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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 
 ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Biology 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
            ชื่อย่อ (ไทย)    วท.บ. (ชีววิทยา) 
            ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Biology) 
            ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.Sc. (Biology) 
 
3. วิชาเอก 
   - ไม่มี  
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   4  ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
              รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
พ.ศ. 2550 

6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่   1 /2555 วันที่ 23 เดือน.

กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2555 
6.4 สภาวิชาการ ไดก้ลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1 /2555 วันที่ 8 เดือน.มีนาคม พ.ศ. 

2555 
6.5  สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  ครั้งที่ 2 /2555                         

วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555    
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาชีววิทยา  ในปีการศึกษา  2557 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1.นักวิจัยในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการ และหรือหน่วยงานเอกชน  เช่น นักวิทยาศาสตร์ 
นักวิเคราะห์คุณภาพ  

2. คร ูหรือบุคลากรทางการศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาและจุลชีววิทยา ผู้ตรวจสอบควบคุม

คุณภาพโรงงานอุตสาหกรรม   
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9. ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 นางสาวปรัชญา 
ชะอุ่มผล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. (การสอนชีววิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2539 
2530 

2 นางรัตนาภรณ์  
จองไพจิตรสกุล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. (ชีววิทยา) 
กศ.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2520 
2518 

3 นางสาวสุวิชญา 
รอดก าเหนิด 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ  ชลบุรี 

2553 
2548 

4 นางสาวนิภัชราพร 
สภาพพร 

อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
2549 

5 นางสาวอธิรดา  
บุญเดช 

อาจารย์ วท.ม.(ชีวเคมี) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 
2547 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การค้า การลงทุนทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่อาศัยพ้ืนฐานความรู้ทางด้าน
ชีววิทยาเป็นหลัก เนื่องจากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานั้น มีการเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพอย่างต่อเนื่อง  ท าให้ตลาดแรงงานในอนาคตมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการและวิจัยขั้นพ้ืนฐานทางชีววิทยาส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบ
การท างานในสาขาวิชาดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง กอปรกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจที่มีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นการศึกษาในสาขาชีววิทยาจึงยังคงมีความส าคัญ และ
เป็นกลไกหลักที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เป็นผู้ที่จะน าความรู้ความสามารถไปช่วยในการ
พัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจต่อไป  
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมทางสังคมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากกระแสโลกา              
ภิวัตน์ท าให้ประเทศไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีทางสังคม เศรษฐกิจ ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  และการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพ่ือการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจ เป็นสาเหตุให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ในการช่วยแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น และ/หรืออาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ สังคม และวัฒนธรรมของคนไทยใน
อนาคต  ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย จะช่วยให้เราสามารถด ารงชีวิ ตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกด้าน และต้องมีการส่งเสริมนักศึกษาให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมไทย  
12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด้านวิชาการ ของนักศึกษา ส าหรับน าไปใช้การท างานและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงมากขึ้น โดยมุ่งเน้นในสาระและวิธีการของศาสตร์ทางด้านชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์  เป็นหลัก 
และพัฒนาความสามารถในการท างานและการด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน  อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดัน
ให้ประเทศชาติมีการพัฒนาเป็นสังคมอุดมปัญญาที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ  

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม สามารถประมวลได้ดังนี้  
 12.2.1 การเรียนการสอน จะเน้นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ภาคทฤษฎีเข้าสู่การน าไปใช้เพื่อแก้ปัญหา  
การท าวิจัย และฝึกภาคปฏิบัติ เพ่ือให้นักศึกษา มีการต่อยอดความคิดจากการค้นคว้าหาความรู้ การ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหา ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรม ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
และพัฒนาให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ สร้างงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคม มีการพัฒนา
ตนเองอย่างถูกทาง  สมกับความเป็นบัณฑิตที่จะจบออกไปสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม และมีความสุขใน
การครองชีวิตในอนาคต   
 12.2.2 การวิจัย เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้สามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน และ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มาใช้ในกระบวนการวิจัย หรือการผลิตผลงานวิชาการทางชีววิทยา ที่มีคุณภาพ 
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคมในท้องถิ่น และระดับประเทศ  
 12.2.3 การบริการวิชาการแก่สังคม นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในการช่วยเหลือ
สังคมตามสถานะและบทบาท ทั้งในขณะยังศึกษาอยู่และเมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตชีววิทยาแล้ว  
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สามารถใช้ความรู้เชิงวิชาการ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ ช่วยผลักดันการพัฒนา
ของสังคมในด้านต่างๆ     
 12.2.4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยา ต้องได้รับการส่งเสริมให้เข้า
ร่วมกิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม เช่น การด ารงชีวิตในวิถีไทย การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และบัณฑิตชีววิทยา สามารถน าความรู้และทักษะวิชาการวิชาชีพไปประกอบสัมมาอาชีพ
โดยสุจริต มีความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกทั้งมีความเสียสละ และมีน้ าใจในการช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่สังคมอุดมวัฒนธรรม   
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น (เช่น รายวิชา
ที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น  หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการและคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
เลือก และ ด าเนินการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ด าเนินการโดยโปรแกรมวิชาชีววิทยา และโดยความร่วมมือกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได ้

13.3 การบริหารจัดการ 
โปรแกรมวิชาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบจัดผู้สอน  ส่วน

โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดอยู่ในกลุ่มผู้สอนของกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
รับผิดชอบการจัดผู้สอนรายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา 
 - ก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและ
สอบ เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
 - ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืนเพ่ือให้
ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางการพัฒนาสังคมตามความต้องการของหลักสูตร 
 - ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอน
โดยคณะ/โปรแกรมวิชา 
 - จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพเป็น
ระยะ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา   
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

เป็นหลักสูตรวิทยาการเชิงเดี่ยวที่มุ่งสร้างบัณฑิตทางชีววิทยาที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางชีววิทยา  
ทั้งทางด้านเนื้อหา ทักษะการปฏิบัติ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานในตลาดแรงงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ความส าคัญ 
  วิชาชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและองค์ประกอบพื้นฐานของ
ชีวิต พัฒนาการด้าน ความคิด พัฒนาการทางเทคโนโลยีและพัฒนาการของศาสตร์สาขาอ่ืน เช่น ฟิสิกส์ เคมี 
ธรณีวิทยา ฯลฯ ช่วยให้นักชีววิทยาสามารถเข้าใจสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างสิ่งมีชีวิต 
(phylogenetic relationship) ซึ่งสามารถน าไปอธิบายพฤติกรรมของชีวิต และพฤติกรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมได้ ถึงแก่นแท้ ของความจริงมากยิ่งขึ้นหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมีความเข้าใจ
ได้ลึกซึ้งในทุกระดับของการจัดระบบชีวิต (level of biological organization ) และสุดท้ายเกิดความ
ส านึก และตระหนักถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสรรพสิ่งที่ด ารงอยู่บนโลกของสิ่งมีชีวิต 
(biosphere) การศึกษาชีววิทยาระดับปริญญาตรีจ าเป็นต้องมีความรู้ที่ครอบคลุมหลักความรู้ชีววิทยาขั้น
พ้ืนฐาน ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อสามารถน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยระดับสูงซึ่งเป็น
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือน าไปประยุกต์กับศาสตร์อื่นเพ่ือความทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและเพ่ือประโยชน์ในมิติการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร
ชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือให้บัณฑิตทางชีววิทยา 

1. มีความรู้และทักษะเหมาะสมที่จะท างานได้ ทั้งในระบบราชการ โรงงานอุตสาหกรรม
รวมทั้งการปฏิบัติในห้องวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. สามารถน าเอาความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม ให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    3.  มีความรู้ความสามารถท่ีศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ 

2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 จะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 
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2.1 การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ก าหนด
โดย สกอ. 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้เท่าทันกับ
ความก้าวหน้าของ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม และ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

- ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการต่างๆ  
-ส ารวจความต้องการ/ ความพึง
พอใจของผู้ประกอบการ และผู้ใช้
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 

-รายงานผลการประเมินความพึง 
พอใจในการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน 
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
ในการท างาน โดยเฉลี่ยในระดับดี หรือมี
ระดับความพึงพอใจ ตั้งแต่ 3.51ข้ึนไป จาก
ระดับ 5 คะแนน 

3. พัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์เพ่ือให้การเรียนการสอน
ได้สัมฤทธิ์ผลตามผลการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้าน 
 

-พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่
เน้นการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะห์ทางตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาอาจารย์
ด้านเทคนิคการสอน และการประเมินผล 
-ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่มุ่งผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับดี หรือมีระดับความพึง
พอใจ ตั้งแต่ 3.51ขึ้นไป จากระดับ 5 
คะแนน 

4. พัฒนาบุคคลากรที่มีศักยภาพใน
การต่อยอดองค์ความรู้ทาง
ชีววิทยา และสามารถน าเอา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

-ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ความส าคัญของผู้เรียน 
-ส่งเสริมให้มีโครงการวิจัยหรือการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

-โครงการวิจัย หรือ นวัตกรรมของอาจารย์
และนักศึกษา 
-มีโครงการหรือนวัตกรรมที่ได้รับการ
น าไปใช้จริง 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค (Semester) โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ โดยที่ 1 ภาคการศึกษาปกต ิมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 อาจจะให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ                  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ใช้ระบบทวิภาคและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
 
2. การด าเนินการ 
 2.1 วัน - เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาที่  1   เดือนมิถุนายน - กันยายน 
 ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
 ภาคฤดูร้อน             เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า) 
 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติ อ่ืนครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเรื่องการรับ          
นักศึกษา 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง การรับนักศึกษา 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

    2.3.1 นักศึกษาไม่แน่ใจต่อการตัดสินใจเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตของตนเอง 
    2.3.2 พ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนแตกต่างกัน นักศึกษาบางส่วนมีพ้ืนฐานความรู้
และทักษะการท าปฏิบัติการทางชีววิทยา ค่อนข้างน้อย นักศึกษาบางคนมีเจตคติและพฤติกรรมที่ไม่
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะแนวการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและท ากิจกรรม 
 2.4.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา  เพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ                 
จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง ภายใต้การดูแลของ 
อาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม 
  2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 

ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    30 30 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

รายละเอียดรายจ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) สรุปได้ตามหมวดเงิน 3 หมวดได้คร่าวๆ ดังนี้ 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

ก. ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 260,000 400,000 550,000 850,000 850,000 
ข. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 40,000 200,000 350,000 350,000 350,000 

ค. หมวดเงินอุดหนุน (โครงการภาควิชา) 30,000 60,000 90,000 120,000 120,000 

รวมงบประมาณ 330,000 660,000 990,000 1,320,000 1,320,000 
  (ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร และงบประมาณด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 

** ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา 11,000 บาท/คน/ปี **    
2.7 ระบบการศึกษา 

    เป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ             

เทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการ 
เรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30 หน่วยกิต 
         1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร           9 หน่วยกิต  

          1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                         6 หน่วยกิต 
         1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        6 หน่วยกิต  
         1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         6 หน่วยกิต  
   และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4                            3 หนว่ยกิต    

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                 97 หน่วยกิต  
  2.1  กลุ่มวิชาแกน         26 หน่วยกิต 

           2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ      47 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก          15  หน่วยกิต 
2.4  กลุ่มวิชาทักษะทางภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์      6 หน่วยกิต 
2.5  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา        3 หรือ 6 หน่วยกิต 

                     3. หมวดวิชาเลือกเสรี             6 หน่วยกิต 
  3.1.3. รายวิชา    
  รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบ ด้วย
ตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 
 
                                                                              
                                                                               
  
                                                                              
                                                                             
 

2 3 4 5 6 7 1 

หมวดวิชาและหมูว่ิชา 

ระดบัความยากง่าย หรือชัน้ปี 

ลกัษณะเนือ้หา   

ล าดบัก่อนหลงั 
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  เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขตัวที่ 4     บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5     บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6-7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ทุกสาขาวิชาให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
1551001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 

   Fundamental English 
1551002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
   English for Communication 
เลือกเรียน จากวิชาต่อไปนี้ ไม่เกิน 6 หนว่ยกิต 
1541001  ทักษะการใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 

       Thai  Language  Skills 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ   3(3-0-6) 

Language and Communication for Specifics Purposes 
1541003  ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น     3(3-0-6) 

                  Language and Communication in Local Community 
1561001  การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

                 Oral - Aural  Communication in Japanese Language 
1571001  การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 

                 Oral - Aural Communication  in Chinese Language 
1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

                 Oral - Aural Communication in Myanmar Language 
 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วย

กิต 
1001003  พฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
                 Human Behavior and Self Development 
1001004  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    3(3-0-6) 

                  Critical Thinking Skills 
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1511001  จริยธรรมกับมนุษย์      3(3-0-6) 
                  Ethics and Human Being 

1511002 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
 Facts  of  Life 
1521001  พุทธศาสน์       3(3-0-6) 

Buddhism 
1631001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า    3(3-0-6) 

Information for Research  and  Study 
2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์     3(3-0-6) 

Aesthetics of Visual Art 
2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง     3(3-0-6) 

Aesthetics of Drama 
2061001  สังคีตนิยม       3(3-0-6) 

Music Appreciation 
 3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่     3(3-0-6) 
   Leadership and Contemporary Management 

1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและไม่เกิน 9 หน่วย
กิต 

2501001  เศรษฐกิจสังคมไทย      3(3-0-6) 
Thai Social Economy 

2501002  ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ    3 (3-0-6) 
        Social Equity and Peace 
2501003  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม    3 (2-2-5) 

Civics and Social Responsibility 
2521001  โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์     3(3-0-6) 

Globalization and Localization  
2531001  สังคมไทยกับสังคมโลก      3(3-0-6) 

Thai and Global Society 
2541001  มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

Human Being Community and Environment 
2541002  การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น     3(3-0-6) 

Local Resource Management 
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2551002  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 
Thai Politics and Government 

2561001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป    3(3-0-6) 
              Introduction to Law 

3541001  การเป็นผู้ประกอบการ      3(3-0-6) 
Entrepreneurship 

3591001  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
                Economics in Daily Life 

3591002  เศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 
        Sufficiency Economy 
1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

1161001  กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
Sports and Recreation for Quality of Life 

1161002  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ     3(2-2-5) 
Exercise for Health 

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา    3(3-0-6) 
Science and Technology for Development 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
Science and Technology for Daily Life 

4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   3(3-0-6) 
Conservation Environments and Natural Resources 

4091001  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
Fundamental Mathematics 

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
Mathematics and Decision Making  

4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา   3(2-2-5) 
Computer Skills and Information Technology for Students 

4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
Word Processing and Presentation 

4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล  3(2-2-5) 
Skills of Spreadsheet and Data Management Applications 
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4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
Website Design and Development 

5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
Agriculture in Daily Life 

5501001  เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน     3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
 5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น  3(3-0-6) 

Local Technology 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    97 หน่วยกิต  แบ่งออกเป็น 

2.1 กลุ่มวิชาแกน                   26   หน่วยกิต 
 4011103  ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ         4(3-3-7) 
   Principles of Physics 
 4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1        4(3-3-7) 
   Chemistry and Laboratory 1 
 4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2        4(3-3-7) 
   Chemistry and Laboratory 2 
 4031101 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1        4(3-3-7) 
   Biology and Experiments 1 
 4031102 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2      4(3-3-7) 
   Biology and Experiments 2 
 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1       3(3-0-6) 
   Calculus and Analytical geometry 1 
 4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2       3(3-0-6) 
   Calculus and Analytical geometry 2 
 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ จ านวน 47 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้    
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1    4(3-3-7) 
  Organic Chemistry and Laboratory 1 
4022501    ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1     4(3-3-7) 
  Biochemistry and Laboratory  1 
4032101 สรีรวิทยาทั่วไป      4(3-3-7) 
  General Physiology 
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4032104 ชีววิทยาของเซลล์     4(3-3-7) 
  Cell Biology 
4032105  อณูชีววิทยา       4(3-3-7) 
  Molecular Biology 
4032401 พันธุศาสตร์      4(3-3-7) 
  Genetics 
4033101 นิเวศวิทยา      4(3-3-7) 
  Ecology 
4033102 วิวัฒนาการ      3(2-3-5) 

   Evolution 
4033103 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์  4(3-3-7)  
  Biodiversity and Conservation 
4033501 จุลชีววิทยา      4(3-3-7) 

   Microbiology 
4033106 ชีวสถิติ       3(2-3-5) 
  Biostatistics 
4034901 โครงการวิจัยทางชีววิทยา     4(1-6-6) 
  Research Project in Biology 
4034902 สัมมนาทางชีววิทยา       1(0-3-2) 

   Seminar in Biology 
                2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกได้จาก
รายวิชาต่อไปนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มวิชาชีววิทยา 
 4032102 อนุกรมวิธาน     4(3-3-7) 
   Taxonomy 
 4033105 ชีววิทยาของการเจริญ    3(2-3-5) 
   Developmental Biology 

4034101 ไมโครเทคนิค     3(2-3-5) 
  Micro Techniques 
4034102 เทคนิคทางชีววิทยา    3(2-3-5) 

   Biological Techniques 
 4034103 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ   3(2-3-5) 
    Principle of Biotechnology 
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 กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาสัตววิทยา 
 4033201 สัตววิทยา     3(2-3-5) 
    Zoology 
 4033202 กีฏวิทยา     3(2-3-5) 
  Entomology 
 4033203 ปรสิตวิทยา      3(2-3-5) 
    Parasitology 
 4033204 ชีววิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง   3(2-3-5) 
   Invertebrate Biology 
 4033205 ชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง   3(2-3-5) 
   Vertebrate Biology 
 4033206 สรีรวิทยาสัตว ์     3(2-3-5) 
   Animal Physiology 
 4033207 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์ 
   มีกระดูกสันหลัง     3(2-3-5) 
   Comparative Anatomy of Chordate 
 4033208 มิญชวิทยาของสัตว์    3(2-3-5) 
   Animal Histology 
 4033209 พฤติกรรมสัตว์     3(2-3-5) 
  Animal Behavior 
 4034201 ปักษีวิทยา     3(2-3-5) 
   Ornithology 
 4034202 แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ    3(2-3-5) 
    Economical Insect 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์ 
 4032301 พฤกษศาสตร์     3(2-3-5) 
   Botany 
 4033301 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช  3(2-3-5) 
  Plant Morphology and Anatomy 
 4033302 สรีรวิทยาของพืช     3(2-3-5) 
   Plant Physiology 
 4033303 การเจริญและพัฒนาการของพืช   3(2-3-5) 
  Plant Growth and Development 
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 4033304 อนุกรมวิธานของพืช    3(2-3-5) 
   Plant Taxonomy 
 4034301 พืชสมุนไพร     3(2-3-5)  
  Medicinal Plant 
 4034302 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช    3(2-3-5) 

        Plant Tissue Culture 
     กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์    

4033402 พันธุศาสตร์ประชากร    3(2-3-5) 
  Population Genetics 
4033403 พันธุศาสตร์ของมนุษย์    3(2-3-5) 
  Human Genetics 
4034401 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์    3(2-3-5) 

    Microbial Genetics 
4034402 พันธุวิศวกรรม     3(2-3-5) 

