system; relations 
and functions; limits and continuity of 
function; derivatives of one variable 
functions and their application; integration 
and its application 

ปรับรหสั
รายวิชา  

และ       
ช่ือรายวิชา 

รวม
คำอธิบาย
รายวิชา 2 
รายวิชา 
พิจารณา

แล้ว  
รวมเนื้อหา 
ตัดเนื้อหา 

และ 
เพิ่มเนื้อหา 

4109102 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2    
                                                3(3-0-6)                                 
             Calculus for Science 2 
วิชาทีต่้องสอบผ่านกอ่น :  4109101  แคลคูลสั
สำหรับวิทยาศาสตร์ 1  
Pre-requisite: 4109101 Calculus for Science 1 

ฟังก์ ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย 
ปริพันธ์  และการประยุกต์ 

 Multivariable functions; limits and 
continuity of multivariable functions; partial 
derivatives; integrals of multivariable 
functions and applications 

2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน  
1) วิชาแกนสาขา 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
                     ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 

ปรับรหสั
รายวิชา         
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
4102216 เคมีอินทรีย์ 1                    3(3-0-6) 

              Organic Chemistry 1 
 วิชาที่ตอ้งสอบผ่านก่อน: 4102101  เคมีทัว่ไป 1 
Pre-requisite: 4102101 General Chemistry 1 
             หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและ
สมบัติทั่วไป ชนิดของปฏิกิริยา การเรียกช่ือ การ
เตรียม สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาเคมีและกลไกปฏิกิริยา
ที่ ส ำคัญ ของสารป ระกอบ ไ ฮ โ ด ร ค า ร ์บ อ น 
สารประกอบแอโรแมติก และพอลินิว เคลียร์
แอโรแมติก สารประกอบที่มีหมู่ทำหน้าที่เฉพาะ 
ออร์แกโนแฮโลเจน แอลกอฮอล์     ฟีนอล อีเธอร์ 
คาร์บอนิล กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน แอ
ไมด์ คาร์โบไฮเดรตและลิพิด 

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 

 

1) เฉพาะด้านบังคับ           51 หน่วยกิต 
14103108 เคมีอินทรีย์และการวิเคราะห์ 

สำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม                     2(1-2-3) 
Organic chemistry and Analysis 
for Biological Technology and 
Innovation 
โครงสร้าง การอ่านช่ือ และสมบัติของ

สารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและหมู่
ฟังก์ชัน เทคนิคการทำให้สารบริสุทธิ์ การกรอง การ
ตกผลึก การสกัดและโครมาโทกราฟี การทดสอบการ
ละล ายแ ละห มู่ ฟั งก์ ชั น  ก ารท ด สอบ สม บั ติ
สารประกอบอินทรีย์ 

Structure, nomenclature, and 
properties of organic compounds; chemical 
reaction of hydrocarbon compound, 
aromatic compound, and functional group; 
techniques of purification, filtration, 
crystallization, extraction, and 
chromatography; test of dissolution and 
functional groups; test of organic compound 
properties 

ช่ือรายวิชา
และ 

จำนวน
หน่วยกิต 

รวม
คำอธิบาย
รายวิชา

ทฤษฎีกับ
วิชาปฏิบัติ
พิจารณา

แล้ว  
ตัดเนื้อหา 

4102217 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1        1(0-3-0) 
              Organic Chemistry Laboratory1 
วิชาทีต่้องสอบผ่านกอ่นหรือวิชาบงัคบัร่วม: 
4102216 เคมีอินทรีย์ 1 
Pre-requisite or Co-requisite: 4102216 
Organic Chemistry 1 
             เทคนิคปฏิบัติการทั่วไปในการทำให้สาร
บริสุทธ์ิ ได้แก่ การกรอง การตกผลึก การกลั่นด้วยไอ
น้ำ การกลั่นลำดับส่วน การกลั่นแบบลดความดัน 
การสกัด และ     โครมาโทกราฟี การทดสอบการ
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
ละลายและหมู่ฟังก์ชัน การสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเคมีอินทรีย์ 1 และการ
พิสจูน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์ 

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  
วิชาที่ตอ้งสอบผ่านก่อน: 4102216 เคมีอินทรีย์ 1 
Pre-requisite: 4102216 Organic Chemistry 1 
              เซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ น้ำ และ
บั ฟ เฟ อร์  โค ร งส ร้ า ง  คุ ณ ส ม บั ติ  ห น้ าที่ ข อ ง
คาร์ โบไฮเดรต  ลิพิด  โปรตีน  เอนไซม์   กรด
นิวคลิอิก  ฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ เมแทบอลิ
ซึมของคาร์โบไฮเดรต 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 

14103209 ชีวเคมีสำหรับชีววิทยาเทคโนโลยี   
และนวัตกรรม                3(2-2-5) 
Biochemistry for Biological  
Technology and Innovation 

วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 14103108 เคมีอินทรีย์และ
การวิ เคราะห์สำหรับ ชีววิทยาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
Pre-requisite: 14103108 Organic Chemistry 
and Analysis for Biological Technology and 
Innovation 

โครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ และกรดนิวคลิอิก 
การวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล สมบัติทางกายภาพและเคมี
ของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์โดยเทคนิคโครมาโตก
ราฟี นวัตกรรมและการประยุกต์  

Structure, function, and 
metabolism of carbohydrates, lipids, 
proteins, enzymes, and nucleic acids; 
analysis of biomolecules; physical and 
chemical properties of biomolecules; 
analysis of chromatography techniques; 
innovation and application 

ปรับรหสั
รายวิชา         

และ 
ช่ือรายวิชา 

รวม
คำอธิบาย
รายวิชา

ทฤษฎีกับ
วิชาปฏิบัติ
พิจารณา

แล้ว  
ตัดเนื้อหา

และ 
เพิ่มเนื้อหา 

4102268 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี          1(0-3-0)                                                               
             Principles of Biochemistry    
             Laboratory        
วิชาทีต่้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบงัคับร่วม: 
4102267 หลักชีวเคมี   
Pre-requisite or Co-requisite: 4102267 
Biochemistry  
             ปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ชีวโมเลกุล 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
สเปกโตรโฟโตเมตรี สมบัติทางกายภาพและเคมีของ
สารชีวโมเลกุล  กิจกรรมของเอนไซม์  เทคนิคโครมา
โตกราฟ ี
              Laboratory  on  analysis  of  
biomolecules,  spectrophotometry, physical 
and chemical properties, analysis of  
chromatography  techniques 
4103258 จุลชีววิทยา                      3(3-0-6) 
             Microbiology 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบงัคับร่วม : 
4103155 ชีววิทยา 2  
Pre-requisite or Co-requisite: 4103155 
Biology 2  
          ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับจุ ล ชีววิทยา 
ประวัติพฒันาการของ จุลชีววิทยา เซลล์โพรแคริโอต 
เซลล์ยูแคริโอต การจัดหมวดหมู่ การเพาะเลี้ยง การ
เจริญเติบโตและการควบคุมจุลินทรีย์ พื้นฐาน จุล
ชี ว วิ ท ย า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ก า ร เก ษ ต ร  อ า ห า ร 
อุตสาหกรรม และการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
จุลินทรีย์และพันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ 
          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 

14103112 จุลชีววิทยา                    3(2-2-5) 
Microbiology 

วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103105 ชีววิทยา 
Pre-requisite: 14103105 Biology  

โครงสร้างและการจัดหมวดหมู่ของ
จุลินทรีย์ การเจริญของจุลินทรีย์ การควบคุมการ
เจริญของจุลินทรีย์  พระราชบัญญัติที่ เกี่ย วข้อง 
นวัตกรรมและการประยุกต์ การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

Microbial structure and 
classification; microbial growth; microbial 
control; the related Acts; innovation and 
application; field work 

ปรับรหสั
รายวิชา          

และ 
รวม

คำอธิบาย
รายวิชา

ทฤษฎีกับ
วิชาปฏิบัติ
และรวม
คำอธิบาย
รายวิชา 

ชีวจริยธรรม
เบื้องต้น
พิจารณา

แล้ว  
ตดัเนื้อหา

และ 
เพิ่มเนื้อหา 

 

4103259 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา          1(0-3-0) 
             Microbiology Laboratory 
วิชาทีต่้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบงัคับร่วม : 
4103258 จุลชีววิทยา   
Pre-requisite or Co-requisite: 4103258 Micro- 
biology  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
            การใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาจุลินทรีย์ 
เทคนิคการทำปลอดเช้ือ การย้อมสีจุลินทรีย์ การ
เตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์ การนับจำนวน
จุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงและเทคนิคการแยกเช้ือ
บริสุทธิ์ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ 
การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์การระบุชนิด
แบคทีเรีย การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์โดย
จุลินทรีย์ และกระบวนการหมักโดยจุลินทรีย์ 
         Use of microscope and aseptic 
techniques, microbial staining, media 
preparation, enumeration of 
microorganisms, microbial culture and 
purification technique; distribution of 
microorganisms in nature, control of 
microbial growth, identification of bacteria, 
antimicrobial activity and microbial 
fermentation. 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 

4103160 ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 2(2-0-4) 
             English for Biology 
             ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก าร ใช้ภ าษ าอั งกฤษ ท าง
วิทยาศาสตร์จากสื่อสิ่งพิ มพ์  สื่ออิ เล็กทรอนิกส์  
บทความทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และคู่มือการใช้
เครื่องมือ ฝึกการอ่าน สรุปความ นำเสนอด้วยวาจา
และลายลักษณ์อักษร 

Skills in English for scientific 
publications, electronic media, science 
articles and manual tools, reading and 
summary, presentation and written of 
publications 

ไม่มี ปรับออก 

4103261 ชีววิทยาของเซลล์              4(2-4-6) 
             Cell  Biology 
             โครงสร้าง หน้าที่  และการทำงานของ

14103213 เซลล์และชีววิทยา            3(2-2-5) 
ระดับโมเลกุล                      
Cell and Molecular Biology 

ปรับรหสั
รายวิชา          

ช่ือรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
เซลล์ และออร์แกเนลล์  พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ 
ชีววิทยาระดับโมเลกุลพื้นฐาน วัฏจักรของเซลล์ 
กลไกการควบคุมการแบ่งเซลล์ การเปลี่ยนสภาพของ
เซลล์ การแก่และการตายของเซลล์ การตอบสนอง
ของเซลล์ต่อสิ่ งแปลกปลอม เทคนิคการศึกษา
ชีววิทยาของเซลล ์

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 

วิชาที่ต้องเรียนก่อน: 14103105 ชีววิทยา 
Pre-requisite: 14103105 Biology 

พื้นฐานของเซลล์และชีววิทยาระดับ
โมเลกุล การแบ่งเซลล์ กลไกการควบคุมการแบ่ง
เซลล์ เทคนิคทางชีววิทยาของเซลล์ นวัตกรรมและ
การประยุกต์  

Fundamental of cell and 
molecular biology; cell division; mechanism 
of cell division control; cell biology 
techniques; innovation and application 

และ 
คำอธิบาย
รายวิชา 

4103262 พฤกษศาสตร์                    3(3-0-6) 
             Botany 
              เซลล์และเนื้อเยื่อของพืช สัณฐานวิทยา 
กายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ และ
อนุกรมวิธานของพืช 

 Cell and tissue; morphology, 
anatomy, physiology, ecology, evolution 
and taxonomy of plant 

14103110 พฤกษศาสตร์                  3(2-2-5) 
Botany 

วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103105 ชีววิทยา 
Pre-requisite: 14103105 Biology   

โครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการทาง
ชีวเคมี และเนื้อเยื่อของพืช วิวัฒนาการและการ
จัดการระบบของพืช โรคพืช พระราชบัญญั ติ
คุ้มครองพันธุ์พืช นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสารพฤกษ
เคมีและพฤกษศาสตร์และการประยุกต์ การศึกษา
ภาคสนาม 

Structure, properties, biochemical 
processes, and tissue of plant; plant evolution 
and systematic; plant diseases; plant varieties 
protection Acts; innovation products from 
phytochemicals and botanicals, and 
application; field work 

ปรับรหสั
รายวิชา          

และ 
รวม

คำอธิบาย
รายวิชา

ทฤษฎีกับ
วิชาปฏิบัต ิ
และรวม
คำอธิบาย
รายวิชา

วิวัฒนาการ
การจัดการ
ระบบทาง
ชีววิทยา
และความ
หลายทาง
ชีวภาพ 
และ 

ชีวจริยธรรม
เบื้องต้น 

4103263 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์       1(0-3-0) 
             Botany Laboratory 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบงัคับร่วม: 
4103262 พฤกษศาสตร์ 
Pre-requisite or Co-requisite: 4103262 
Botany  
 เครื่องมือ และการเตรียมตัวอย่างพืช 
เซลล์และเนื้อเยื่อของพืช สัณฐานวิทยาและกาย
วิภาค วิสัย สรีรวิทยา การจำแนกพืช การเก็บ
รวบรวมและการเก็บรักษาตัวอย่างพืช การศึกษา
ภาคสนาม 