    Genetics Engineering 
 กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา 
 4033502 โพรโตซัววิทยา     3(2-3-5) 
    Protozoalogy 
 4033503 สาหร่ายวิทยา     3(2-3-5) 
    Phycology 
 4033504 ราวิทยา      3(2-3-5) 
    Mycology 
 4034501 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม    3(2-3-5) 
    Environmental Microbiology 
 4034502 จุลชีววิทยาทางอาหาร    3(2-3-5) 
    Food Microbiology 
 4034503 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม   3(2-3-5) 
    Industrial Microbiology 
           3) กลุ่มวิชาทักษะทางภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ จ านวน    6 หน่วยกิต  
 4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์    3(3-0-6) 
   English for Sciences 
 4032905 ภาษาอังกฤษส าหรับชีววิทยา    3(3-0-6) 
    English for Biology 
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               4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา           3 หรือ 6 หน่วยกิต 
      4034801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา  3 (270 ชั่วโมง) 

        Professional Training in Biology 
      4034802      สหกิจศึกษา                       6 (540 ชั่วโมง) 

     Co - operative Education 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                   6    หน่วยกิต 

              ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่
ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
xxxxxxx กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 (x-x-x) 

xxxxxxx กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 (x-x-x) 

xxxxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3 (x-x-x) 

xxxxxxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (x-x-x) 

4031101 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1 4 (3-3-7) 
4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1 4 (3-3-7) 

รวม 20 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
xxxxxxx กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 (x-x-x) 

xxxxxxx กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  3 (x-x-x)  

xxxxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3 (x-x-x) 

xxxxxxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (x-x-x) 
4031102 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2       4(3-3-7) 

4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2       4(3-3-7) 
รวม 20 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

xxxxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (x-x-x) 

xxxxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (x-x-x) 
4032104 ชีววิทยาของเซลล์  4(3-3-7) 

4011103 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ        4(3-3-7) 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1     3(3-0-6) 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

รวม 20 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4032101   สรีรวิทยาทั่วไป  4(3-3-7) 

4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 

4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 
4032105 อณชูีววิทยา  4(3-3-7) 

4032905 ภาษาอังกฤษส าหรับชีววิทยา   3(3-0-6) 
รวม 19 

   
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. 

4033501 จุลชีววิทยา 4(3-3-7) 
4033101 นิเวศวิทยา 4(3-3-7) 

4033102 วิวัฒนาการ  3(2-3-5) 

4033103 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์  4(3-3-7) 
4033106 ชีวสถิติ 3(2-3-5) 

รวม 18 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชือ่วิชา น (ท-ป-อ) 

4033201 พันธุศาสตร์ 4(3-3-7) 

4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2     3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 (x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 (x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 (x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-x-x) 

รวม 19 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4034901 โครงการวิจัยทางชีววิทยา 4(1-6-6) 

4034902 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-3-2) 

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก  3 (x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก  3 (x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเลือกเสรี  3 (x-x-x) 
รวม 14 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

4024801 
หรือ 

4034802   

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา    
  หรือ      
สหกิจศึกษา                  

3 (270)  
หรือ 

6 (540) 
รวม 3 หรือ 6 

   
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
      ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หมายเหตุ   * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในภาคผนวก 
 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

 
ต าแหน่งวิชาการ 

คุณวุฒิ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 
2555 2556 2557 2558 

1* นางสาวปรัชญา ชะอุ่มผล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม.(การสอนชีววิทยา) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2539 
2530 

12 12 12 12 

2* นางรัตนาภรณ์ จองไพจิตรสกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. (ชีววิทยา) 
กศ.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2520 
2518 

12 12 12 12 

3* นางสาวสุวิชญา รอดก าเหนิด อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  ชลบุรี 

2553 
2548 

12 12 12 12 

4* นางสาวนิภัชราพร สภาพพร อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
2549 

12 12 12 12 

5* นางสาวอธิรดา บุญเดช อาจารย์ วท.ม.(ชีวเคมี) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 
2547 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2555 2556 2557 2558 

1* นางสาวปรัชญา ชะอุ่มผล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม.(การสอนชีววิทยา) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2539 
2530 

12 12 12 12 

2* นางรัตนาภรณ์ จองไพจิตร
สกุล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. (ชีววิทยา) 
กศ.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2520 
2518 

12 12 12 12 

3* นางสาวสุวิชญา รอดก าเหนิด อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  ชลบุรี 

2553 
2548 

12 12 12 12 

4* นางสาวนิภัชราพร สภาพพร อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
2549 

12 12 12 12 

5* นางสาวอธิรดา บุญเดช อาจารย์ วท.ม.(ชีวเคมี) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 
2547 

12 12 12 12 

6 นายระมัด  โชชัย 
 

รองศาสตราจารย์ ปร.ด.(เคมีเชิงฟิสิกส์) 
กศ.ม.(เคมี) 
กศ.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

2538 
2520 
2517 

12 12 12 12 
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 หมายเหตุ  * อาจารย์ประจ าหลักสูตร

7 นายไพโรจน์  เอกอุฬาร     
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม.(การสอนฟิสิกส์) 
กศ.บ.(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

2540 
2530 

12 12 12 12 

8 นายไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2545 
2542 

12 12 12 12 

9 นางขวัญดาว  แจ่มแจ้ง  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การ
บริหารและพัฒนา) 
วท.ม.(เคมี) 
วท.บ.(เคมี) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม  

2555 
 

2542 
2538 

12 12 12 12 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพทางชีววิทยา ก่อนเข้าสู่การท างานจริง โดยนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางชีววิทยาหรือสหกิจศึกษา ซึ่งมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของ
นักศึกษา ดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านชีววิทยาจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนมีความ
เข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการท างานโดยใช้ความรู้ทางชีววิทยา
รวมทั้งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับ แหล่งฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพได ้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

     4.2  ช่วงเวลา  
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
    4.3  การจัดเวลาและตารางสอน   

 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง ส่วนรายวิชา 
สหกิจศึกษา จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง อาจจัดในภาคเรียนปกติ หรือภาคฤดูร้อน 
ขึ้นกับความเหมาะสมในการติดต่อระหว่างโปรแกรมวิชาชีววิทยา กับหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  หรือ
สถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
     ท าการศึกษาทดลองในหัวข้อทางชีววิทยา และชีววิทยาประยุกต์ที่มีความสนใจเป็นพิเศษ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ให้ลึกซ้ึง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    5.2.1 นักศึกษาสามารถค้นคว้า เรียบเรียงเอกสาร เพ่ือค้นคว้าวิจัยได้ 

5.2.2  นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้เพื่อน าไปใช้ในงานวิจัยทางชีววิทยา 
5.2.3  นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การออกแบบงานวิจัย สรุป และ

วิเคราะห์ผลการวิจัย 
5.2.4  นักศึกษาสามารถน าเสนอผลงานวิจัยในเชิงวิชาการ 
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 5.3  ช่วงเวลา 
   ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
     4 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
 นักศึกษา ต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยาหรือฝึกการค้นคว้า หรือศึกษา
รูปแบบงานวิจัยทางชีววิทยา ซึ่งอาจเป็นการค้นคว้าเพ่ือน าเสนอองค์ความรู้ในรายวิชาสั มมนาทาง
ชีววิทยา และสามารถเริ่มท าการวิจัยได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตก
ลงระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากการรายงานความก้าวหน้าของการท าวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย การ

ประเมินผลการ น าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในการสัมมนาทางชีววิทยา ซึ่งเกณฑ์การประเมินถูก
ก าหนดโดยคณะกรรมการที่โปรแกรมวิชาแต่งตั้ง 
  

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ทัศนคติที่ดีความรับผิดชอบต่อ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม 

- การสอดแทรกสาระด้านคุณธรรมจริยธรรมในวิชาที่เรียน เน้นการส่งเสริมเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ เช่นความมีเหตุผล ความมีจรรยาบรรณทางวิชาการ ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูล 

เป็นผู้มีภาวะผู้น า   - การปฏิบัติงานเป็นทีมในชั้นเรียน 
- การฝึกปฏิบัติงานโครงการรายวิชาที่ผู้สอนก าหนด 
- ส่งเสริมให้มีการน าหลักการการบริหารจัดการเชิงประชาธิปไตยมาสร้าง
กิจกรรมในการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในลักษณะของกระบวนการกลุ่ม  บนพ้ืนฐานของ
กฎเกณฑ์ กติกาที่สามารถสร้างความรับผิดชอบ เคารพและยอมรับสิทธิ 
เสรีภาพ ของสมาชิกกลุ่ม  

มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลในสื่อสารสนเทศในกระบวนการเรียนการสอน และ
การวิจัย 
- ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือ สร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสื่อประกอบการ
น าเสนอผลงานวิชาการในเวทีต่างๆ 
- ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอน ที่เหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
1.2 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
1.3 มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจ
ผู้อื่น 
และเข้าใจโลก 
1.4 รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
      1.1 ให้ความส าคัญในวินัยการ ตรง
ต่อเวลา การส่ งงานภายในเวลาที่
ก าหนด       

       1.2 เปิดโอกาสให้นั กศึกษาจัด
กิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อสั งคม  
และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา  และ
ความเสียสละ 
     1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง สังคม 

       1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/ 
มหาวิทยาลัย/ ชุมชน 
     1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย    

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 การขานชื่อ การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงานตรงเวลา 
     1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
     1.3 สั งเกตพ ฤติ ก รรมของ
นั กศึ กษาใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   มีความรู้ในศาสตร์ สาขาต่าง ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตในสังคม 
ดังต่อไปนี้ 
2.1 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
2.3 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
2.4 ภาษา 

2.  ด้านความรู้ 
      2.1 ใช้การสอนหลายรูป แบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
      2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
      2.3 จัดให้มีการเรียนรู้ จาก
สถานการณจ์ริง โดยการ ศึกษาดูงาน 

2.  ด้านความรู้ 
     2.1 การประเมินจากแบบ 
ทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการ
ปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ 
     2.2  พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
     2.3  ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมนิผลการเรียนรู้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความ
เข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานและน า
ข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้ 
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่
ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขท่ี
สร้างสรรค ์

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แกป้ัญหา  
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
3.3. มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1  ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
    3.2 ประเมินผลการปฏิบัติ 
การจากสถานการณ์จริง 
    3.3  ประเมินจากการทดสอบ 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ได้แก่ ภาวะผู้น าและการบริหารการ
จัดการ 
ความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมท่ี
แตกต่าง ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ 
ความรับผิดชอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาตนเองด้านอารมณ์ การพัฒนา
ตนเองด้านสังคม 
4.3 มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ รัก
และภาคภูมิใจในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยฯ 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
    4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
    4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
    4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง  ๆ 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      4.1 ประเมินจากการ
รายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์
และนักศึกษา 
       4.2 พิจารณาจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
       4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม      
       4.4 ประเมินจาการ
สังเกตพฤติกรรม  

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้เทคนิค
ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
และการตัดสินใจในการด ารงชีวิต 
5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ 
การน าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และ
ฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและ
ข้อมูลเชิงตัวเลข 
       5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 ประเมินจากผลงาน
และการน าเสนอผลงาน 
       5.2 สังเกตการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน  การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล 
ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสาร
จากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 

     5.3 การใ ช้ ศั ก ย ภ า พ ท า ง
คอม พิว เตอร์ และ เทคโน โลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
      5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดศึกวิชาศึกษาทั่วไป   
(Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                   

1551001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 

1551002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                  

1541001  ทักษะการใช้ภาษาไทย                 

1541002  ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ                 

1541003 ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น                  

1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                 

1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                 

1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                 
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   

1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                 
1001004  ทักษะกระบวนการคิดอย่างวิจารณญาณ                 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                  
1511002 ความจริงของชีวิต                 
1521001 พุทธศาสน์                 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า                 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                 
2061001 สังคีตนิยม                 
3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่                 
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย                  
2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ                 
2501003  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์                  
2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก                 
2541001  มนุษย์ ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม                 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย                 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                 
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                 
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                 
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                 
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                 

1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                 
1161002  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                 
4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา                  
4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                 
4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                 
4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                 
4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                 
4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา                  
4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วย
คอมพิวเตอร์ 

                

4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการ
ข้อมูล 
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                 
5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น                 
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2.2. หมวดวิชาเฉพาะ  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
    1.2 มีระเบียบวินัย 
    1.3 มีจิตส านึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
    1.4 เคารพสิทธิและความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
    1.5 มีจิตสาธารณะ 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1 . 1  ก าหนด ใ ห้ทุ กร าย  วิ ช าสอดแทรก
สาระและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน
ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  
    1.2 ก าหนดให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่
ปลูกฝังความมรีะเบียบวินัย เช่น การเข้าชั้น
เรียนตรง เวลา แต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  
    1.3 ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ 
การไม่กล่าวเท็จและลักทรัพย์ในทางวิชาการ 
ซึ่งหมายถึงการไม่แอบอ้างงานผู้อ่ืนเป็นของตน 
(plagiarism) การไม่บิดเบือนข้อมูลในรายงาน 
(falsification) การไม่สร้างหลักฐานอันเป็นเท็จ 
(fabrication) การไม่ทุจริตการสอบ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ประเมินผลจากการ
สังเกตทั้งสังเกตโดยการเข้า
ไปมีส่วนร่วมและสังเกตอยู่
ภายนอก 
    1.2 ประเมินผลจาก
สภาพจริงโดยสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียน เช่น 
การเข้าชั้นตรงเวลา ส่งงาน
ตรงเวลาและครบถ้วน เป็น
ต้น และอัตราการทุจริตมี
ปริมาณน้อย  
    1.3 ประเมินโดยการ
วัดผลภาคปฏิบัติ ใน
สถานการณ์จริง 

2.  ด้านความรู้ 
  2.1  มีความรู้ในหลักการและ
ทฤษฎีทางด้านชีววิทยา 
  2.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางชีววิทยา
ที่จะน ามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฏีในศาสตร์ของชีววิทยา 
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านชีววิทยา 
2.4 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 
ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.  ด้านความรู้ 
     จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับ
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน
ได้อย่างกลมกลืน และเน้นการปฏิบัติ รวมทั้ง
การใช้โสตทัศนูปกรณ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริงโดยใช้วิธีการ
สอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย สัมมนา 
การเรียนรู้จากกรณีปัญหา การเรียนรู้เป็น
รายบุคคล การแก้ปัญหาด้วยตนเอง การเรียนรู้
จากการท างาน 

2.  ด้านความรู้ 
     2.1 ประเมินด้วยการ
สอบปลายภาคการศึกษา 
    2.2 ประเมินจากผลงาน
ของนักศึกษา ที่ได้รับ
มอบหมายให้ไปศึกษา 
ค้นคว้าเพ่ิมเติม ทั้ง
รายบุคคลและในลักษณะ
กลุ่ม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
3.2 น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง
และสร้างสรรค์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 จัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เน้นวิธีการสอน แบบสืบเสาะหาความ
จริง 
แบบวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ 
    3.2 จัดให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงด้วยการ
เรียนทั้งในสถานการณ์จ าลองในห้องปฏิบัติการ
ภายใต้การเตรียมการ  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พบ
ข้อเท็จจริงด้วยตนเอง     
    3.3. มอบหมายงานที่ส่งเสริมให้นักศึกษาคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ มีการพัฒนาค้นคว้า
ความรู้เพื่อการอภิปรายและน าเสนอ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1  ประเมินจากการ
ทดสอบ 
    3.2 ประเมินผลการ
ปฏิบัติ การจากสถานการณ์
จริง 
    3.3  ประเมินจากการ
รายงานผลการด าเนินงาน
ของนักศึกษา 
 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ี
ดี 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
องค์กร 
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร
ที่ไปปฏิบัติงาน 
 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
    4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียน
การเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
    4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรม
สโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 
    4.3 ให ้ค ว าม ส า ค ัญ ใน ก า ร แ บ่ง หน้าที่
ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      4.1 ประเมินจากการ
รายงานหน้าชั้นเรียนโดย
อาจารย์และนักศึกษา 
       4.2 พิจารณาจากการ
เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
นักศึกษา 
       4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรม
กลุ่ม      
       4.4 ประเมินจาการ
สังเกตพฤติกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     5.1  สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ 
ประมวลผล การแก้ปัญหาและน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
    5.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 
    5.3 มีทักษะและความรู้ภาษา 
อังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือ
การค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
    5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ ์

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึ ก ให้ มี ก ารตั ดสิ น ใจบ น
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
       5.2 มอบหมายงานค้นคว้า
องค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง  ๆ  แ ล้ ว ให้
น าเสนอ 
     5.3 การใ ช้ ศั ก ย ภ า พ
ท า ง คอม พิว เตอร์ และ
เทคโน โลยี สารสนเทศในการ
น าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
      5.4 ฝึกการน าเสนองานโดย
เน้นความส าคัญของการใช้ภาษา 
และบุคลิกภาพ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
       5.2 สังเกตการปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

กลุ่มวิชาแกน                     

4011103   ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ                    

4021101   เคมีและปฏิบัติการ 1                     

4021102   เคมีและปฏิบัติการ 2                     

4031101   ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1                    
4031102   ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2                    
4091401   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1                    

4092401   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2                    
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                     

4022301   เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1                     

4022501  ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1                    

4032101  สรีรวิทยาทั่วไป                    
4032104  ชีววิทยาของเซลล์                     

4032105  อณูชีววิทยา                    

4032401  พันธุศาสตร์                    
4033101  นิเวศวิทยา                    
4033102   วิวัฒนาการ                    
4033103   ความหลากหลายทางชีวภาพและ    
              การอนุรักษ์  

                   

4033501  จุลชีววิทยา                    
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

4033106   ชีวสถิติ                     
4034901  โครงการวิจัยทางชีววิทยา                    
4034902   สัมมนาทางชีววิทยา                      
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                    

4032102  อนุกรมวิธาน                     

4033105   ชีววิทยาของการเจริญ                     

4034101   ไมโครเทคนิค                    
4034102   เทคนิคทางชีววิทยา                    
4034103   หลักการทางเทคโนโลยีชวีภาพ                    
4033201  สัตววิทยา                    
4033202  กีฏวิทยา                    
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

4033203  ปรสิตวิทยา                    
4033204   ชีววิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                    
4033205   ชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง                    
4033206   สรีรวิทยาสัตว์                    

4033207   กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของ 
               สัตว์มีกระดูกสันหลัง  

                   

4033208   มิญชวิทยาของสัตว์                     

4033209   พฤติกรรมสัตว์                    

4034201   ปักษีวิทยา                      

4034202   แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ                    
4031201  พฤกษศาสตร์                    
4033301   สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช                    



41 

 

 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

4033302   สรีรวิทยาของพืช                     
4033303   การเจริญและพัฒนาการของพืช                    
4033304   อนุกรมวิธานของพืช                     
4034301   พืชสมุนไพร                     
4034302   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                    

4033402   พันธุศาสตร์ประชากร                     

4033403   พันธุศาสตร์ของมนุษย์                    
4034401   พันธุศาสตร์จุลินทรีย์                     
4034402   พันธุวิศวกรรม                     

4033502   โพรโตซัววิทยา                    

4033503  สาหร่ายวิทยา                    
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

4033504  ราวิทยา                      

4034501  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                     
4034502  จุลชีววิทยาทางอาหาร                     
4034503  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม                    
กลุ่มวิชาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์  

                   

4002251  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์                    

4032905  ภาษาอังกฤษส าหรับชีววิทยา                     

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจ
ศึกษา 

                   

4034801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 
              ชีววิทยา  
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

4034802 สหกิจศึกษา                    



หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

มีคณะกรรมการโปรแกรมวิชา ท าหน้าที่ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานคุณวุฒิ รวมทั้งทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา จากการประเมินข้อสอบและความ
เหมาะสมของการให้คะแนน โดยการสุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร และ/หรือจัดท าข้อสอบกลางที่
มีมาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกันที่มีผู้สอนหลายคน 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
    