Instruments and preparation of 
specimen, cell and tissue, morphology and 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
anatomy, habit, physiology, classification of 
plant, the collection and storage of 
specimens and field study 

พิจารณา
แล้ว  

ตัดเนื้อหา
และ 

เพิ่มเนื้อหา 
4103264 สัตววิทยา                        3(3-0-6) 
            Zoology 
            เซลล์ และเนื้อเยื่อของสัตว์ สัณฐานวิทยา  
กายวิภ าค  สรี รวิทยา พฤติ กรรม นิ เวศ วิทยา 
ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ และความหลากหลาย 

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

14103111 สัตววิทยา                      3(2-2-5) 
Zoology 

วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103105 ชีววิทยา 
Pre-requisite: 14103105 Biology   

สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา 
พฤติกรรม และนิเวศวิทยาของสัตว์ ความสัมพันธ์
ทางวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสัตว์มีกระดูก
สันหลัง และไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัมพอริเฟอรา
ถึงคอร์ดาตา จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและการประยุกต์ การศึกษา
ภาคสนาม  

Morphology, anatomy, 
physiology behavior, and ecology of animal; 
evolutionary relationships; diversity of 
vertebrate and invertebrate in phylum 
Porifera to Chordata; ethical principles of 
animals for scientific purpose; innovation 
and application; field work 

ปรับรหสั
รายวิชาและ 

รวม
คำอธิบาย
รายวิชา

ทฤษฎีกับ
วิชาปฏิบัต ิ
และรวม
คำอธิบาย
รายวิชา

วิวัฒนาการ
การจัดการ
ระบบทาง
ชีววิทยา
และความ
หลายทาง 

และ 
ชีวจริยธรรม

เบ้ืองต้น 
พิจารณา

แล้ว  
ตัดเนื้อหา

และ 
เพิ่มเนื้อหา 

4103265 ปฏิบัติการสัตววิทยา           1(0-3-0) 
             Zoology Laboratory 
วิชาที่ต้องสอบผ่านกอ่นหรือวิชาบงัคับร่วม: 
4103264 สตัววทิยา  
Pre-requisite or Co-requisite: 4103264 
Zoology  

เซลล์และเนื้ อ เยื่ อสัตว์  ลักษณ ะทาง
สัณฐาน กายวิภาค สรีรวิทยา แหล่งที่อยู่ การจำแนก
ประเภท การเก็บรวบรวม และการเก็บรักษาตัวอย่าง
สัตว์ การศึกษาภาคสนาม 

Cell, tissue, morphology, anatomy, 
physiology, habitat, classification of animal, 
sample collection, preservation and field 
study 

4103366 นิเวศวิทยา                       3(3-0-6) 
             Ecology 
             กระบวนการทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ 
สังคมของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประชากร  การ เป ลี่ ยน แปล งแทนที่ และ การ

14103216 นิเวศวิทยาและชีววิทยา      3(2-2-5) 
การอนุรักษ ์
Ecology and Conservation  
Biology 
หลักการทางนิเวศวิทยา การถ่ายทอด

ปรับรหสั
รายวิชา 

ช่ือรายวิชา 
และ 
รวม
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
แพร่กระจายของสิ่งมีชวีิต  ชีววิทยาการอนุรักษ์ 

Processes of ecology, ecosystem, 
community and biodiversity; population, 
ecological succession and distribution; 
biological conservation 

 

พลังงานและวัฏจักรของสาร การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ทางนิ เวศวิทยา ระบบนิ เวศแบบต่ าง ๆ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการ
อนุรักษ์และการจัดการสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
การศึกษาภาคสนาม 

Principles of ecology; energy 
flow and biogeochemical cycles; ecological 
succession; types of ecosystem; biodiversity; 
environmental impact; biodiversity loss; 
conservation approaches and sustainable 
management of local organisms; field work 

คำอธิบาย
รายวิชา

ทฤษฎีกับ
วิชาปฏิบัต ิ
พิจารณา

แล้ว  
ตัดเนื้อหา

และ 
เพิ่มเนื้อหา 

4103367 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา          1(0-3-0) 
             Ecology Laboratory 
วิชาที่ ต้ อ งสอบผ่ านก่อนหรือวิชาบั งคั บร่ วม : 
4103366 นิเวศวิทยา 
Pre-requisite or Co-requisite: 4103366 
Ecology  
            เครื่องมือพื้นฐาน ปัจจัยทางชีวภาพ ทาง
เคมี และทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตามธรรมชาติ และใน
ระบบนิเวศจำลอง ความหนาแน่นของประชากร 
และการแก่งแย่งแข่งขัน การเจริญของประชากร 
พฤติกรรมสัตว์ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศจำลอง มลพิษและการศึกษาภาคสนาม 
 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 กายวิภาคศาสตร์                3(2-2-5) 
             Anatomy 
              ความรู้ เบื้องต้นทางกายวิภาคศาสตร์ 
เซลล์ เนื้อเยื่อ โครงสร้างของพืชมีท่อลำเลียง และ
สัตว์มีกระดูกสนัหลัง 

Basic knowledge of anatomy, cell, 
tissue, structure of vascular plant and 

14103214 กายวิภาคศาสตร์              3(2-2-5) 
และสรีรวทิยาของพืช                             
Plant Anatomy and Physiology 
โครงสร้างกายวิภาคของพืช สรีรวิทยา

ของการเติบโตและพัฒนาการของพืช การควบคุม
พัฒนาการของพื ช  การตอบสนองของพื ชต่ อ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำ การ

ปรับรหสั
รายวิชา 

ช่ือรายวิชา
และ 

คำอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
vertebrate ลำเลียงน้ำ ธาตุอาหารพืชและการลำเลียงธาตุอาหาร 

เมแทบอลิซึมของพืช นวัตกรรมและการประยุกต์ 
Anatomy structure of plants; 

plant physiology of growth and 
development; control of plant 
development; plant response to 
environmental stimuli; plant-water relations, 
water transportation; plant nutrients and 
nutrient transportation; plant metabolism; 
innovation and application 

4103369 สรีรวิทยา                        3(2-2-5) 
             Physiology 
            ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต 
ทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ การสังเคราะห์ดว้ย
แสง การหายใจ การขนส่งและการลำเลียง ภาวะ
ธำรงดุล กลไกการประสานงาน  และการควบคุมการ
ทำงานของระบบต่าง ๆ 

Basic knowledge of physiology of 
organism associated with various processes 
including photosynthesis, respiration, 
transportation, homeostasis, coordination 
mechanism and controls of organ system 

14103215 กายวิภาคศาสตร์              3(2-2-5) 
และสรีรวิทยาของสัตว์                          
Animal Anatomy and  
Physiology 
โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์มี

กระดูกสันหลัง ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่าง 
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบย่อย
อาหาร ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบ
สืบพันธุ์ ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบต่อมไร้
ท่อ และระบบประสาท นวัตกรรมและการประยุกต์ 

Structure and function of 
vertebrate animal tissue; integumentary 
system; skeletal system; muscular system; 
cardiovascular system; digestive system; 
respiratory system; urinary system; 
reproductive system; lymphatic and 
immune system; endocrine system; nervous 
system; innovation and application 

ปรับรหสั
รายวิชา 

ช่ือรายวิชา
และ 

คำอธิบาย
รายวิชา 

4103370 พันธุศาสตร์                      4(2-4-6) 
             Genetics  

  แนวคิดและทฤษฎีทางพันธุศาสตร์ เซลล์
และการแบ่ งเซลล์  การถ่ ายทอดลักษณ ะทาง
พันธุกรรม สารพันธุกรรม การสังเคราะห์โปรตีน การ
แสดงออกและการควบคุมการทำงานของยีน ความ

14103217 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 3(2-2-5) 
Genetics and Evolution 
ทฤษฎี ของเมน เดล  การถ่ ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การจำลองตัว
ดีเอ็นเอ การสังเคราะห์โปรตีน แนวคิดและทฤษฎี
วิวัฒนาการ วิวัฒนาการระดับโมเลกุล พันธุศาสตร์

ปรับรหสั
รายวิชา 

ช่ือรายวิชา
คำอธิบาย
รายวิชา 
และรวม
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
น่าจะเป็นในพันธุศาสตร์  การกลายพันธุ์ มัลติเพิลอัล
ลีล พันธุศาสตร์ประชากร และวิวัฒนาการ ลิงเกจ 
และรีคอมบิ เน ช่ัน  การกำหนดเพศ  และพั นธุ
วิศวกรรมเบื้องต้น             
 Concept and theories of genetics, 
cell and cell division, genetic inheritance, 
genetic material, protein synthesis and gene 
expression gene regulation, probability in 
genetics, mutation, multiple alleles, 
population genetics and evolution, linkage 
and recombination, sex determination and 
elementary genetic engineering 
 

ประชากร พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล พันธุวิศวกรรม
เบื้องต้น นวัตกรรมและการประยุกต์ 

Mendel’s theory; genetic 
inheritance; genetic materials; DNA 
replication; protein synthesis; concepts and 
theories of evolution; molecular evolution; 
population genetics; molecular genetics; 
elementary genetic engineering; innovation 
and application 

คำอธิบาย
รายวิชา

วิวัฒนาการ 
พิจารณา

แล้ว  
ตัดเนื้อหา

และ 
เพิ่มเนื้อหา 

 

4103371 วิวัฒนาการ                     3(3-0-6) 
             Evolution 
             แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี วิ วั ฒ น า ก า ร
ความสัมพันธ์ของอนุกรมวิธานกับวิวัฒนาการ การ
เกิดสปีชีสใ์หม่ วิวัฒนาการระดับโมเลกลุ วิวัฒนาการ
ของพืชและสตัว์ พันธศุาสตร์ประชากร 

Concept and theories of 
evolution; relationship between taxonomy 
and evolution, species and speciation, 
molecular evolution, plant and animal 
evolution and population genetics 

ไม่มี ปรับรวมกับ
รายวิชา 

พฤษศาสตร์ 
สัตววิทยา 

และ 
พันธุศาสตร ์

4103372 การจัดระบบทางชีววิทยาและความ  
            หลากหลายทางชีวภาพ         4(2-4-6) 
            Biological Systematics and  
            Biodiversity 
            แนวคิด ปรัชญา วิวัฒนาการ หลักการ 
และการจัดหมวดหมู่ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
เน้นสิ่งมีชวีิตในท้องถิน่         
 Concepts, philosophy, evolution 
principles and classification of biodiversity of 
organism emphasizing local organism 

ไม่มี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปรับรวมกับ
รายวิชา

พฤษศาสตร์ 
และ 

สัตววิทยา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
ไม่มี 14103218 เทคโนโลยีจุลินทรีย์            3(2-2-5) 

Microbial Technology 
วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103112 จุลชีววิทยา 
Pre-requisite: 14103112 Microbiology   

การประยุกต์ เทคโน โลยี จุลิ นทรีย์
ทางด้านอาหาร เกษตร สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม 
และการแพทย์ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมและ
การประยุกต์ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

Application of Microbial 
technology for food, agriculture, 
environment, industry and medication; 
relating standards; innovation and 
application;  field work 

วิชาใหม ่

ไม่มี 14103319 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง    3(2-2-5) 
ชีววิทยา  
Biological Information  
Technology 
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ชีววิทยา การสืบค้นข้อมูลของสิ่งมีชีวิตจากฐานข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลของสิ่ งมี ชีวิตด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูปหรือบนเครือข่ายอินเตอร์เนต นวัตกรรม
และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ชีววิทยา 

Fundamental of biological 
information technology; searching of 
organism data from databases; analysis of 
organism data using software packages or 
internet; innovation and application of 
biological information technology 

วิชาใหม่ 

4103384 เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองต้น     3(3-0-6) 
            Introduction to  Biotechnology 
            หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพและการ
ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม 
การแพทย์  และการเกษตร  การควบคุมและความ

14103320 เทคโนโลยีชีวภาพและการ   3(2-2-5) 
ประยุกต ์
Biotechnology and Application 

วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103217 พันธุศาสตร์และ
วิวัฒนาการ    

ปรับรหสั
รายวิชา 

ช่ือรายวิชา
และ

คำอธิบาย
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
ปลอดภัยทางชีวภาพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Principle biotechnology and 
application of biotechnology in industry, 
medicine, and agriculture, biotechnological 
safety and control, law related to 
biotechnology and field study 

Pre-requisite: 14103217 Genetics and 
Evolution          

ห ลั ก ก ารขอ ง เท ค โน โล ยี ชี วภ าพ 
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ชีวภาพ การ
ประยุกต์ เทคโนโลยี ชีวภาพทางอุตสาหกรรม 
การแพทย์ และการเกษตร นวัตกรรมและการ
ประยุกต์ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Principles of biotechnology; laws 
related to biotechnology; application of 
biotechnology in industry, medicine, and 
agriculture; innovation and application; field 
work 

รายวิชา 

ไม่มี 14103321 ชีวนวัตกรรม                   3(2-2-5) 
Bio Innovation 
แนวคิดนวัตกรรมเบื้องต้น เป้าหมาย