หมวดที่ 6 หลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการจัดการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย 
คณะ หรือหน่วยงานองค์กร 
 1.2 มีการแนะน าหลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 1.3 ชี้แจงปรัชญา  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง  เช่น  
รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่างๆ 
 1.4 อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน  การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.5  ก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษาดูงานด้าน
วิชาการต่างๆ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนทักษะเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน การวิเคราะห์ผู้เรียน และการวัด

การประเมินผลการเรียนรู้ โดยจัดอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนการวัดและการ
ประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาความรู้การจัดท าเว็บไซต์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงาน เช่น การวิจัย การท า
ผลงานทางวิชาการ การผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรม การบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาตนตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 

2.1.4 ส่งเสริมอาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนในด้านทักษะการวิจัย เพ่ือมุ่งเน้นงานวิจัยสู่ชุมชน 
2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่อาจารย์ 
2.2.1 จัดให้มีระบบพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

วิชาการและวิชาชีพ เช่น การประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา การร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์ 

2.2.2 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างศักยภาพทางวิชาการ
และคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด 

2.2.3 ส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพด้านอ่ืนๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ การเป็นวิทยากร การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศช่วยสอน เป็นต้น 

 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร  
1.1 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบัติ

ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บ ริหารของคณะ
และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท า
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

 1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1.4 จัดให้มีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะทุกคณะเพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ 
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      2. การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

               มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณ การแสวงหารายได้ การจัดหาครุภัณฑ์ โดย
มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาชีววิทยา มีทรัพยากรเพ่ือจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้ 

  2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน            
    โปรแกรมวิชาชีววิทยา มีวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์  ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

มีห้องเรียนพร้อมโสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน มีห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  หนังสือ ต าราเรียน เอกสารและวารสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งนอกจากจะมีใน
โปรแกรมวิชาเองแล้ว เอกสารวารสารทางชีววิทยา ทั้งไทย และต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีอยู่ในส านักวิทย
บริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
       2.2.2 ห้องสมุด 

ได้แก่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซ่ึง 
นอกจากจะมีสิ่งพิมพ์เฉพาะและทีเ่กี่ยวข้องทางด้านชีววิทยา ได้แก่ ต าราภาษาไทย จ านวน  459 รายการ  
ต าราภาษาต่างประเทศ จ านวน 23 รายการ แล้ว ยังมี ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นอย่างเพียงพอ 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
        มีการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยประชุมคณาจารย์
เพ่ือหารือระดมความคิดและส ารวจความต้องการด้านการใช้ทรัพยากรเพ่ือการสอนและความพร้อมของ
ทรัพยากร และหาแหล่งงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 มีการส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนจากผู้สอนและผู้ เรียน เพ่ือประเมิน
ความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ เพื่อการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกรายวิชา  

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่  
การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยโปรแกรมวิชาวิชา 

เป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ 
 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
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คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน 
การสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
เพ่ือให้บัณฑิตมีผลการเรียนรู้ อย่างน้อยเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจากประวัติ 

การศึกษา (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง) และประสบการณ์ท างานตรงจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน  

ส าหรับ เป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการ ตลอดจนเป็นผู้ช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวการใช้เครื่องมือวิจัย
ในงานวิจัยทางชีววิทยา ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาตรีทางชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
     มีการเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน โดยส่งบุคลากรสายสนับสนุน เข้ารับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

      5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆแก่นักศึกษา 
      1) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนดูแลเกี่ยวกับการเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษา 
      2) จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพหลักตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
      3) จัดหาแหล่งทุนการศึกษา/งานวิจัยให้แก่นักศึกษาทั้งทุนให้เปล่า และทุนกู้ยืม 
      4) จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

        กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นบันทึก
ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

 
  6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

6.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนพัฒนาหลักสูตร 
6.2 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม เพ่ือน ามาปรับคุณลักษณะบัณฑิต 
6.3 ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของนักศึกษาทุกปี 
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 7. การก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง        

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
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1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรมวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละ
คนรับผิดชอบ 
  1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอน
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ  

 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 

ภายหลังส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที ่7 ข้อ 7 ทั้งนี้ต้องมีผลการด าเนินการที่บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเกณฑ์การ
ประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1- 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแต่ละป ี
 
4. การทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  
 4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา
เสนอประธานโปรแกรมวิชา  
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 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายใน 

 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 



ก1   ค ำอธิบำยรำยหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
 

1.  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร   
 
รหัสวิชำ             ชื่อวิชำ                                                                            น (ท-ป-อ) 
1551001     ภำษำอังกฤษพื้นฐำน                         3 (3-0-6) 

 Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง    ฝึกทักษะการอ่าน และ

ฟังบทความภาษาอังกฤษสั้นๆ และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
 
1551002     ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร                3 (3-0-6)  
      English for Communication 

  โครงสร้างประโยคในสถานการณ์ต่างๆ ตามหลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการสื่อสาร
เพ่ือให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
 
1541001     ทักษะกำรใช้ภำษำไทย               3 (3-0-6) 
       Thai  Language  Skills 

หลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 
1541002    ภำษำและกำรสื่อสำรเพื่อจุดประสงค์เฉพำะ            3 (3-0-6) 
               Language and Communication for Specifics Purposes 

หลักการและวิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ ฝึกปฏิบัติการพูดและ
การเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 
1541003     ภำษำและกำรสื่อสำรในท้องถิ่น             3 (3-0-6) 
                Language and Communication in Local Community 

หลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารจากบริบทต่างๆ ในท้องถิ่นฝึกการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

 
 



1561001     กำรฟังและกำรพูดภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำร                              3 (3-0-6) 
                Oral - Aural  Communication in Japanese Language 

  ความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
การฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่น ในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วในสถานการณ์
จริง         
 
1571001     กำรฟังและกำรพูดภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร      3 (3-0-6) 
                Oral - Aural Communication  in Chinese Language 

  ความหมายของค าศัพท์  และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
ฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง         
 
1691001     กำรฟังและกำรพูดภำษำพม่ำเพื่อกำรสื่อสำร                        3 (3-0-6) 
               Oral - Aural Communication in Myanmar Language 

 ความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน  ฝึกการ
ฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าใน บทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง         

 
2. กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์  
รหัสวิชำ                  ชื่อวิชำ                                                 น (ท-ป-อ) 
1001003     พฤติกรรมมนุษย์กับกำรพัฒนำตน            3 (3-0-6) 
                Human Behavior and Self Development 

  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ได้แก่ ปัจจัยทางชีววิทยา 
ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม เช่น  เชาวน์ปัญญา การจ า การคิด 
ความเชื่อ เจตคติ อารมณ์ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษย
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม เพ่ือการท างานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข                        
 
 
 
 
 



1001004     ทักษะกระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ                          3 (3-0-6) 
                 Critical Thinking Skills 

  กระบวนการคิดของมนุษย์ ฝึกกระบวนการคิดแบบต่างๆ  อาทิ การคิดวิเคราะห์และการใช้
เหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดแบบอุปนัย การคิดอย่างมีวิ จารณญาณ 
การแก้ปัญหา การสื่อความคิด การใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
 
1511001     จริยธรรมกับมนุษย์                           3 (3-0-6) 
                Ethics and Human Being 

  วิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
 
1511002     ควำมจริงของชีวิต                         3 (3-0-6) 
                Facts  of  Life 

 ความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริงและหลักศา
สนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก ศาสนธรรมชีวิต
ที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 
 
1521001     พุทธศำสน์                                      3 (3-0-6) 
                Buddhism 

   ประวัติ องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา  หลักธรรมส าคัญต่างๆ 
ของพระพุทธศาสนา เช่น หลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กรรม อริยสัจ ไตรสิกขา เป็นต้น 
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนา
ตนและการพัฒนาสังคม 
 
1631001     สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำและกำรค้นคว้ำ              3 (3-0-6) 
        Information for Research  and  Study 

  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการเรียนรู้สารสนเทศ  และแหล่ง
สารสนเทศประเภทต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้างอิง 
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

 
 



2011001     สุนทรียภำพทำงทัศนศิลป์                                          3 (3-0-6) 
                Aesthetics of Visual Art 

  สุนทรียภาพที่เก่ียวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาล
ใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบ
ความงาม หลักการจัดภาคทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทั ศนศิลป์ด้าน
ความงามและเรื่องราว โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น และน าไปสู่การวิจารณ์
ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 

 
2051001     สุนทรียภำพทำงศิลปะกำรแสดง                  3 (3-0-6) 
       Aesthetics of Drama 

  ข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล  ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ 
ของศิลปะการแสดง 
 
2061001     สังคีตนิยม                              3 (3-0-6) 
                Music Appreciation 

  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ ที่พบเห็น
ทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ 
 
3561001     ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำรสมัยใหม่                             3 (3-0-6) 
                Leadership and Contemporary Management 

 ผู้น าและภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่  ที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน 
บทบาทและเทคนิคของผู้น าในการท างานเป็นทีม แนวทางและเทคนิคการประยุกต์ใช้วิธีการจัดการสมัยใหม่ 
เช่น การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ  การจัดการที่รับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการเปลี่ยนแปลง 
เป็นต้น รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพี่อใช้ในการจัดการองค์การ เช่น การวางแผน การตัดสินใจ และการ
ควบคุม เป็นต้น ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 



3.  กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์   
รหัสวิชำ                  ชื่อวิชำ                                                   น (ท-ป-อ) 
2501001     เศรษฐกิจสังคมไทย                                         3 (3-0-6) 
                Thai Social Economy 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อเศรษฐกิจสังคมไทยในอดีต   แนวคิดเบื้องต้น
ของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในสังคมไทยโดยเฉพาะการน าไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

 
2501002     ควำมเป็นธรรมทำงสังคมและสันติภำพ                  3 (3-0-6) 
       Social Equity and Peace 