เชิงนวัตกรรมในแง่ของสังคม วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ประเภทของนวัตกรรม การบูรณาการ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ การสร้างและการบ่มเพาะนวัตกรรม การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษานวัตกรรมที่
ประสบความสำเร็จและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม 

Principles of innovation; aim of 
innovation in terms of society, science, and 
technology; types  of innovation; integration 
innovation of natural and applied sciences; 
creation and incubation of innovation; 
intellectual property rights protection; case 
studies of successful innovation and 
innovative technology 

วิชาใหม ่

4103382 การเตรียมตัวอย่างทางชีววิทยา   
                                                3(2-2-5) 
             Preparation for Biological  
             Specimen 
             เทคนิคการเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิต การ

14103222 นวัตกรรมจากเทคนิค         3(2-2-5) 
ทางชีววิทยา                                                  
Innovation from Biological  
Technique 
เทคนิคการเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิต การ

ปรับรหสั
รายวิชา 

ช่ือรายวิชา 
และ 

คำอธิบาย
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
ดอง การทำแห้ง และการเตรียมสไลด์ถาวร เทคนิค
การถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ 
 Techniques for preparation of 
organism, preservation of specimens in 
liquid preservatives, drying specimens and 
preparing permanent slide, photography 
through a microscope 

ดอง การดองใสสัตว์ การทำแห้งพืช การเก็บรักษา
สาหร่ายขนาดใหญ่ ไมโครเทคนิค การสตัฟฟ์ การ
เก็บรักษาเฉพาะโครงร่างแข็ง การทำโครงกระดูก 
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

Biological sample preparation 
techniques; liquid preservation; clearing 
muscle and bone staining; dehydration 
technique for plants; large algae storage; 
microtechnique; taxidermy; the rigid frame 
preservation; skeleton making; creation and 
development of innovation 

รายวิชา 

ไม่มี 14103323 ชีวธุรกิจและการเป็น          3(2-2-5) 
ผู้ประกอบการ 
Biobusiness and  
Entrepreneurship 

   การเป็นผู้ประกอบการทางชีวภาพ การ
จัดการทางการเงิน รูปแบบแผนธุรกิจ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ 
กรณีศึกษาของผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมทางชีวภาพ 

Bio-entrepreneur; financial 
management; business plan; small and 
medium enterprises; business system 
analysis; case studies of biological products 
and innovation entrepreneur 

วิชาใหม ่

4103373 สัมมนาทางชวีวิทยา            1(0-2-1) 
            Seminar in Biology 
            หัวข้อทางชีววิทยาตามความสนใจ เน้น
หัวข้อที่ทันสมัย โดยการค้นคว้าเอกสาร ผลงาน
ตพีิมพ์ รวมทั้งอภิปราย เขียนรายงานและนำเสนอ 

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

14103324 สัมมนาทางชีววิทยาเทคโนโลยีและ  
นวตักรรม                    1(0-2-1) 
Seminar in Biological  
Technology and Innovation 
การค้นคว้า การวิเคราะห์ และการ

อภิปรายบทความวิชาการที่ เป็นปัจจุบันในทาง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิธีการและการทำสื่อในการ
นำเสนอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การนำเสนอด้วย
วาจา 

ปรับรหสั
รายวิชา 

ช่ือรายวิชา 
และ 

คำอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
Searching, analysis, and 

discussion on current research articles in 
biological science; methods and media 
presentation using software packages; oral 
presentation 

4103374 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1  1(1-2-0) 
            Research Project in Biology 1 
            ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา การเขียนเค้า
โครงงานวิจัย การนำเสนอแผนการดำเนินงานวิจัย
ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Research methodology in biology, 
proposal writing, presentation of 
experimental design under the guidance of 
the advisor 

14103325 โครงงานวจิัยทางชีววิทยาเทคโนโลยี     
และนวัตกรรม 1              1(1-2-0) 
Research Project in Biological  
Technology and Innovation 1 
การค้นคว้า และการรวบรวมข้อมูลทาง

วิชาการ วิธีวิทยาการวิจัย การเขียนเค้าโครงงานวิจัย 
วิธีการและการทำสื่อในการนำเสนอด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป การนำเสนอแผนการดำเนินงานวิจัยทาง
ชีววิทยาแบบบูรณาการด้วยวาจา 

Academic searching and data 
collection; research methodology; research 
proposal writing; methods and media 
presentation using software packages; oral 
presentation of research plan of integrated 
biology 

ปรับรหสั
รายวิชา 

ช่ือรายวิชา 
และ 

คำอธิบาย
รายวิชา 

4103475 ชีววิทยาการอนุรักษ์และการจัดการ                                    
                                                3(3-0-6) 

Conservation Biology and 
Management 

             หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการ
อนุรักษ์ และการจัดการสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น 
         Principles and theories that 
related to biodiversity, environmental 
impact, biodiversity loss, approaches to 
conservation and sustainable management 
of local organism 

ไม่มี ปรับรวมกับ
รายวิชา

นิเวศวิทยา
และ

ชีววิทยาการ
อนุรักษ์ 

4103476 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 2  2(0-6-0) 14103326 โครงงานวิจัยทางชีววิทยาเทคโนโลยี  ปรับรหสั
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Research Project in Biology 2 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4103374 โครงการวิจัย
ทางชีววิทยา 1 
Pre-requisite: 4103374 Research Project in 
Biology 1 
            การวิจัยทางชีววิทยา การนำเสนอ และ
เขียนรายงานการวิจัย โดยเน้นการวิจัยเกี่ยวกับ
สิ่ งมี ชีวิตในท้องถิ่น  ภายใต้การกำกับดูแลของ
อาจารย์ทีป่รึกษา  
         Biology research, presentation and 
report writing, particularly research topic of 
local organism under the guidance of the 
advisor 

และนวัตกรรม 2            2(0-6-0) 
วิชาทีต่้องสอบผ่านก่อน:  14103325 โครงงานวิจัย
ทางชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 
Pre-requisite: 14103325 Research Project in 
Biological Technology and Innovation 1 

การดำเนินการวิจัยทางชีววิทยาแบบ
บูรณาการ การเขียนรายงาน การนำเสนอด้วยวาจา 
เทคนิคการเขียนบทความวิจัย 

Research conducting in 
integrated biology; report writing; oral 
presentation; research article writing 
technique 

รายวิชา 
ช่ือรายวิชา 

และ 
คำอธิบาย
รายวิชา 

2) วิชาเฉพาะด้านเลือก 
4103377 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืชท้องถิ่น   
                                                3(2-2-5) 
             Local Plant Tissue Culture 
             เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ท้องถิ่น การเตรียมอาหารสังเคราะห์ และฮอร์โมน 
เทคนิคการทำให้ปลอดเช้ือจุลินทรีย์ รูปแบบการ
เจริญของเซลล์ และเนื้อเยื่อที่ เพาะเลี้ยง การนำ
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ การขยายพันธุ์พืช  การปรับปรุงพันธุ์
พืช การอนุรักษส์ายพันธ์ุ 

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 

 
 

2) เฉพาะด้านเลือก  
                     ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 

34103327 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
และการประยุกตเ์ชิงพาณิชย์ 
                                6(4-4-10) 
Plant Tissue Culture 
Technology and Commercial 
Application 
การสำรวจพรรณพืชท้องถิ่น เซลล์และ

เนื้อเยื่อพืช โครงสร้างและการทำงานของพืช การ
ต อ บ ส น อ งข อ งพื ช ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ก า ร จั ด
ห้องปฏิบัติการ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง เทคนิค
การฆ่าเช้ือ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การ
ประยุ กต์ เชิ งพ าณิ ชย์  ก ารส่ งเส ริมการตลาด 
การศึกษาภาคสนาม 

Local plants survey; plant cells 
and tissues; plant structures and functions; 
plant responses to environment; laboratory 
arrangement; culture medium preparation; 
sterilization techniques; plant tissue culture 
techniques; commercial application; 

ปรับเป็น 
ชุดวิชา 



152 
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
marketing promotion; field work 

ไม่มี 34103328 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
การเลี้ยงผ้ึงชันโรง         6(4-4-10) 
Innovation and Technology of 
Stingless Beekeeping 
ความหลากหลายและสณัฐานวิทยาของ

พืชอาหารของผึ้งชันโรง ความสัมพันธ์ของพืชกับผึ้ง
ชันโรง วงจรชีวิต การปรับปรุงและคัดเลือกสายพันธุ์
ผึ้ ง ชัน โรง ศัตรู  และสิ่ งแวดล้อมของผึ้ งชันโรง 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการเลี้ยงผึ้ งชันโรง 
นวัตกรรมรังเลี้ยง การเลี้ยง การบำรุงรักษา และการ
ขยายพันธุ์ผึ้งชันโรง ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของผึ้ง
ชันโรง การเป็นผู้ประกอบ การศึกษาภาคสนาม 

Diversity and morphology of 
foraging plant of stingless bee; correlation of 
plants with stingless bee; life cycle; breeding 
and maternal line selection of stingless bee;  
enemy and environment of stingless bee; 
innovation and technology in stingless 
beekeeping; hive innovation; feeding, 
maintenance, and culture of stingless bee; 
production and products of stingless bee; 
entrepreneur; field work 

ชุดวิชาใหม ่

4103378 ชีววิทยาของนกพ้ืนเมือง       3(2-2-5) 
               Biology of Native Birds 
             ชีววิทยาของนก ความหลากชนิดของนก
พื้นเมือง การสำรวจ ถิ่นอาศัย พฤติกรรม และการ
เพาะเลี้ยง 

Biology and diversity of native 
birds, survey, habitat, behavior and bird 
cultivation 

ไม่มี ปรับออก 

4103379 ชีววิทยาของแมลงท้องถิ่น     3(2-2-5) 
             Biology of Local Insects 
             ชีววิทยาของแมลงในท้องถิ่น วิธีการเก็บ

14103429 นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางสัตว์ 
                                                 3(2-2-5) 

Innovation and Products of 

ปรับรหสั
รายวิชา 

ช่ือรายวิชา 
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รักษาตั วอย่าง อนุกรมวิธาน แหล่ งที่ อยู่ อาศัย 
ความสำคัญของแมลงในท้องถิ่นต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ การศึกษาภาคสนาม 

Biology of local insects, sample 
preservation, taxonomy, habitat, importance 
of local insect to the people and the 
environment, conservation and field study 

Animal 
ชนิ ดของสั ตว์ที่ มี ค วามสำคัญ ทาง

เศรษฐกิจ สัณฐานวิทยา พฤติกรรม นวัตกรรมการ
เลี้ยง การผลิตทางการค้า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สัตว์ นวัตกรรมและการประยุกต์ 

Types of economically important 
animals; morphology; behavior; feed 
innovation; commercial production; 
products related to animals; innovation and 
application 

 

และ 
คำอธิบาย
รายวิชา 

4103380 พรรณพืชท้องถิ่น               2(1-2-3) 
             Local Plants 
             ความสำคัญ ถิ่นอาศัย สัณฐานวิทยาของ
พืชที่อยู่ในถิ่นอาศัยต่างๆ การจำแนกพืชภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้ องกับพืชท้องถิ่น  การอนุรักษ์  
การศึกษาภาคสนาม 

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

ไม่มี ปรับออก 

4103381 สาหร่ายวิทยา                   3(2-2-5) 
             Phycology 
             สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต 
ความหลากหลายและวิวัฒนาการของสาหร่าย 
บทบาททางนิเวศวิทยา ประโยชน์และการอนุรักษ์ 
สาหร่ายที่มคีวามสำคัญทางเศรษฐกิจ ฝึกปฏิบัติ การ
เก็บรวบรวม การเพาะเลี้ยง การแยกสายพันธ์ุบริสทุธิ์ 
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 

14103430 วิทยาการสาหร่าย             3(2-2-5) 
Phycology 
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วงชีพ ความ

หลากหลายและวิวัฒนาการของสาหร่าย บทบาท
ทางนิเวศวิทยา ประโยชน์และการอนุรักษ์สาหร่ายที่
สำคัญทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมและประยุกต์  
การศึกษาภาคสนาม  

Morphology, physiology, life 
cycle, diversity and evolution of algae; 
ecological role; advantage and conservation 
of the economically important algae; 
innovation and application; field work 

ปรับรหสั
รายวิชา 

ช่ือรายวิชา 
และ 

คำอธิบาย
รายวิชา 
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study 
4103383 ชีวจริยธรรมเบ้ืองต้น           2(1-2-3)                  
              Introduction to Bioethics 
             วิเคราะห์ปัญหาทางด้านจริยธรรมที่
เกิดขึ้นในงานวิจัยทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ที่ใช้มนษุย์และสัตว์ทดลอง 
             Analysis about ethical issues of 
the use of animal and human as subjects 
used in biological, medical and 
environmental sciences research 

ไม่มี ปรับรวมกับ
รายวิชา
พฤกษ 
ศาสตร์  

สตัววิทยา 
และ 

จุลชีววิทยา 

4103385 สัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลงั         3(2-2-5) 
             Invertebrate Zoology  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 4103264  สัตววิทยา 
Pre-requisite: 4103264 Zoology 
             สัณ ฐานวิทยา กายวิภ าค  สรีรวิทยา 
พฤติกรรม นิเวศวทิยา อนุกรมวิธาน และวิวัฒนาการ 
ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตั้งแต่โพรโทซัวถึงโพรโท
คอร์เดต การรวบรวมและการเก็บตัวอย่าง การศึกษา
ภาคสนาม  

Morphology, anatomy, physiology, 
behavior, ecology, taxonomy and evolution 
of invertebrate: protozoa to protochordate, 
sample collection- preservation and field 
study 

ไม่มี ปรับออก 

4103386 สัตว์มีกระดูกสันหลัง            3(2-2-5) 
             Vertebrate Zoology  
วิชาทีต่้องสอบผ่านก่อน: 4103264 สัตววิทยา 
Pre-requisite: 4103264 Zoology 

สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา 
พฤติกรรม นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และววิัฒนาการ 
ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง การรวบรวมและการเก็บ
ตัวอย่าง การศึกษาภาคสนาม 

Morphology, anatomy, physiology, 

ไม่มี ปรับออก 
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behavior, ecology, taxonomy and evolution 
of vertebrate, sample collection and field 
study 

 
4103387 เนื้อเย่ือวิทยาของสัตว์          3(2-2-5) 
             Animal Histology 
             โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์  
เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพันรวมทั้งกระดูก กระดูก
อ่อน เลือด เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท และ
เทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยา 
         Structure and function of animal 
tissue, epithelium tissue, connective tissue, 
bone, cartilage and blood tissue, muscle 
tissue, nervous tissue and histological 
techiques 

ไม่มี ปรับออก 

ไม่มี 14103431 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ  
Bioprocess Technology   3(3-0-6) 
หลักการของกระบวนการชีวภาพ การ

ออกแบบกระบวนการชีวภาพ  การเก็บ เกี่ ย ว
ผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ การทำให้
บริสุทธิ์ นวัตกรรมและการประยุกต์ กรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้อง 

Principles of bioprocess; 
bioprocess design; product harvesting from 
plants, animals, and microbes; purification; 
innovation and application; case studies 

 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 14103432 ชีวผลิตภัณฑ์                  3(2-2-5) 
Bioproducts 
ชีวผลิตภัณฑ์ทางด้านพืช สัตว์ และ

จุลินทรีย์  ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีของชีว
ผลิตภัณ ฑ์  การผลิต ชีวผลิตภัณ ฑ์ ใน เชิงธุรกิ จ 
นวัตกรรมและการประยุกต์  และกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้อง 

วิชาใหม ่
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Bioproducts from plants, 

animals, and microbes; progress and 
technology of bioproducts; production of 
bioproducts for business; innovation and 
application; case studies 

4103388 นิเวศวิทยาเชิงท่องเที่ยว       3(2-2-5) 
             Ecology for Tourism 
            ระบบนิเวศ ความสำคัญของระบบนิเวศ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รูปแบบของการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เส้นทางธรรมชาติ การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
             Ecology, importance of ecology, 
sustainable tourism, eco-tourism pattern, 
nature trail and field trip 

14103333 นิเวศวิทยาเชิงทอ่งเทีย่ว     3(2-2-5) 
Ecology for Tourism 
หลักการนิเวศวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว 

และระบบนิ เวศเพื่ อการท่องเที่ ยวอย่างยั่ งยืน 
รูปแบบการท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศ เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ การเดินป่า  การถ่ายภาพ และบันทึกเทป
เสียงธรรมชาติ แนวปฏิบัติของนักท่องเที่ยว การ
วางแผนจัดการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ ทัศนศึกษา 

Principles of ecology for tourism 
and ecosystem for sustainable tourism; eco-
tourism pattern; nature trail; trekking; nature 
photography; audio recording of sound of 
nature; tourism guidance; ecotourism plan; 
field trip 

ปรับรหสั
รายวิชา 

ช่ือรายวิชา 
และ 

คำอธิบาย
รายวิชา 

ไม่มี 14103334 การวาดภาพทางชีววิทยา    3(2-2-5) 
Biological Illustration 
ห ลั ก ก า ร ว าด ภ าพ สิ่ ง มี ชี วิ ต เพื่ อ

วัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์  พื้ นฐานการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการวาดภาพ การ
ร่างและวาดภาพเพื่อใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ การ
วาดภาพจากกล้องจุลทรรศน์  การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในการวาดภาพและการประยุกต์  
การศึกษานอกสถานท่ี  

Principles of drawing of 
organisms for scientific purposes; 
fundamental application of computer 
software for illustration; sketching and 
drawings for science; microscopic drawing; 
using computer software for drawing and 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
application; field trip 

3) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ-สหกิจศึกษา 
4103589 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
             ชีววิทยาและการเตรียมสหกจิศึกษาทาง  
             ชีววิทยา                             1(90) 
             Preparation  for Field Experience      
             in  Biology and Preparation  for  
             Cooperative Education in           
             Biology          

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา ในด้ านความรู้  พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือทางชีววิทยา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการทำงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า การติดต่อสื่อสาร การเก็บข้อมูล คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในการทำงาน การศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

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

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา                           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
14103335 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีว 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการ 
เตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา 
เทคโนโลยแีละนวัตกรรม    1(1-0-2) 
Preparation for Field  
Experience in  Biological  
Technology and Innovation  
and Preparation for  
Cooperative Education in  
Biologycal Technology and  
Innovation 
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การ

เตรียมสารเคมี การวิเคราะห์ทางชีวภาพและเคมี  
การฝึกใช้เครื่องมือเฉพาะทาง การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ 
และการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการโครงการ การ
สื บค้ นข้ อมู ล ของหน่ วยฝึ ก  ทั กษ ะทางสั งคม 
การศึกษาดูงาน 

Laboratory safety; chemical 
preparation; biological and chemical 
analysis; specific equipment practice; using 
computer program for photography, photo 
decoration, and data analysis; project 
management; data searching of internship 
institutes; social skills; field work 

ปรับรหสั
รายวชิา 

ช่ือรายวิชา 
และ 

คำอธิบาย
รายวิชา 

4103590 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา                                    
                                                  5(450) 
             Field Experience in Biology 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 4103589 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาและการเตรียมสหกิจ
ศึกษาทางชีววิทยา 

14103436 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   5(450) 
ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Field Experience in Biological 
Technology and Innovation 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 14103335 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพ ชีววิทยาเทคโนโลยี และ

ปรับรหสั
รายวิชา 

ช่ือรายวิชา 
และ 

คำอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
Pre-requisite: 4103589 Preparation  for Field 
Experience  in  Biology and Preparation  for 
Cooperative Education in  Biology 
          ปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านชีววิทยาใน
หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อนำความรู้รวบยอด 
และความสามารถจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม การ
นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยวาจา 
และเอกสารหลังการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

Collaborative working in biology in 
government and private organization, 
learning concept and knowledge learnt to 
be effectively and appropriately in both oral 
and document in field experience 

นวัตกรรมและการเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา
เทคโนโลยีและนวตักรรม 
Pre-requisite: 14103335 Preparation for 
Field Experience in Biological Technology 
and Innovation and Preparation for 
Cooperative Education in Biological 
Technology and Innovation 

การปฏิบัติงานตามสถานประกอบการ
ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน การเขียนบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้วยวาจา  

Working in government and 
private organizations; work report writing; 
oral presentation from field experience 

4103591 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา        6(600) 
             Cooperative Education in Biology 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 4103589 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาและการเตรียมสหกิจ
ศึกษาทางชีววิทยา 
Pre-requisite: 4103589 Preparation  for Field 
Experience  in  Biology and Preparation  for 
Cooperative Education  in  Biology    
         ฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เพี่อแก้ปัญหา
ในองค์กรหรือเป็นโครงงานวิจัย ลักษณะของงานที่
ได้รับมอบหมายควรเป็นโครงงานอิสระ มีการกำหนด
เป้าหมายอย่างชัดเจน นักศึกษาต้องทำบันทึกการ
ทำงานประจำวัน นำเสนอผลงานโดยสัมมนาหลัง
ฝึกงาน 
          Training of biological science of at 
least 16 weeks for solving organization 
problems occurred, assignment should be 
the independent projects with obvious goal 
setting, students are required to do their 

14103437 สหกิจศึกษาทางชีววิทยาเทคโนโลยี 
และนวตักรรม                    6(600) 
Cooperative Education in   
Biological Technologuy and  
Innovation 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 14103335 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพ ชีววิทยาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและการเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Pre-requisite: 14103335 Preparation for 
Field Experience in Biological Technology 
and Innovation and Preparation for 
Cooperative Education in Biological 
Technology and Innovation 

การปฏิบัติ งานเต็ม เวลาตามสถาน
ประกอบการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน  การทำ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาในองค์กร การเขียนบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การนำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษาด้วย
วาจา 

Full-time work in government 

ปรับรหสั
รายวิชา 

ช่ือรายวิชา 
และ 

คำอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 
dairy working records, and present them in 
the post training seminar 

and private organizations; research for 
solving problem in organizations; work 
report writing; oral presentation from 
cooperative education 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี
ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    

คงเดิม 
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ภาคผนวก ข 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 2584/2563   

เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาความต้องการจำเป็น 
และปรบัปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวตักรรม 
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ภาคผนวก ค 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 4321/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 2/2563 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา  
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา  

เรือ่งแนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและรหัสชุดวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผทูรงคุณวฒุิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 

ชื่อ - สกุล ผูทรงคุณวุฒิ  

1. รองศาสตราจารย์ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์ 
ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรบัปรุงแก้ไข 

1. ปรับแก้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้  และ     
อัตลักษณ์ของหลักสูตร 

ปรับแก้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้ 
1.1 มีความใฝ่รู้ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเปน็ระบบ  
1.2 สามารถบูรณาการศาสตร์ทางชีวภาพกับ
ศาสตร์อ่ืน เพ่ือนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
1.3 สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
และการนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะ 
1.4 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับทางสังคม
และองค์กร มจีิตสาธารณะและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

2. รายวิชาที่ มี สัญลักษ ณ์  * ให้ แสดง
เฉพาะในโครงสร้างหลักสูตรเท่านั้น 

ดำเนินการตามแบบฟอรม์ของมหาวิทยาลัย- 
ราชภัฏยะลา 

3. ปรับแก้ไข โดยรวมคำอธิบายรายวิชา
การจัดการระบบทางชีววิทยาและ
น วั ต ก รรม ใน ค ำอธิ บ าย ร าย วิ ช า     
พฤกษศาสตร์ และสัตววิทยา 

ปรับแก้ไขดงันี้ 
14103110 พฤกษศาสตร ์            3(2-2-5) 
               Botany 
วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103105 ชีววิทยา 
Pre-requisite: 14103105 Biology   

โครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการ
ทางชีวเคมี และเนื้อเยื่อของพืช วิวัฒนาการ 
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ ข อ ง พื ช  โร ค พื ช 
พระราชบัญญั ติ พันธุ์ พืช รวมทั้ งการศึกษา
ภาคสนาม ปฏิ บั ติการในหั วข้อนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จากสารพฤกษเคมีและพฤกษศาสตร์
และการประยุกต ์
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรบัปรุงแก้ไข 
  Structure, properties, 

biochemical processes, and tissue of plant, 
plant evolution and systematic, plant 
diseases, plant varieties protection, and 
field work, laboratory practice on the 
innovation products from phytochemicals 
and botanicals, and application 
14103111 สัตววิทยา                 3(2-2-5) 
              Zoology 
วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103105 ชีววิทยา 
Pre-requisite: 14103105 Biology   

สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา 
พฤติกรรม นิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสัตว์มีกระดูก
สันหลัง และไม่มีกระดูกสันหลัง จรรยาบรรณ
การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
เรื่องชีววิทยาของสัตว์ในไฟลัมพอริเฟอราถึงคอร์
ดาตา การศึกษาภาคสนาม และนวัตกรรมและ
การประยุกต์ 

Morphology, anatomy, 
physiology behavior, and ecology of 
animal, evolutionary relationships 
among phyla, diversity of vertebrate and 
invertebrate, ethical principles for the 
use of animals for scientific purpose, 
laboratory practice on biology of 
animals in phylum Porifera to Chordata, 
field work, innovation and application 

4. ปรับแก้ไข โดยรวมคำอธิบายรายวิชา
วิวัฒ นาการในคำอธิบ ายรายวิ ช า   

ปรับแก้ไขดังนี้ 
14103217 พันธุศาสตร์               3(2-2-5) 
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรบัปรุงแก้ไข 
พันธุศาสตร์                และวิวัฒนาการ     