  กระบวนทัศน์ ทฤษฎีหลักทางสังคมและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์โครงสร้างและชนชั้นทางสังคม 
ความเท่าเทียมทางโอกาสและความส าเร็จ ความเหลื่อมล้ าและความขัดแย้งทางสังคม กระบวนการท าให้เป็น
คนชายขอบ ความยากจนและสวัสดิการสังคม การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและการเพิ่มพลังให้
ประชาชน เอ็นจีโอ กลุ่มประชาสังคม และขบวนการทางสังคม เพ่ือการสร้างสรรค์ความเป็นธรรมทางสังคม
และสันติภาพ 

 
2501003     พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม               3 (2-2-5) 
                 Civics and Social Responsibility 

  ความส าคัญของความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิต
อาสาและจิตสาธารณะ การด าเนินชีวิตที่ท าประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม  การมี
จิตส านึกรักประเทศชาติ 
 
2521001     โลกำภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์               3 (3-0-6) 
                Globalization and Localization  

    แนวคิด  ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแสทางเลือก ความส าคัญและความ สัมพันธ์
ของการศึกษาท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์ ศึกษาท้องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะสหวิทยาการศึกษากระบวนการโลกาภิวัตน์ 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน
ท้องถิ่น  
 
 
 



2531001     สังคมไทยกับสังคมโลก                3 (3-0-6) 
                Thai and Global Society 

        ประเทศไทยด้านกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศลักษณะ
ทั่วไปของวิถีไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครองของประเทศ ตลอดทั้งสภาพปัญหาสังคมและภูมิปัญญาไทย ศึกษาสังคมโลก ความเป็น
โลกาภิวัตน์ การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง โดยเน้นความสัมพันธ์
ระหว่างไทยและสังคมโลก 
  
2541001     มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม                                          3 (3-0-6) 
                Human Being Community and Environment 

ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
ประชากรของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่วามหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร พร้อมแนวทางการแก้ปัญหา จริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 
2541002     กำรจัดกำรทรัพยำกรท้องถิ่น                         3 (3-0-6) 
                Local Resource Management 

ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง และเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชนและความยั่งยืน 
2551002     ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองไทย             3 (3-0-6) 
                Thai Politics and Government 

 ความรู้พื้นฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ระเบียบการบริหารราชการ
แผ่นดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแนวคิดเก่ียวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเมืองการปกครองของไทยภายหลังสมัยใหม่ 
ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต  

 
2561001     ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำยทั่วไป                            3 (3-0-6) 
                Introduction to Law 

  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และ
การยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 

 



3541001     กำรเป็นผู้ประกอบกำร                                                 3(3-0-6)             
      Entrepreneurship 

  หลักการและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การจัดการ การบัญชีการเงิน การบริหาร
บุคลากร การบริหารส านักงาน การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์และเลือกตลาดเป้าหมาย 
สิ่งแวดล้อมที่มี อิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาด  ในฐานะที่ เป็น
ผู้ประกอบการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

 
3591001     เศรษฐกิจในชีวิตประจ ำวัน                   3 (3-0-6) 
                 Economics in Daily Life 

 แนวคิดและหลักการเบื้องต้น ของระบบเศรษฐกิจ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม 
เช่น กลไกราคา การวางแผนการใช้ทรัพยากร บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ ศึกษาระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวันภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  

 
3591002     เศรษฐกิจพอเพียง                     3 (3-0-6)  
               Sufficiency Economy 

หลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในประเทศไทย โดยแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ
วัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ  ปัญหาของสังคม และเศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุน
นิยมที่ผ่านมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม่และวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน  การวิเคราะห์
ความส าเร็จของกรณีศึกษาที่มีการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง 
 
4.  กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี  
รหัสวิชำ                  ชื่อวิชำ                                                     น (ท-ป-อ)
1161001     กีฬำและนันทนำกำรเพื่อคุณภำพชีวิต                   3 (2-2-5) 
                Sports and Recreation for Quality of Life 

 ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ 
ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 

 



1161002     กำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ                          3 (2-2-5) 
                Exercise for Health 

  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกายหลักการและ
ขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ การ
เลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกาย  ฝึกการออก
ก าลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการ
การออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 
4001001     วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำ                        3 (3-0-6) 
                Science and Technology for Development 

องค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความหมายและวิธีการของ
วิทยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท้องถิ่นและของไทย
ความก้าวหน้าวิทยาการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ ความส าคัญและบทบาททาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถิ่น  สังคมและประเทศบนพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

  
4001002     วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ ำวัน                            3 (3-0-6) 
                Science and Technology for Daily Life 

  องค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีในชีวิตประจ าวัน สมุนไพร 
ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีการ
สื่อสาร และทักษะการพัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต 

 

4001003     กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ                    3 (3-0-6) 
                Conservation Environments and Natural Resources 

  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และ
ระบบสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์รวมถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ปัญหาและผลกระทบตลอดจนแนว
ทางแก้ไขที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและโลก 

 
4091001     คณิตศำสตร์พื้นฐำน                                   3 (3-0-6) 
                Fundamental Mathematics 

ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลข
ฐาน จ านวนจริง   

            



4091003     คณิตศำสตร์กับกำรตัดสินใจ                 3 (3-0-6) 
       Mathematics and Decision Making  

        ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้ม เข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้น ฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     

              
4121001     กำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส ำหรับนักศึกษำ                       3 (2-2-5)                                                                       
                Computer Skills and Information Technology for Students 

 การใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้นส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูล การใช้งานโปรแกรมอรรถ 
ประโยชน์เบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  
 
4121002     กำรประมวลผลค ำและกำรน ำเสนอผลงำนด้วยคอมพิวเตอร์            3 (2-2-5)                                                                           
                Word Processing and Presentation 

การใช้งานโปรแกรมด้านการประมวลผลค า เพื่อจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและเรียกแฟ้มข้อมูลมา
แก้ไข การก าหนดรูปแบบเอกสาร การสร้างตาราง การค้นหาและการเปลี่ยนแปลงข้อความ  ค าสั่งพิเศษใน
การสั่งพิมพ์ การสร้างจดหมายเวียน การประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ การน าเสนองานด้วยโปรแกรม
ด้านการน าเสนอผลงาน จัดท าในรูปแบบข้อความและสื่อประสม เช่น การแทรกและตกแต่งข้อความ การ
แทรกและตกแต่งรูปภาพ/รูปวาด การแทรกแผนผังองค์กรและแผนภูมิ การแทรกเสียงและภาพเคลื่อนไหว 
การเชื่อมโยง การใส่ลักษณะพิเศษให้กับวัตถุและแผ่นงานน าเสนอ 
 
4121004     ทักษะกำรใช้โปรแกรมกระดำนค ำนวณและจัดกำรข้อมูล                      3 (2-2-5) 
                 Skills of Spreadsheet and Data Management Applications 

    การท างานด้วยโปรแกรมกระดานค านวณ การใช้สมุดงาน ตกแต่งแผ่นงานและสมุดงาน เทคนิค
การจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรกรูปภาพ แผนผังและวัตถุอ่ืนๆ วาดภาพและปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ เทคนิค
แผนภูมิ การค านวณโดยใช้สูตร การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ เช่น ฟังก์ชันด้านการตรวจสอบเงื่อนไข ฟังก์ชันทาง
สถิติ ฟังก์ชันจัดการข้อมูล และฟังก์ชันอื่นๆ เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ    

 
4121005     กำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์                        3 (2-2-5) 
                 Website Design and Development 

   เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  เรียนรู้การ
น าไปประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 



5001001     เกษตรในชีวิตประจ ำวัน                          3 (2-2-5) 
                 Agriculture in Daily Life 

   วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช การ
ผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชด าริ ผลผลิตของการเกษตรและผลิตภัณฑ์ปลอดภัย
ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลกระทบจากการ
ประกอบการเกษตร 
 
5501001     เทคโนโลยีในชีวิตประจ ำวัน                          3 (3-0-6) 
                 Technology in Daily Life 

   การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น รวมทั้งการติดตั้ง การใช้ การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเบื้องต้น เช่น 
การออกแบบ การติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือการซ่อมแซมเครื่องใช้ในส านักงานทั่วไป 
 
5501002     เทคโนโลยีท้องถิ่น                           3 (3-0-6)                              
                 Local  Technology 

  เทคโนโลยี ภายในชุมชนท้องถิ่น โดยการร่วมมือของท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน
ด้วยองค์ความรู้ ยอมรับและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยี 
ภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

 
ก2   ค ำอธิบำยรำยวิชำเฉพำะด้ำน 
1. กลุ่มวิชำแกน   
รหัส  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ                                         น(ท-ป-อ) 
4011103 ฟิสิกส์ท่ัวไปและปฏิบัติกำร               4(3-3-7) 
  Principles of Physics 
 ระบบหน่วย การวัด ความแม่นย าและความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณ สเกลาร์และปริมาณ
เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบต่าง ๆ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม  งาน   ก าลัง  
พลังงาน  เครื่องกลอย่างง่าย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่น ความร้อน  ไฟฟ้า  แม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของสสาร 
โครงสร้างอะตอม สารกัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและการสลายตัว                                                                                                                                 
 ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ 
 
 
 
 



4021101       เคมีและปฏิบัติกำร 1                                                                4(3-3-7) 
                  Chemistry and Laboratory 1                                 
           ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น                  
สมบัติของสารในสถานะต่าง ๆ อาทิ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย  คอลลอยด์  อุณหพลศาสตร์  และ
จลนพลศาสตร์เชิงเคมี  

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

4021102       เคมีและปฏิบัติกำร 2                                                                 4(3-3-7) 
                  Chemistry and Laboratory 2                               
            สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า สารอินทรีย์ สารพอลิเมอร์ สารประกอบโคออร์ดิ                  
เนชันเบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น  