               Genetics and Evolution 
ทฤษฎีของเมนเดล การถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การ
จำลองตัวดีเอ็นเอ การสังเคราะห์โปรตีน แนวคิด
และทฤษฎี วิวัฒนาการ วิวัฒนาการระดับ
โมเลกุล พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์
ร ะ ดั บ โม เล กุ ล  พั น ธุ วิ ศ ว ก ร รม เบื้ อ งต้ น 
ปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม การทดสอบทางสถิติทางพันธุศาสตร์ 
โครงสร้างของดีเอ็นเอ การจำลองตัวดีเอ็นเอ 
การสังเคราะห์โปรตีน พันธุศาสตร์ประชากร 
การสกัดดีเอ็นเอจากพืช เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่
พอลิเมอเรส นวัตกรรมและการประยุกต ์

Mendel’s theory, genetic 
inheritance, genetic material, DNA 
replication, protein synthesis, concept 
and theories of evolution, molecular 
evolution, population genetics, 
molecular genetics, and elementary 
genetic engineering, laboratory practice 
on genetic inheritance, statistical test in 
genetics, DNA structure, DNA replication, 
protein synthesis, population genetics, 
plant DNA extraction, polymerase chain 
reaction, innovation and application 

 
 

5. ปรับรายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ
การประยุกต์ใช้เป็นรายวิชาเฉพาะด้าน

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้ว 
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรบัปรุงแก้ไข 
บังคบั 

6. ปรับคำอธิบายรายวิชาชีววิทยา โดย
ปรับจากเมแทบอลิซึมเป็นการหายใจ
ระดับเซลล์ 

ปรบัแก้ไขดังนี้ 
14103105 ชีววิทยา                   3(2-2-5) 
               Biology 

สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบ
สิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การหายใจระดับ
เซ ล ล์  พั น ธุ ศ า ส ต ร์  วิ วั ฒ น าก า ร  ค ว าม
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่
ข อ ง พื ช  โค รงส ร้ า งแ ล ะห น้ า ที่ ข อ งสั ต ว์  
นิเวศวิทยา พฤติกรรม ปฏิบัติการการใช้กล้อง
จุ ล ท รรศ น์  ก า รท ด ส อบ ส ารชี ว โม เล กุ ล 
โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ 
สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ การตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าของพืช พฤติกรรมสัตว์ การใช้ไดโคโตมัสคีย์ 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และการ
สำรวจระบบนิเวศ 
Properties of organisms, levels of 
organization, cell and tissue, cellular 
respiration, genetics, evolution, 
biodiversity, structure and function of 
plant and animal, ecology and behavior, 
laboratory practice on use of light 
microscope, chemical test for 
biomolecules, cell and tissue structure, 
cell division, physiology of plant and 
animal, plants respond to stimuli, animal 
behavior, use of dichotomous keys, 
genetic inheritance, and ecosystem survey 

7. ปรับหมวดที่ 4 กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผลบางประการ โดยใช้คำ

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้ว โดยกลยุทธ์การสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรบัปรุงแก้ไข 
ที่ แ ส ด งถึ งก ลยุ ท ธ์ ก ารสอน  เช่ น 
Project Base Learning เป็นต้น 

8. ค ำอ ธิ บ า ย ร าย วิ ช า สั ม ม น าท า ง        
ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
โครงงานวิจัยทางชีววิทยาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ปรับให้สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของหลักสูตร 

ปรับแก้ไขแล้ว 

9. พิจารณ าความเหมาะสมของการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

พิจารณาและปรับตามความเหมาะสมแล้ว 

 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล 

ลำดับ ข้อสังเกตของผูท้รงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1. ปรับแก้ไข โดยรวมคำอธิบายรายวิชา

การจัดการระบบทางชีววิทยาและ
น วั ต ก ร รม ใน ค ำอ ธิ บ าย ร าย วิ ช า     
พฤกษศาสตร์ และสัตววิทยา 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้ว 

2. ปรับแก้ไข โดยรวมคำอธิบายรายวิชา
วิ วัฒ นาการในคำอธิบ ายรายวิช า   
พันธุศาสตร์ 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้ว 

3. ป รั บ ชื่ อ แ ล ะ ค ำอ ธิ บ า ย ร าย วิ ช า
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางแมลง เป็น
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางสัตว์ 

ปรับแก้ไขดังนี้ 
14103429 นวัตกรรมและ           3(2-2-5) 
               ผลิตภัณฑ์ทางสัตว์ 
               Innovation and Products of   
               Animal 
ชนิดของสัตว์ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
สัณฐานวิทยา พฤติกรรม นวัตกรรมการเลี้ยง 
การผลิตทางการค้า และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์ ปฎิบัตกิารนวัตกรรมการเลี้ยงและการ
ผลิตสัตว์ทีม่ีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และการ
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ลำดับ ข้อสังเกตของผูท้รงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
ประยุกต์ 

Types of economically 
important animals, morphology, 
behavior, the feed innovation and 
commercial production, and the 
products related to animals, laboratory 
practice on the feed innovation and 
production of economically important 
animals, and application 

  
3. ดร.ลัพธ์พร วยาจุต 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1. ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้ มีรายวิชา

ทางด้ านจุลชีววิทยาไม่น้ อยกว่า 6 
หน่วยกิต เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ISO 17025 และพระราชบัญญัติเชื้อ
โรคและพิษจากสัตว์ 

ปรับแก้ไขดังนี้ 
14103112 จุลชีววิทยา          3(2-2-5) 
              Microbiology 
วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103105 ชีววิทยา 
Pre-requisite: 14103105 Biology  

โครงสร้างและการจัดหมวดหมู่ของ
จุลินทรีย์ การเจริญของจุลินทรีย์ การควบคุม
การเจริญของจุลินทรีย์  พระราชบัญญัติที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง  น วั ต ก รรม และการป ระยุ ก ต์  
ปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์และการย้อมสี 
วิธีการทำให้ปราศจากเชื้อ วิธีการคัดแยก
จุลินทรีย์ วิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ วิธีการ
ควบคุมจุลินทรีย์ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

Microbial structure and 
classification, microbial growth and 
control, the related acts, innovation 
and application, laboratory practice on 
microscope and microbial staining, 
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
aseptic technique, microbial isolation 
technique, microbial culture technique, 
microbial control, field work 

 
 

 14103218 เทคโนโลยีจุลินทรีย์      3(2-2-5) 
              Microbial Technology 
วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103112 จุลชีววิทยา 
Pre-requisite: 14103112 Microbiology   

การประยุกต์เทคโนโลยีจุลินทรีย์
ท า ง ด้ า น อ า ห า ร  เก ษ ต ร  สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
อุตสาหกรรม และการแพทย์  มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง นวัตกรรมจุลินทรีย์และการประยุกต์ 
ปฏิบั ติการจุลินทรีย์ทางด้านอาหาร เกษตร 
สิ่ งแวดล้อม อุตสาหกรรม และการแพทย์  
การศกึษาดูงานนอกสถานที ่ 

Microbial technology application 
for food, agriculture, environment, 
industry and medication, relating 
standard, microbial innovation and 
application, laboratory practice on 
microbes in food, agriculture, 
environment, industry and medicine, 
field work 

2. ปรับคำอธิบายรายวิชาสัมมนาทาง   
ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
เพ่ิมผลงานที่ ได้รับการจดในรูปอนุ
สิทธิบัตรและสิทธิบัตร 

ปรับแกไ้ขดงันี้ 
14103324 สัมมนาทางชีววิทยาเทคโนโลยี  
               และนวัตกรรม           1(0-2-1) 
              Seminar in Biological           
              Technology  
              and Innovation 

หั วข้อ เกี่ ยวกับ เทคโน โลยีและ
นวัตกรรมทางชีววิทยาตามความสนใจ เน้น
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
หัวขอ้ทีท่ันสมัย โดยการค้นคว้าเอกสาร ผลงาน
ตีพิมพ์ ผลงานที่ได้รับการจดในรูปอนุสิทธิบัตร 
และสิทธิบัตร รวมทั้งอภิปราย เขียนรายงาน
และนำเสนอ 

Topics on technology and 
innovation in contemporary biological 
science by searching from publication 
papers, petty patents and patents, 
discussion, writing paper and 
presentation. 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวนัที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
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ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

 
ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรงุแก้ไข 

1. ปรับลดจำนวนหน่วยกิตเป็น 120 
หน่วยกิต 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้ว 

2. หน้า 5 ข้อ 12 ควรระบุประเด็นข้อ 
11.1 และ 11.2 ที่มีผลกระทบต่อการ
พัฒนา 

ปรับแก้ไขดังนี้ 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
อาทิ เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำ
พญา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง 
เขานางแก้วลำใหม่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ฮาลา-บาลา เป็นต้น รวมทั้ งเป็น พ้ืนที่ ที่ มี
ลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งสอดรับกับโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ที่สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในยุคไทยแลนด์ 
4.0 เศ รษ ฐกิ จ ขั บ เค ลื่ อ น ด้ วยน วั ต ก รรม 
โดยเฉพาะเศรษฐกิจชีวภาพที่มุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (ข้อ 11.1 และ 11.2) 
ด้วยเหตุดังกล่าวหลักสูตรจึงเห็นว่าควรเร่ง
ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสร้างบัณฑิตหลักสูตร
ชี ว วิ ท ย า เท ค โน โลยี แ ล ะน วั ต กรรม  ที่ มี
คุณลักษณะตรงตามความต้องการในด้าน
ชีววิทยาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีตาม
ศาสตร์ และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือ
ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

3. หน้า 8 ข้อ 1.3 “หน่วยปกติ” แก้ไขให้
ถูกต้อง 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วในหมวดที่ 3 หน้า 8  
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรงุแก้ไข 
 
  

4. หน้า 9 ข้อ 2.3.1 ควรระบุ เน้นการ
เรียนเรียนการสอนแบบใด 

ปรับแก้ไขดังนี ้
2 .3 .1  ก า รป รั บ ตั ว ใน ก า ร เรี ย น

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้
โดยผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเลือกรูปแบบการสอน
ที่สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา เช่น การ
สอนแบบอภิปราย (Discussion group) การ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry based) 
การสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน (Committee 
work method) การสอน แบ บ บู รณ าการ 
(Integrate teaching) การสอนแบบทดลอง 
(Laboratory method) 

5. วิชาแกนที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น 
วิชาฟิสิกส์สำหรับชีววิทยาเทคโนโลยี
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  3(3-0-6) วิ ช า
ปฏิบั ติการชีววิทยาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 1(0-3-0) ควรรวมเป็น  1 
วิชา 

เนื่ อ งจากหลั กสู ต รกำหนดคุณ สมบั ติ รั บ
นักศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 หรือเทียบเท่า จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต จึง
จำเป็นต้องมีวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เป็นรายวิชาที่แยกทฤษฎีและ
ปฏิบัติ เพ่ือปรับ พ้ืนฐานให้นั กศึกษาพร้อม
สำห รั บ การ เรี ยน ก ารสอน ท างชี ว วิ ท ย า
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

6. หน้า 16 รายวิชา 14103212 ชีวเคมี ฯ 
กั บ ร า ย วิ ช า ห น้ า  17 ร า ย วิ ช า 
14103324 ชีวนวัตกรรม ชื่อรายวิชา
จะซ้ำซ้อนหรือไม ่

ชื่อรายวิชาและคำอธิบายไม่มีความซ้ำซ้อน 

7. หน้า 42  และอ่ืน ๆ วิชาปฏิบัติต้อง
ระบุปฏิบัตกิาร 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วในหน้า 38-56 และ
หน้า 136-164 

8. หน้า 49 รายวิชา 14103324 และ 
หน้า 50 รายวิชา 14103325 เป็น

ไม่สามารถรวมรายวิชาดังกล่าวได้ เนื่องจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาแตกต่าง
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรงุแก้ไข 
รายวิชารวมกันได้หรือไม่ 
  

กัน 

9. ห น้ า  51 ร า ย วิ ช า  1 4 1 0 3 4 2 8 
โครงงานวิจัยทางชีววิทยาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 2 ไม่ควรขึ้นต้นด้วยคำ
ว่า “การวิจัยทางชีววิทยา” ควรขึ้นต้น
คำอธิบายเป็นการดำเนินการวิจัยทาง
ชีววิทยาแบบบูรณาการ 

ปรับแก้ไขดังนี้ 
14103326 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 
Research Project in  
Biological Technology and  
Innovation 2 

วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103325 โครงงานวิจัย
ทาง ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 
Pre-requisite: 14103325 Research 
Project in Biological Technology and 
Innovation 1 

การดำเนินการวิจัย นำเสนอและ
เขียนรายงานการวิจัยทางชีววิทยาแบบบูรณา
การเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมในประเด็นความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นและการใช้
ป ระโยชน์ อย่ า งยั่ งยื น ของสั ตว์  พื ช  และ
จุลินทรีย์ ทางด้านเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม 
สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุขภายใต้
การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Research conducting, presentation 
and writing of integrated biological 
research papers to innovate on local 
biodiversity issues and the sustainable 
use of animals, plants and 
microorganisms in the fields of 
agriculture, food, industry, environment, 
medicine and public health under the 
guidance of the advisor.  
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรงุแก้ไข 
10. ห น้ า  5 4  ร า ย วิ ช า  1 4 1 0 3 4 3 5 

เท ค โน โล ยี ก ระบ วน ก าร ชี ว ภ าพ 
คำอธิบ ายราย วิช าน้ อย เกิน ไป ไม่
สอดคล้องกับจำนวน 3 หน่วยกิต ควร
กำหนดหน่วยกิตเป็น 2 (2-0-4) 

ปรับแกไ้ขโดยเพิ่มเนื้อหาดังนี้ 
14103431 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 
                                          3(3-0-6) 

Bioprocess Technology 
หลักการของกระบวนการชีวภาพ 

การออกแบบกระบวนการชีวภาพ การเก็บเกี่ยว
ผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และการ
ทำให้บริสุทธิ์ นวัตกรรมและการประยุกต์ และ
กรณีศึกษาทีเ่กี่ยวข้อง 

Principles of bioprocess, 
bioprocess design, product harvesting 
from plants, animals, and microbes and 
purification, innovation and application, 
and case studies  

11. ห น้ า  54 ร า ย วิ ช า  1 4 1 0 3 3 3 8 
ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพใน ภาพรวมของ 
คืออะไร เนื้อหาไม่ชัดเจน 

ตัดออกและปรับรวมกับรายวิชา 14103332 
ชีวผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของรายวิชา 

12. หน้า 59 แก้ไขภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
“(Sadnwich Course)” 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วในหน้า 60 

13. สรุปการปรับปรุงหลักสูตร : หน้า 136 
รายวิชา 2150109 ระบุ  ไม่มี  หมาย
เหตุ ปรับออก 
หน้า 137 รายวิชา 4100101 

รายวิชา 2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
ปรับรหัสรายวิชาเป็นรายวิชา 5100128 ชีวิต
และวัฒนธรรมไทย*           

14. สรุปการปรับปรุงหลักสูตร : หน้า 139 
รายวิชา 4101117 และ 14103103 
หมายเหตุ ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
คำอธิบายรายวิชา ให้ตรวจสอบวิชา 
หน้าอื่น ๆ ด้วย 
  

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วในหน้า 136 และ 
ดำเนินการปรับแก้ไขในรายวิชาอ่ืน ๆ ในหน้า
136-164 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรงุแก้ไข 
15. สรุปการปรับปรุงหลักสูตร : หน้า 142 

รายวิชาวิชา 4103153 และ 4103155 
14 1 03 1 07  ระบุ ห ม าย เห ตุ ร ว ม
คำอธิบายรายวิชา 2 รายวิชา พิจารณา
แล้ว รวมเนื้อหา ตัดเนื้อหา และมีการ
เพ่ิมเนื้อหา 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วในหน้า 136-164 

16. สรุปการปรับปรุงหลักสูตร : หน้า 144 
วิชา 14103209 ชีวสถิติ ช่วงที่  2 ยัง
ขาด 4103157 ชีวสถิติ ในช่องที่ 1 ให้
ย้ายมาจากหน้า 147 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วในหน้า 140 

17. สรุปการปรับปรุงหลักสูตร : หน้า 144 
วิ ช า  4 1 09101  4 1 0910 2  แล ะ 
14103110 หมายเหตุ เปลี่ยนรหัส ชื่อ
วิชา รวมคำอธิบายรายวิชา และเพ่ิม
เนื้อหาวิชา ตรวจสอบหน้าอ่ืน ๆ ด้วย  

ดำเนินการปรับแก้ ไขแล้วในหน้า 140-141 
ดำเนินการปรับแก้ไขในรายวิชาอ่ืน ๆ ในหน้า
113-166 

18. สรุปการปรับปรุงหลักสูตร : หน้า 147 
วิชา 4103157 ชีวสถิติ ช่องที่ 1  ย้าย 
ไปไว้หน้า 144 ตรงกับวิชา 14103209 
ชีวสถิติ  ช่องที่  2  และตัดชองที่ 21 
หน้า147 ออก ช่องหมายเหตุ  ปรับ
คำอธิบายรายวิชา และ ปรับเป็นวิชา
แกน 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วในหน้า 140 

19. สรุปการปรับปรุงหลักสูตร : หน้า 148 
วิชา 14103215  หมายเหตุ เปลี่ยน
รหัส  ช่องหมายเหตุ ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่
การรวมรายวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ 
มีการเพ่ิมเนื้อหา ด้วย อีกทั้งรายวิชา
ช่องที่ 1 วิชาปฏิบัติ ไม่ได้เข้ามาอยู่ใน
วิชา  14103215 เลย จะเป็นการรวม
ได้อย่างไร ขอให้ตรวจสอบทุกรายวิชา

ด ำ เนิ น ก ารป รั บ แ ก้ ไข แ ล้ ว ใน ห น้ า  144 
ดำเนินการปรับแก้ไขในรายวิชาอ่ืน ๆ ในหน้า
136-164 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรงุแก้ไข 
ในช่อง หมายเหตุ ว่าสอดคล้องกับการ
เปรียบเทียบ หลักสูตรเดิมช่องที่ 1 

20. หน้า 51 วิชา 14103428 โครงงานวิจัย 
ฯ ควรขึ้นต้นด้วยการดำเนิน หรือ 
ประเด็นอะไร (ระบุให้ชัด) ของการวิจัย
ทางชีววิทยาแบบบูรณาการ 

ปรับแก้ไขดังนี้ 
14103326 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 
Research Project in  
Biological Technology and  
Innovation 2 

วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103325 โครงงานวิจัย
ทาง ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 
Pre-requisite: 14103325 Research 
Project in Biological Technology and 
Innovation 1 

การดำเนินการวิจัย นำเสนอและ
เขียนรายงานการวิจัยทางชีววิทยาแบบบูรณา
การเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมในประเด็นความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นและการใช้
ป ระโยชน์ อย่ า งยั่ งยื น ของสั ตว์  พื ช  และ
จุลินทรีย์ ทางด้านเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม 
สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุขภายใต้
การกำกับดแูลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Research conducting, presentation 
and writing of integrated biological 
research papers to innovate on local 
biodiversity issues and the sustainable 
use of animals, plants and 
microorganisms in the fields of 
agriculture, food, industry, environment, 
medicine and public health under the 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรงุแก้ไข 
guidance of the advisor 

21. รายวิชา 14103333 ชีวจริยธรรม ควร
อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

ตัดออกและปรับแก้ไขโดยแทรกเนื้ อหาใน
รายวิชา 14103210 พฤกษศาสตร์ 14103211 
สัตววิทยา และ 14103212 จุลชีววิทยา 

22. ห ม ว ด ที่  5  ห ลั ก เก ณ ฑ์ ใ น ก า ร
ป ร ะ เมิ น ผ ล นั ก ศึ ก ษ า  : ข้ อ  1 . 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้
ระดับคะแนน (เกรด) ควรอธิบายเป็น
ข้อ ๆ  

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วในหน้า 86 

23. ตรวจสอบภาคผนวก ก  สรุปการ
ปรับปรุงหลักสูตร ในหัวข้อหมายเหตุ
ให้ระบุให้ชัดเจนว่าปรับปรุงอะไรและ
เขียนให้สอดคล้องกับที่หลักสูตรได้
ปรับปรุง 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วในหน้า 105-164 

24. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ต้องครอบคลุม 3 ประเด็น คือ (1) การ
ป ระยุ ก ต์ ใช้ ค ว าม รู้  (2) ส าม ารถ
วิเคราะห์  (3) สามารถประเมินและ
แก้ไขปัญหาได้ 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วในหน้า 66 และ 69 

25. ทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้น
ปีการศึกษารายวิชาและผลการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกัน 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วในหน้า 6, 7 และ  
62-71  

26. หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ ข้อ 5 
หลั กสู ตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ให้แยกหัวข้อเป็น 5.1 
หลักสูตร 5.2 การเรียนการสอน 5.3 
การประเมินผู้เรียน 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วในหน้า 92-93 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรงุแก้ไข 
 
 

27. วิ ช า โค ร ง ง า น วิ จั ย ท า งชี ว วิ ท ย า
เทคโนโลยีและนวัตกรรม คำอธิบาย
รายวิชาไม่เห็นถึงการสร้างนวัตกรรม 

ปรับแก้ไขดงันี้ 
14103426 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 
Research Project in  
Biological Technology and  
Innovation 2 

วิชาที่ต้องเรียนก่อน:  14103325 โครงงานวิจัย
ทาง ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 
Pre-requisite: 14103325 Research 
Project in Biological Technology and 
Innovation 1 

การดำเนินการวิจัย นำเสนอและ
เขียนรายงานการวิจัยทางชีววิทยาแบบบูรณา
การเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมในประเด็นความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นและการใช้
ป ระโยชน์ อย่ า งยั่ งยื น ของสั ตว์  พื ช  และ
จุลินทรีย์ ทางด้านเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม 
สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุขภายใต้
การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Research conducting, presentation 
and writing of integrated biological 
research papers to innovate on local 
biodiversity issues and the sustainable 
use of animals, plants and 
microorganisms in the fields of 
agriculture, food, industry, environment, 
medicine and public health under the 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรงุแก้ไข 
guidance of the adviso 

28. รายวิชาไม่เห็นถึงการปฏิบัติ เนื่องจาก
การปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำไปสู่
การสร้างนวัตกรรม 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วในหน้า 38-56 และ
หน้า 136-164 

29. รายวิชาไม่สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร 
เนื่ อ ง จ าก ไม่ มี เนื้ อ ห าที่ เกี่ ย ว กั บ
นวัตกรรม 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วในหน้า 38-56 และ
หน้า 136-164 

30. ท บ ท ว น ก าร ร ะบุ  จุ ด ด ำ  (ค ว าม
รั บ ผิ ด ช อบ ห ลั ก ) จุ ด ข าว  (ค ว าม
รับผิดชอบรอง) ทุกรายวิชาเนื่องจากมี
จุดขาว (ความรับผิดชอบรอง) มาก
เกินไป 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วในหนา้ 80-85 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 
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ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

 
ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1. แก้ไขชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้ว 

2. ปรับแก้ไข โดยรวมรายวิชาทฤษฎีเข้า
กับรายวิชาปฏิบัติการ 

ปรับแก้ไขดังนี้ 
14103103 ฟิสิกส์สำหรับชีววิทยาเทคโนโลยี   

และนวัตกรรม            3(2-2-5) 
Physics for Biological  
Technology and Innovation 
ระบบหน่วยและปริมาณทางฟิสิกส์ 

แรงและกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและกฎทางอุณหพลศาสตร์ 
และปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวกับการวัด แรง
เสียดทาน สมดุลของแรง ของไหล และความจุ
ความร้อน 

Systems, units and quantities 
in physics; Newton's laws of motion; 
mechanic of fluid; Heat and 
thermodynamics laws;  and related 
laboratory experiments in 
measurement, friction force, 
mechanical equilibrium, fluid statics, 
and heat capacity 

  14103104 เคมีสำหรับชีววิทยาเทคโนโลยี
      และนวัตกรรม           3(2-2-5)                 

 Chemistry for Biological 
Technology and Innovation 
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
พันธะเคมี  เคมีวิ เคราะห์ และปริมาณสาร
สัมพันธ์ ของเหลวและ สารละลาย สมดุลเคมี 
กรด-เบส เคมีอินทรีย์เบื้องต้น เคมีสิ่งแวดล้อม 
เทคนิคเบื้องต้นการใช้เครื่องแก้วทางเคมี ความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เทคนิคการเตรียม
สารละลาย เทคนิคการแยกสาร เทคนิคการ
ไทเทรต กรด-เบส 

Atomic structure and periodic 
table, chemical bonding, analytical 
chemistry and stoichiometry, liquid and 
solution, chemistry equilibrium, acid-
base, basic of organic chemistry, 
environmental chemistry, basic of 
technical for using of chemical 
glassware, safety in the laboratory, 
technical of solution preparation, 
separation, and acid-base titration 
14103105 ชีววิทยา                  3(2-2-5) 

Biology 
สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบ

สิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การหายใจระดับ
เซ ล ล์  พั น ธุ ศ าส ต ร์  วิ วั ฒ น าก าร  ค ว าม
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่
ข อ ง พื ช  โค รงส ร้ า งแล ะห น้ าที่ ข อ งสั ต ว์  
นิเวศวิทยา พฤติกรรม ปฏิบัติการการใช้กล้อง
จุ ล ท รรศน์  ก ารท ด สอบ ส ารชี ว โม เล กุ ล 
โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ 
สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ การตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าของพืช พฤติกรรมสัตว์ การใช้ไดโคโตมัสคีย์ 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และการ
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
สำรวจระบบนิเวศ  

Properties of organisms, 
levels of organization, cell and tissue, 
cellular respiration, genetics, evolution, 
biodiversity, structure and function of 
plant and animal, ecology and 
behavior, laboratory practice on use of 
light microscope, chemical test for 
biomolecules, cell and tissue structure, 
cell division, physiology of plant and 
animal, plants respond to stimuli, animal 
behavior, use of dichotomous keys, 
genetic inheritance, and ecosystem 
survey 
 

3. เพราะเหตุจึงจำเป็นต้องเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์และชีวสถิติ เหตุใดไม่เลือก
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

เนื่ อ งจากหลั กสู ตรกำหนดคุณ สมบั ติ รั บ
นักศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 หรือเทียบเท่า จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต จึง
จำเป็นต้องมีวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เพ่ือ
ปรับพ้ืนฐานให้นักศึกษาพร้อมสำหรับการเรียน
การสอนทางชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และจำเป็นต้องเรียนรายวิชาชีวสถิติ เนื่องจาก
ในเชิ งปฏิบั ติ การใช้สถิ ติ เพ่ืองานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพนั้นแตกต่างจากงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์การยภาพ แม้ว่ารากฐานของ
สถิติเพ่ืองานวิจัยทั้งสองด้านไม่แตกต่างกันก็
ตาม 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมือ่วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 
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ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1. แก้ไขปีการศึกษาเป็น 2566 ในข้อที่ 7 
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

ดำเนินการปรับแกไ้ขแล้ว 

2. แก้ไขวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดย
เรี ย งล ำดั บ ให้ เป็ น ไป ต าม ก รอ บ
มาตรฐานการศึกษาของ สกอ. 