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

4031101      ชีววิทยำและปฏิบัติกำร 1                                        4(3-3-7) 
                  Biology and Experiments 1 
                  กระบวนการศึกษาทางชีววิทยา โครงสร้าง หน้าที่ของเซลล์และออร์แกเนลล์  สารเคมีของ                    
ชีวิต พลังงานและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการ 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4031102      ชีววิทยำและปฏิบัติกำร 2                                           4(3-3-7) 
                  Biology and Experiments 2 
         โครงสร้างและหน้าที่การท างานพ้ืนฐานของพืชและสัตว์ กระบวนการท างานของระบบ                    
อวัยวะของสัตว์ เช่นการรักษาดุลยภาพ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทและออร์โมน ฯลฯ การสืบพันธุ์
และการเจริญของพืชและสัตว์ 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4091401       แคลคูลัสและเรขำคณิตวิเครำะห์  1               3(3-0-6) 
                  Calculus and Analytical geometry 1 
                      ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต                       
ฟังก์ชันอดิสัย  การประยุกต์อนุพันธ์  และอินทิกรัลเบื้องต้น 
 



4092401      แคลคูลัสและเรขำคณิตวิเครำะห์  2                                   3(3-0-6) 
                  Calculus and Analytical geometry 2 
                     รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน :  4091401 แคลคูลัส 1     
                     เทคนิคการอินทิเกรต การประยุกต์อินทิกรัลจ ากัดเขต   ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ                     
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร    อนุพันธ์ย่อย   อนุกรมอนันต์ และสมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 
 
2. กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ 

รหัส      ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ       น(ท-ป-อ) 
4022301   เคมีอินทรีย์และปฏิบัติกำร 1                                             4(3 -3- 7) 

     Organic Chemistry and Laboratory 1                                                                   
                    การจ าแนก การเรียกชื่อสารอินทรีย์ พันธะในโมเลกุลอินทรีย์ สเตริโอเคมี โครงสร้าง ความว่องไว
ของปฏิกิริยา การแปลงทางอินทรีย์เคมี การเตรียมสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาการเติมนิวคลีโอไฟล์ และปฏิกิริยาการ
แทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์  
                    ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4022501   ชีวเคมี และปฏิบัติกำร 1                                                           4(3-3-7) 
       Biochemistry and Laboratory  1                                                                         

 ความส าคัญของบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต เทคนิคการท าสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์โดยวิธีต่าง ๆ  เช่น  
การตกตะกอน  การกรอง  วิธีโครมาโทกราฟี  การเคลื่อนย้ายสู่ขั้วไฟฟ้า การหมุนเหวี่ยง ศึกษาองค์ประกอบ
ของเซลล์โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที่ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต  ลิพิด  โปรตีน  เอนไซม์ กรด
นิวคลีอิก  ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ 

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

4032101   สรีรวิทยำทั่วไป          4(3-3-7) 
      General Physiology 
       ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต กระบวนการต่างๆที่ส าคัญเช่น การสังเคราะห์แสง การ
หายใจระดับเซลล์ การขนส่งและการล าเลียง ความสมดุลของน้ าและเกลือแร่ กลไกการประสานงานและ
ควบคุมการท างานของระบบต่างๆของร่างกาย 
       ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
 
 



4032104    ชีววิทยำของเซลล์         4(3-3-7) 
      Cell Biology  

คุณสมบัติทางสรีรวิทยา โครงสร้าง เซลล์โปรแคริโอตและยูแคริโอต  ออร์แกเนลล์ที่อยู่ภายใน 
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม, วัฎจักรเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการตายของเซลล์ [หรือ อะพอพโทซิส 
(apoptosis)]  

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี  
 

4032105   อณูชีววิทยำ          4(3-3-7) 
     Molecular Biology 
      โครงสร้าง และการท างานของหน่วยพันธุกรรม ในระดับโมเลกุล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆ

ภายในเซลล์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสังเคราะห์ ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และการแสดงออกของโปรตีน 
กระบวนการดัดแปลงโมเลกุลหลังกระบวนการแปลรหัส การควบคุมกระบวนการต่างๆข้างต้น เทคนิคที่ใช้ใน
งานวิจัยทางด้านอณูชีววิทยา การใช้ประโยชน์ทางด้านอณูชีววิทยา 

     ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี  
 
4032401    พันธุศำสตร์         4(3-3-7) 
       Genetics 
         ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การคาดคะเน ผลลัพธ์
ที่เกิดในลูกผสม ความน่าจะเป็นของการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การจ าลองของสารพันธุกรรม ยีน
ลิงเกจและยีนรีคอมบิเนชัน เพศ และการก าหนดเพศ มัลติเปิลแอลลีสส์ การควบคุมของยีนเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับยีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์
ประชากร การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียส 
         ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
4033101   นิเวศวิทยำ                   4(3-3-7) 
      Ecology 
       ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยจ ากัด วัฏจักรของสาร ประชากร 
ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจาย มลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้
ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  

      ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี และการศึกษาภาคสนาม 
 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA


4033102    วิวัฒนำกำร                  3(2-3-5) 
       Evolution 
        ทฤษฎีและหลักฐานต่างๆ ที่สนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการ  กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ จากก าเนิดของโมเลกุลอินทรีย์ เซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ
จากไมโครโมเลกุลเข้าสู่แมคโครโมเลกุล สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์และสัตว์มีกระดูกสันหลัง กลไกการเกิด
วิวัฒนาการ และ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากร ความหลากหลายทางพันธุกรรมที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการในระดับประชากร(จุลภาควิวัฒนาการ) การคัดเลือกตามธรรมชาติ กลไก 
การเกิดสปีชีส์ใหม่ วิวัฒนาการเหนือสปีชีส์ หรือ มหภาควิวัฒนาการและการสูญพันธุ์ 
           ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033103     ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรอนุรักษ์    4(3-3-7) 
        Biodiversity and Conservation   
          สาเหตุของความหลากหลายทางชีวภาพ  ความหลากหลายของพันธุกรรมสปีชีส์ และ
นิเวศวิทยา ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ  สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพใน
ประเทศไทย  การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพแบบยั่งยืน 
          ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033501      จุลชีววิทยำ        4(3-3-7) 
        Microbiology 
          ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา  การจ าแนกประเภท สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และการเพ่ิม
จ านวนของแบคทีเรีย เห็ดรา โพรโตซัว สาหร่าย และไวรัส โภชนาการ เมแทบอลิซึม การควบคุม ความส าคัญ
ของจุลินทรีย์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม  สิ่งแวดล้อม  สาธารณสุขและการแพทย์  

         ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033106 ชีวสถิติ         3(2-3-5) 
  Biostatistics 

การใช้หลักทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา  การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ หลักการเบื้องต้นในการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองพ้ืนฐานแบบปัจจัยเดี่ยว 
แผนการทดลองพ้ืนฐานแบบหลายปัจจัย    การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ผลการทดลอง 

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

 



 
4034901 โครงกำรวิจัยทำงชีววิทยำ      4(1-6-6) 
  Research Project in Biology  
  ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา การทดลอง การเขียนโครงการ และการท าวิจัยทางชีววิทยาโดย
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้ค าแนะน าและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
 
4034902 สัมมนำทำงชีววิทยำ       1(0 -3-2) 
  Seminar in Biology 

การน าเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายในหัวข้อเรื่องต่างๆทางด้านชีววิทยา  โดยหัวข้องาน
ที่ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 
3. กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก 

4031301         ชีววิทยำทั่วไปและปฏิบัติกำร                                                  4(3-3-7)  
                    General Biology and Experiments 
              สมบัติของสิ่งมีชีวิต  สารเคมีของชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช  
โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ พันธุศาสตร์   การจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต  วิวัฒนาการ  นิเวศวิทยา  
              ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี  

 

4032102 อนุกรมวิธำน        4(3-3-7) 

  Taxonomy 
  ความรู้พื้นฐานในการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต หลักเกณฑ์การตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต การตรวจสอบหาชื่อ
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง และการจ าแนก จัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต โดเมนของสิ่งมีชีวิต อาณาจักรสิ่งมีชีวิต การ
จ าแนกสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน ปฏิบัติการจ าแนกสิ่งมีชีวิต การสร้างรูปวิธาน  (ไดโคโทมัสคีย์) จากตัวอย่างในห้อง 

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033105 ชีววิทยำของกำรเจริญ          3 (2-3-5) 
  Developmental Biology 

การศึกษาการเจริญของเซลล์ระดับโมเลกุล  ทั้งการเจริญของพืชและสัตว์  แบบแผนของการ
เจริญ(development pattern) รวมทั้งผลของพันธุกรรม  ฮอร์โมน  และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเจริญของสัตว์
และพืช  

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 



4034101 ไมโครเทคนิค                 3(2-3-5) 
  Micro Techniques 
  ศึกษาเทคนิคและขั้นตอนต่างๆในการเตรียมตัวอย่างพืช สัตว์ และจุลินทรีย์เพื่อศึกษา
รายละเอียดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4034102 เทคนิคทำงชีววิทยำ               3(2-3-5) 
  Biological Techniques 
  ศึกษาถึงเทคนิคและวิธีการที่ส าคัญในการศึกษาสิ่งมีชีวิต เช่น การเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ 
การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ให้คงสภาพเดิมเป็นเวลานาน โดยการท าตัวอย่างพืชอัดแห้ง การดองใส การ
สตัฟฟ์สัตว์ การท าสไลด์ถาวรอย่างง่ายๆ   การถ่ายรูปผ่านกล้องจุลทรรศน์ 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4034103 หลักกำรทำงเทคโนโลยีชีวภำพ      3(2-3-5) 
  Principle of Biotechnology 
  หลักการและพ้ืนฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการหมัก การใช้จุลินทรีย์ทาง
อุตสาหกรรม การเกษตร และการแพทย์ การใช้ความรู้ทางพันธุวิศวกรรมในการปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ เทคนิค กระบวนการ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033201 สัตววิทยำ          3(2-3-5) 
  Zoology 
  การจ าแนกประเภท สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต 
นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและพฤติกรรมของสัตว์ เริ่มตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจนกระท่ังถึงสัตว์ที่มีกระดูกสัน
หลังชั้นสูง และมีการศึกษาภาคสนามโดยการรวบรวมและเก็บตัวอย่าง 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
4033202        กีฏวิทยำ        3(2-3-5) 
           Entomology 
  ชีววิทยาของแมลง สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การจ าแนกประเภท การ
กระจาย ความส าคัญทางเศรษฐกิจ การใช้เครื่องควบคุมและการก าจัดแมลง ท าปฏิบัติการการรวบรวมและ
เก็บตัวอย่างแมลง การศึกษาภาคสนาม 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 