ปรับแก้ไขดังนี้ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา

ชี ว วิ ท ย า เท ค โน โล ยี แ ล ะน วั ต ก ร ร ม  มี
วัตถุประสงค์ ในการผลิตบัณ ฑิต เพ่ื อให้ มี
คุณลักษณะ ดังนี้  

1. มีความใฝ่รู้ และมีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการศาสตร์ทาง
ชีวภาพกับศาสตร์อ่ืน เพ่ือนำไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

3. สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ และการนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะ 

4. ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ร ะ เบี ย บ 
ข้อบังคับทางสังคมและองค์กร มีจิตสาธารณะ
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

3. แก้ไขรหัสวิชาให้ถูกต้อง โดยแก้ไข
ตัวเลขลำดับที่ 6 ให้เป็นไปตามชั้นปี 
และตรวจสอบรายวิชาเฉพาะด้านเลือก
ให้เหมาะสมกับจำนวนหน่วยกิต 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้ว 

4. แก้ไขเกณฑ์การสอบคัดเลือกนักศึกษา 
โดยอธิบายในภาพรวม และไม่ควรระบุ
เฉพาะเจาะจง 

ดำเนินการปรับแกไ้ขแล้ว 

5. แก้ไขการแต่งตั้งอาจารย์ พิเศษ โดย
เพ่ิมเติมคุณวุฒิ 

ดำเนินการปรับแก้ไขแล้ว 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
6. ปรับคำอธิบายรายวิชาให้กระชับ ดำเนินการปรับแก้ไขแล้ว 
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ภาคผนวก ฐ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 ระดับปรญิญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตร     หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑติ   

สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2.  ชื่อ – สกุล                     ดร.ยาสมี เลาหสกุล   
3. ตำแหน่งทางวิชาการ         อาจารย์ 
4. สังกดั                            คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 2561 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 2555 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 2552 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปียอ้นหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ตำรา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 

ยาสมี เลาหสกุล. (2563). จุลินทรีย์ไขมันสูงและวิถีการสังเคราะห์น้ำมนั. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5 (1) : 58 - 67. 

   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
   6.1.3.2 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
    ประเมินและตรวจสอบ 
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 



235 
 

 

  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวชิาการ 
Saithip Sae-ngae, Benjamas Cheirsilp, Yasmi Louhasakul, Thunwadee 

Tachapattaworakul Suksaroj and Punyanich Intharapat. (2020). Techno-
economic analysis and environmental impact of biovalorization of 
agro-industrial wastes for biodiesel feedstocks by oleaginous yeasts. 
Sustainable Environment Research. 30: 1 – 13. 

Intasit, R., Cheirsilp, B., Louhasakul, Y. and Boonsawang, P. (2020). Consolidated 
bioprocesses for efficient bioconversion of palm biomass wastes into 
biodiesel feedstocks by oleaginous fungi and yeasts. Bioresource 
Technology. 123893. 

Intasit, R., Cheirsilp, B., Louhasakul, Y., Boonsawang, P., Chaiprapat, S. and 
Yeesang, J. (2020). Valorization of palm biomass wastes for biodiesel 
feedstock and clean solid biofuel through non-sterile repeated solid-
state fermentation. Bioresource Technology. 298. 122551. 

Tayeh, N. Ayukhen, A. and Louhasakul, Y. (2019). Property changes of the 
traditional beef curry product ‘Gulai-Besar’ packed in retort pouch 
during storaging. Journal of Food Health and Bioenvironmental 
Science. 12 (3) : 28 - 35. 

 6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมนิและตรวจสอบ  
  (ไม่มี) 
    6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ   

ประเมินและตรวจสอบ  
ยาสมี เลาหสกุล, นูรีซัน สาและ, ฟายีมะห์ อาแด, ฮินดล วาโด, รอฮานา ลาเตะ และลักขณา 

รักขพันธ์. (2563). การผลิตสารสีบนเปลือกกล้วยหินของเชื้อราโมแนสคัสที่แยกจาก
ข้าวแดง. ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ครั้งที่ 5 (หน้า 807). จังหวัดนครศรีธรรมราช : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
 6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
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 6.3.3 สารานุกรม 
 6.3.4 งานแปล 
 
6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 

7.  ประสบการณ์การสอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี    1.8   ปี 

ชื่อวิชา ชีวสถิติ       3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ชีววิทยาของเซลล์     4(2-4-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน    4(2-4-6) นก. 
ชื่อวิชา จุลชีววิทยา      3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการจลุชีววิทยา     1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา    2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา พันธุศาสตร์      4 (2-4-6) นก. 
ชื่อวิชา พันธุศาสตร์      3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐานสำหรับ    1(0-3-0) นก. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ชื่อวิชา โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1    1(1-2-0) นก. 
ชื่อวิชา โครงงานวิจยัทางชีววิทยา 2    2(0-6-0) นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา   1 (90) นก. 

 และการเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา 
7.2  ระดับปริญญาโท     -     ปี  

          
 
                                                   (ลงชื่อ) ...................................................... เจา้ของประวัติ 
                                                              (อาจารย์ ดร.ยาสมี เลาหสกุล) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 

 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     
      สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม   

2.  ชือ่ – สกุล                    ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ        ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
4. สังกัด                           คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒ ิ สาขาวิชา พ.ศ. 
   ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปร.ด. พืชศาสตร์ 2558 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. พืชศาสตร์ 2550 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. ชีววิทยา 2548 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
    6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ตำรา หนังสอื 
6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความทีมี่การบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่ มีการบรรณาธิการ

ประเมนิและตรวจสอบ 
    6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
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Warissara Kaenkan, Wanwipa Nooma, Isma-ae Chelong, Visut Baimai, 
Wachareeporn Trinachartvanit and Arunee Ahantarig. (2020). Reptile-
associated Borrelia spp. In Amblyomma ticks, Thailand. Ticks and tick-
borne diseases. 11(1): 101315. 

Wachareeporn Trinachartvanit, Wiratchanun Wutha, Warissara Kaenkan, Isma-ae 
Chelong, Muhammadtayudin Bahakheeree, Visut Baimai and Arunee 
Ahantarig. (2019). Co-infection with coxiella-like bacteria and Babesia in 
goat tick from southean Thailand. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF 
TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH. 50(4): 643 – 650. 

ฮาซัน ดอปอ พาตีเราะ กูแวะ และอิสมะแอ เจ๊ะหลง. (2019). ความบริสุทธิ์ของผลึกนาโน 
แคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่สังเคราะห์จากกากบูดูโดยวิธีการแคล ไซน์ และ การ 
ดูดซับยาปฏิชีวนะ streptomycin เบื้องต้น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มรย. 4(1): 32 – 40. 

           6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
  (ไม่มี) 
           6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 

         ประเมนิ 
Isma-ae Chelong. (2018). Foraging plant and palynological analysis of Stingless 

bee pot-pollen in Pattani, Thailand. In THE 5th INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON RESEARCH, IMPLEMENTATION & EDUCATION OF 
MATHEMATICS AND SCIENCES (ICRIEMS), Yogyakarta State University, 
7 – 8 May 2018. Indonesia : Yogyakarta State University. 

Hasan Daupor, Pateeroh Kuwae, Anugrah Ricky Wijaya, Isma-ae Chelong, and 
Abdulnaser Hajisamoh. (2018). Effect of the sample preparation on the 
composition of hydroxyapatite derived from waste anchovy fish bone. 
In Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 
(PACCON 2018). 7 – 9 February 2018. Thailand. 

 
 
 



239 
 

 

ฟิตตรี แวดือรามัน , สุมาลี จันทะวงศ์, อิสมะแอ เจ๊ะหลง และลักขณา รักขพันธ์ . (2016). 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และเรณูวิทยาของต้นจันทน์กะพ้อ (Vatica diospyroides 
Symington) เพ่ือประเมินศักยภาพในการขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุกรรมที่ดี 
(ระยะที่  1). ใน งานราชภัฏวิชาการ ประจำปี  2560 : รายงานการนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช เล่มที่ 1 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 

13 – 14 กุมภาพันธ์ 2560 (หน้า 388 – 394). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช. 

มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง, มนทกานต ์พิมเสน และ อิสมะแอ เจ๊ะหลง. (2561). การศึกษาเรณูวิทยา
ของพืชและเรณูบนเสื้อเพ่ือสนับสนุนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษาพ้ืนที่
ศึกษาถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4071 (สายยะลา-ทุ่งยางแดง). ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้  ครั้งที่ 3 
ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2561. ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ดารณี สาบา ซูไรยา บูงอ มนทกานต์ พิมเสน และ อิสมะแอ เจ๊ะหลง. (2561). เรณูวิทยาในดิน
และพืชโบราณสถานในจังหวัดปัตตานี . ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที ่3 ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2561. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัสมานี ล่าหมัน, มนทกานต์ พิมเสน และอิสมะแอ เจ๊ะหลง. (2561). การศึกษาเรณูในถ้วยเก็บ
เรณูของชันโรง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 11 – 12 
กุมภาพันธ์ 2561. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กำหนด  
  (ไม่มี) 
          6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
          6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
          6.3.3 สารานุกรม 
          6.3.4 งานแปล 
 6.4 ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
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7.  ประสบการณ์สอน 
     7.1  ระดบัปริญญาตรี   4    ปี            

ชื่อวิชา ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(2-3-0) นก. 
ชื่อวิชา หลักชีววิทยา 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา   ปฏิบัตกิารหลักชีววิทยา 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา ปฎิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา ชีววิทยา 2 3(3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา สรีรวิทยาทัว่ไป 3(2-3-0) นก. 
ชื่อวิชา สัตววิทยา 3(2-3-0) นก. 
ชื่อวิชา สัตว์ผู้บริโภค 5(3-2-3) นก. 
ชื่อวิชา สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา ชีววิทยาของเซลล์  4(2-4-6) นก. 
ชื่อวิชา โครงการวิจัยทางชีววิทยา  3(2-3-0) นก. 
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต 2(2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา พฤกษศาสตร์ 3(2-3-6) นก. 
ชื่อวิชา พันธุศาสตร์ 3(2-3-6) นก. 

7.2  ระดับปริญญาโท     -     ปี  
 
 
 
                                                          (ลงชื่อ)...................................................เจ้าของประวัติ 
                                                             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรีระดบัปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. ชือ่ – สกุล  ดร.ศศิธร พังสุบรรณ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดบัการศกึษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปร.ด. ชีววิทยา 2550 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 2540 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป  2535 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ  5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ) 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวชิาการ 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
ศศิธร  พังสุบรรณ. (2560). ชีววิทยาพื้นฐาน. ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

การเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. พิมพ์ครั้งที่ 1. (556 หน้า). 
6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความทีมี่การบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่ มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

(ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
Pangsuban, S. and Thavarorith,  W. (2017). Native plants commonly used as single 

body-tonic herbs in the Southern most part of Thailand : Pattani 
Province. In Putalun, W. (Ed.), Proceeding of The 2 nd International 
Conference on Herbal and Traditional Medicine 25 - 27 th January 
2017. (HTM2 0 1 7 ) (pp. 3 3 9  - 3 4 7 ). KhonKaen : KhonKaen University 
Printing House. 

ศศิธร พังสุบรรณ, วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์, ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย, อลภา   ทองไชย, อิสมะแอ  
เจ๊ะหลง, สายใจ  แก้วอ่อน, วารุณี  หะยีมะสาแล, และลักขณา  รักขพันธ์. (2561) 
ความหลากหลายของแมลงและสัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลังหน้าดินในพ้ืนที่นาร้าง ซึ่งถูก
ฟ้ืนฟูเป็นพ้ืนที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 442 - 452). 
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อารีนา มะลี, กาตีณี กะดะแซ และศศิธร พังสุบรรณ. (2561). การย้อมสีชิ้น ตัวอย่างเนื้อเยื่อพืช
ด้วยสีผสมอาหาร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วันที่ 11 - 12 กมุภาพนัธ์ 2561 (หน้า 51 - 64). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

บุสรอ  บือเฮง, มุนีนะห์ กูทา, ศศิธร  พังสุบรรณ และอลภา ทองไชย. (2560). ผลของการ
เพาะเลี้ ยงไส้ เดือนดิน (Eisenia foetida) โดยใช้ส่ วนผสมของกระดาษที่ ไร้
ประโยชน์ และมูลแพะ. ใน การประชุมวิชาการ เนื่องในงานวันราชภัฎวิชาการ, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2560. (หน้า 
150 - 157). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 
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นันธิดา เจะแหล รุสละห์ นิเร๊าะ ศศิธร พังสุบรรณ และกามัล กอและ. (2562). การทดสอบ
ประสิทธิ์ผลการไล่ยุงจากกลอย (Dioscorea hispida Dennst) ใน การประชุมทาง
วิชาการระดับชาติด้ าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เครือข่ ายภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 1016-1022). 
สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
(ไม่มี) 
 6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
 6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
 6.3.3 สารานุกรม 
 6.3.4 งานแปล 

6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 20 ปี 

ชื่อวิชา การเตรียมตัวอย่างทางชีววิทยา    3(2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ  4(2-4-6) นก. 
ชื่อวิชา โครงงานวิจัยทางชีววทิยา 1    1(1-2-0) นก. 
ชื่อวิชา  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา   2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา เทคนิคทางชีววิทยา     3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชท้องถิ่น    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ชีววิทยาพ้ืนฐาน      3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน    1(0-3-0) นก.  
ชื่อวิชา  โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 2    2(0-6-0) นก. 
ชื่อวิชา  กายวิภาคศาสตร์     3(2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา  สรีรวิทยา      3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  พฤกษศาสตร์      3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  อนุกรมวิธาน      3(2-3-6) นก. 
ชื่อวิชา  ไมโครเทคนิค      3(2-3-6) นก.  
ชื่อวิชา  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช     3(2-3-6) นก. 
ชื่อวิชา วิทยาศาสตรเพ่ือคณุภาพชีวิต    2(2-0-4) นก. 
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ชื่อวิชา  สัมมนาทางชีววิทยา     2(2-0-0) นก. 
ชื่อวิชา สถิติทางชีววิทยา     3(3-0-0) นก. 

7.2 ระดบัปริญญาโท 1 ปี 
ชื่อวิชา การประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนา   3(3-0-6) นก. 

 
 

(ลงชื่อ)...................................................เจ้าของประวัติ 
                                    (อาจารย์ ดร.ศศิธรพังสุบรรณ)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. ชื่อ – สกุล  ดร.วารุณ ีหะยีมะสาและ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 2556 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 2552 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 2547 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ) 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสอื หรือบทความทางวิชาการ (ไมม่ี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความทีมี่การบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่ มีการบรรณาธิการ

ประเมนิและตรวจสอบ 
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ภัทรภร ชูปาน วารุณี หะยีมะสาและ วิชิต เรืองแป้น นิสาพร มูหะมัด. (2563). การพัฒนา

รูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต. วารสารวิทยาลัยบัณฑิต
เอเชีย. 10 (1) : 63 - 71. 

วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์, วิชิต เรืองแป้น, ศศิธร พังสุบรรณ และวารุณี หะยีมะสาและ. (2562). 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ เพ่ือใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นบริเวณรอยต่อเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัด
ปัตตานี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 14 (1) : 11 - 22. 

ณัฏฐิยา ยอดเอียด, วิชิต เรืองแป้น, วารุณี หะยีมะสาและ. (2562). การจัดการพืชสมุนไพร
เพ่ือความยั่งยืนในลุ่มน้ำและชายฝั่งปัตตานี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. 6 : 107 - 137. 

วารุณี หะยีมะสาและ. (2561). การตรวจสอบการปนเปื้อน Vibrio parahaemolyticus ใน
หอยแครงด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 36 (6) : 756 - 763.  

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
 (ไม่ม)ี 
6.2.3 บทความวิจัยในProceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
ซีตีฮามีเนาะ ดือเระซอ, นูอาฟีซา ตีเย๊าะ และวารุณี หะยีมะสาและ. (2563). การตรวจสอบ

การปนเปื้อน Vibrio parahaemolyticus ในหอยพอกที่จำหน่ายในจังหวัดปัตตานี 
ด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 5 วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 
2563 (หน้า 800 - 806). นครศรีธรรมราช : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. 

นุรฟาน มะดีเยาะ, การีหมะ มะลี, อลภา ทองไชย, วารุณี หะยีมะสาและ, วิพัฒน ถาวโรฤทธิ์ 
และลักขณา รักขพันธ. (2562). จุลพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อสืบพันธุในหอยพอก 
(Geloina erosa) ในปาชายเลนยะหริ่ง อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 
4 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 1034 - 1043). สงขลา : คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
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ศศิธร พังสุบรรณ, วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์, ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย, อลภา ทองไชย, อิสมะแอ เจ๊ะ
หลง, สายใจ แก้วอ่อน, วารุณี หะยีมะสาและ และลักขณา รักขพันธ์. (2561). ความ
หลากหลายของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในพ้ืนที่นาร้างซึ่งถูกฟ้ืนฟู
เป็นพ้ืนที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 3 วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 
2561 (หน้า 442 - 452). ยะลา : คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

วารุณี หะยีมะสาและ, วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์, อลภา ทองไชย และ ลักขณา รักขพันธ์. (2560). 
ความปลอดภัยจากแบคทีเรียก่อโรคสกุล Vibrio ในหอยแครง (Anadara granosa) 
บริเวณอ่าวปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 วันที่ 18 ตุลาคม 
2560 (หน้า 1850 - 1864). ยะลา : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์, อลภา ทองไชย, วารุณี หะยีมะสาและ ศศิธร พังสุบรรณ  สายใจ แก้ว
อ่อน  ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย และ ลักขณา รักขพันธ์. (2559). พืชสมุนไพรท้องถิน่กับ
การประยุกต์ใช้และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในตำบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จัง
หวัดปตตานี. ใน การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 
(The Fourth Higher Education Research Promotion Congress) วันที่   
8 - 10 มีนาคม 2559. (หน้า 77). อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
(ไม่มี) 
6.3.1 ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

6.4 ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1     ระดบัปริญญาตรี 5 ปี 

ชื่อวิชา ชีววิทยาทั่วไป                      3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา ชีวสถิติ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ชีววิทยาของเซลล์  4(2-4-6) นก. 
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ชื่อวิชา หลักพันธุศาสตร์ 4(2-4-6) นก. 
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ชีววิทยาสำหรับสัตวศาสตร์ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับสัตวศาสตร์ 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1 1(1-2-6) นก. 
ชื่อวิชา โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 2 2(0-6-0) นก. 
ชื่อวิชา จุลชีววิทยา 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา ชีววิทยา 1 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา พันธุศาสตร์ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา พันธุศาสตร ์ 4(2-4-6) นก. 
ชื่อวิชา ชีวจริยธรรมเบื้องต้น 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา และ 

การเตรียมสหกจิศึกษาทางชีววิทยา 
1(90) 

ชื่อวิชา สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 6(600) 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐานสำหรับวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีการอาหาร 
1(0-3-0) นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท 2 ปี 
ชื่อวิชา   สัมมนาทางสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 2(2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนา 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนากระบวนการมสี่วนร่วมด้าน 

สิ่งแวดล้อม 
3(2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา พ้ืนฐานสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(2-2-5) นก. 

    7.3  ระดบัปริญญาเอก 1 ปี 

ชื่อวิชา ประเด็นดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม                      

3(2-2-5) นก. 
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(ลงชื่อ)………………………………………………….เจ้าของประวัติ 
                                        (อาจารย์ ดร.วารุณี หะยีมะสาและ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อวิชา สัมมนาทางการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 

1(1-2-3) นก. 
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ประวัติอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี    ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
   สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. ชือ่ – สกุล  นางสาวอลภา ทองไชย 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. สัตววิทยา 2551 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. ศึกษาศาสตร์ 2547 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ) 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่ม)ี 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ตำรา หนังสอื 
6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความทีมี่การบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่ มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
 
 



251 
 

 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Thongchai, A., Meeinkuirt, W., Taeprayoon, P., and Pichtel, J. (2019).  
  Soil  amendments for cadmium phytostabilization by five 

marigold cultivars. Environmental Science and Pollution 
Research. 26 : 8737 – 8747. 

 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมนิและตรวจสอบ 
 (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยในProceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมนิและตรวจสอบ 
นุรฟาน มะดีเยาะ, การีหม๊ะ มะลี, อลภา ทองไชย, วารุณี หะยีมะสาและ, วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ 

และลักขณา รักขพันธ์. (2562). จุลพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อสืบพันธุ์ในหอยพอก 

(Geloina erosa) ในป่าชายเลนยะหริ่ง อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี. ใน การ

ประชมุวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการท้องถิน่อย่างยัง่ยืน. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 1034 - 1043). สงขลา : มหาวิทยาลัย

ราชภฏสงขลา.  

ซูฮายลา หะยีสาแม, มุมีนี ตอเบาะ, อลภา ทองไชย, และวิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์. (2562). ส้มจุก 

(Citrus reticulata Blanco) ในพ้ืนที่ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา. ใน การ

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งท่ี 4 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 172 - 179). สงขลา : มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา. 

ไรมี   กูแบรีมา และ อลภา ทองไชย. (2561). จุลพยาธิวิทยาของตับและเหงือกในปลาสีกุน
บั้ ง (Atule mate) ในอ่าวปัตตานี  จังหวัดปัตตานี . ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 436 - 
441). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ศศิธร  พังสุบรรณ  วิพัฒน์  ถาวโรฤทธิ์  ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย  อลภา ทองไชย อิสมะแอ 
เจ๊ะหลง  สายใจ แก้วอ่อน  วารุณี หะยีมะสาและ  และลักขณา รักขพันธ์. (2561, 
กุมภาพันธ์). ความหลากหลายของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในพ้ืนที่
นาร้างซึ่งถูกฟ้ืนฟูเป็นพ้ืนที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์กับยะลา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 442 -
452). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

วารุณี หะยีมะสาและ,วิพัฒน์ถาวโรฤทธิ์,อลภา ทองไชย และลักขณา รักขพันธ์. (2560). 
ความปลอดภัยจากแบคทีเรียก่อโรคสกุล Vibrio ในหอยแครง (Anadaragranosa) 
บริเวณอ่าวปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 วันที่18 ตุลาคม 
2560 (หนา้ 1850 - 1864). ยะลา : สำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

อุสมัน เบ็ญหามะ, นูรีดา บาฮะคีรี, อลภา ทองไชย และวิพัฒน์  ถาวโรฤทธิ์ . (2559). 
พฤติกรรม การเกี้ยวพาราสีและการวางไข่ของนกเลิฟเบิร์ด (Agapornisroseicollis) 
ในกรงเลี้ยง. ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏวิชาการ 2560 : รายงาน
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เล่มที่ 1 วิทยาศาสตร์. วันที่ 13 - 14 
กุมภาพันธ์ 2560  (หน้า 340 - 343). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
นครศรีธรรมราช 

ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย,  ลักขณา รักขพันธ์, อลภา ทองไชย, สายใจ แก้วอ่อน และศศิธร     
พังสุบรรณ. (2559). ความหลากหลายของไลเคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: ดัชนี
ชีวภาพชี้วัดภาวะมลพิษทางอากาศ. ใน งานประชุมวิชาการฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 
ป ร ะ จ ำ ปี  2559 เ รื่ อ ง  Think Globally, Act Locally, Paradigms in 
Research Creativity มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 24 - 26 เมษายน 2559 
(หน้า 31 - 41). ยะลา : กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  

(ไม่มี) 
6.3.1 ส่ิงประดิษฐ์หรอืงานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
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6.3.4 งานแปล 
6.4 ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 

 
7. ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 10 ปี 
ชื่อวิชา กายวิภาคศาสตร์ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สรีรวิทยา 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สัตววิทยา 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการสัตววิทยา 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา ชีววิทยา 1 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 2 2(0-6-0) นก. 
ชื่อวิชา ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา ชีววิทยา 2 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทั่วไป 4(2-4-6) นก. 
ชื่อวิชา โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1 1(1-2-0) นก. 
ชื่อวิชา ชีววิทยาของสัตว์ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีววิทยาของสัตว์ 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาทางชีววิทยา 1(1-2-3) นก. 

7.2 ระดบัปรญิญาโท - ปี 
 

 
(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 

                                       (อาจารย์อลภา   ทองไชย)               