4033203 ปรสิตวิทยำ                 3(2-3-5) 
  Parasitology 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรสิตวิทยา การจ าแนกประเภท นิเวศวิทยาและการกระจายทาง
ภูมิศาสตร์ วัฏจักรชีวิต สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และ สรีรวิทยาของปรสิต ภูมิคุ้มกันต่อโรคปรสิต 
ความสัมพันธ์กับมนุษย์และสัตว์  การควบคุมปรสิต การรวบรวมและเก็บตัวอย่างปรสิต  

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033204 ชีววิทยำสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง               3(2-3-5) 
  Invertebrate Biology 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การจ าแนกประเภทตั้งแต่ฟองน้ า จนถึงโพรโต
คอร์เดต ศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์วิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ  

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

4033205 ชีววิทยำสัตว์มีกระดูกสันหลัง      3(2-3-5) 
  Vertebrate Biology 
  ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา  กายวิภาคศาสตร์วิทยา สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต ความเป็นอยู่ 
วิวัฒนาการ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การเจริญเติบโตของตัวอ่อน และการจ าแนกหมวดหมู่ของสัตว์ที่มี
กระดูกสันหลัง 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
4033206 สรีรวิทยำสัตว์        3(2-3-5) 
  Animal Physiology 
  สรีรวิทยาของระบบต่างๆ และกระบวนการเมแทบอลิซึม ได้แก่ระบบย่อยอาหาร ระบบ
หายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต (ล าเลียง) ระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 
ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบเครื่องห่อหุ้มร่างกาย 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033207 กำยวิภำคศำสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง   3(2-3-5) 
  Comparative Anatomy of Chordate 
  ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของร่างกายสัตว์มีกระดูกสันหลังเก่ียวกับระบบต่างๆ อวัยวะ 
และเนือ้เยื่อ ตลอดจนการเจริญเติบโตของตัวอ่อน ตามสายวิวัฒนาการ 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 



4033208 มิญชวิทยำของสัตว์                3(2-3-5) 
  Animal Histology 
  ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ และสมบัติของเนื้อเยื่อชนิดต่างๆของสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น 
เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกระดูก เลือด เนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033209 พฤติกรรมสัตว์                 3(2-3-5) 
  Animal Behavior 
  วิวัฒนาการของพฤติกรรมสัตว์ ศึกษารูปแบบของพฤติกรรมสัญชาตญาณ พฤติกรรมการ
เรียนรู้ และพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ป่า การปรับตัวทางพฤติกรรมของสัตว์ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและการรบกวนของมนุษย์  

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

4034201 ปักษีวิทยำ              3(2-3-5) 
  Ornithology 
  วิวัฒนาการสัตว์ปีก สัณฐานวิทยา กายวิภาค การกระจาย พฤติกรรม การอนุรักษ์นก 
ปฏิบัติการและจ าแนกประเภทของนกในธรรมชาติ  
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4034202 แมลงส ำคัญทำงเศรษฐกิจ            3(2-3-5) 
  Economical Insect 
  ศึกษา ชนิด สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา การจ าแนก
ประเภท การกระจาย การเพาะเลี้ยงแมลงที่มีประโยชน์ การป้องกันและ ก าจัดแมลงศัตรูพืช และสัตว์ 
อันตรายจากสารก าจัดแมลง 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4032301 พฤกษศำสตร์        3(2-3-5) 
  Botany 
  ชีววิทยาของพืช เซลล์ เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชมีดอก สรีรวิทยา 
นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ การจ าแนกพืชและรายละเอียดของพืชแต่ละหมวดหมู่ 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 



4033301 สัณฐำนวิทยำและกำยวิภำคของพืช              3(2-3-5) 
  Plant Morphology and Anatomy 
  ศึกษาโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของพืช เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบเนื้อเยื่อ 
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนื้อเยื่อในระยะต่างๆ ของการเติบโต และการเจริญเป็นส่วนต่างๆ
ของพืช 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033302 สรีรวิทยำของพืช                3(2-3-5) 
  Plant Physiology 
  หลักการและกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ความส าคัญของแสง น้ า แก๊ส และธาตุ
อาหารที่จ าเป็นต่อพืช กลไกของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจและ เมแทบอลิซึมอ่ืนๆของพืชการ
เจริญเติบโตและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033303 กำรเจริญและพัฒนำกำรของพืช               3(2-3-5) 
  Plant Growth and Development 

กระบวนการเจริญเติบโตของพืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและสารที่ควบคุมอัตราการเจริญเติบโต
ของพืช การจ าแนกประเภทสารควบคุม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการตอบสนองของพืชในรูปแบบ
ต่างๆ การสุก การร่วง การใช้สารควบคุมการเจริญ  เติบโตเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

4033304 อนุกรมวิธำนพืช                 3(2-3-5) 
  Plant Taxonomy 
  หลักการจ าแนกหมวดหมู่ การตั้งชื่อ และการตรวจสอบพันธุ์ไม้  โดยเฉพาะไม้ดอก 
ความสัมพันธ์ของพืช ลักษณะวงศ์ ถิ่นก าเนิด การกระจายพันธุ์และความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ วิธีการสร้าง
และใช้รูปวิธาน 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
 
 
 
  



4034301 พืชสมุนไพร                 3(2-3-5) 
  Medicinal Plant 
  ศึกษาประโยชน์ของการใช้พืชสมุนไพร การน ามาใช้ และสารออกฤทธิ์   รวมทั้ง  ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์   การจัดจ าแนกประเภทเทคโนโลยีในการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ   การขยายพันธุ์  การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4034302 กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช               3(2-3-5) 
  Plant Tissue Culture 

เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะพืช รูปแบบของการเจริญและ
พัฒนาการของเนื้อเยื่อไปเป็นเอมบริโอและอวัยวะ ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การน า
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงพันธุ์พืช 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033402 พันธุศำสตร์ประชำกร                        3(2-3-5) 
  Population Genetics 
  โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากร สมดุลประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของจีน 
จีโนไทป์และฟีโนไทป์ในหมู่ประชากร การน ากฎของเมนเดลมาใช้ การเปลี่ยนแปลงของประชากรเนื่องด้วย
สาเหตุต่างๆ และกระบวนการเกิดวิวัฒนาการ 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033403 พันธุศำสตร์ของมนุษย์              3(2-3-5) 
  Human Genetics 
  หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ โครงสร้าง หน้าที่ของจีน และโครโมโซม
ของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรม บทบาทของพันธุศาสตร์ในทางการแพทย์ 
และสังคมมนุษย์ 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
 
 
 
 



4034401 พันธุศำสตร์จุลินทรีย์              3 (2-3-5) 
  Microbial Genetics 

หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ การผ่าเหล่า และกลไกการผ่าเหล่า          ใน
จุลินทรีย์ การหาต าแหน่งยีนในจุลินทรีย์ ความส าคัญของจุลินทรีย์ และบทบาทของจุลินทรีย์ด้านพันธุ
วิศวกรรรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ 

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี  
 
4034402 พันธุวิศวกรรม               3 (2-3-5) 
  Genetics Engineering 
  เทคนิคพ้ืนฐานการโคลนนิ่งจีน ดีเอ็นเอพาหะชนิดต่างๆ พลาสมิด คอสมิด และไวรัสของ
แบคทีเรีย การแยกดีเอ็นเอพาหะด้วยวิธีการต่างๆ การสร้างรีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอ เทคนิคการถ่ายฝากเข้าสู่
เซลล์เจ้าบ้าน การเพ่ิมจ านวนและการคัดเลือกรีคอมบิแนนต์  แนวทางการใช้ประโยชน์ทางการปรับปรุงพันธุ์
จุลินทรีย์ พืชและสัตว์เพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรม ข้อควรตระหนักทางจริยธรรม กฎหมาย   และ
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพในการน าพันธุวิศวกรรมมาใช้ รวมทั้งความ ก้าวหน้า ในงานทางด้านพันธุ
วิศวกรรม 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033502 โพรโตซัววิทยำ                 3(2-3-5) 
  Protozoalogy 
  ชีววิทยาของโพรโตซัว การจ าแนกประเภท สัณฐานวิทยา และโครงสร้าง    สรีรวิทยา 
นิเวศวิทยา วัฏจักรชีวิตของโพรโตซัวบางชนิดที่ด ารงชีวิตแบบอิสระ     แบบพ่ึงพา และแบบปรสิต การเก็บ
รวบรวม การเพาะเลี้ยง การแยกสายพันธุ์บริสุทธิ์   
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033503 สำหร่ำยวิทยำ                  3(2-3-5) 
  Phycology 
  ศึกษาสาหร่ายในด้านสัณฐานวิทยา โครงสร้าง สรีรวิทยา วฏัจักรชีวิต อนุกรมวิธาน บทบาท
ทางนิเวศวิทยา วิวัฒนาการ ความส าคัญของสาหร่ายต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน ความส าคัญทางเศรษฐกิจ การเพาะ
สาหร่ายด้านอุตสาหกรรม การเก็บรวบรวม  การเพาะเลี้ยง การแยกสายพันธุ์บริสุทธิ์  
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
 



4033504 รำวิทยำ                  3(2-3-5) 
  Mycology 
  สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ การสืบพันธุ์  วิวัฒนาการ  ความหลากหลายของรา
และยีสต์  บทบาทหน้าที่ในระบบนิเวศ ความส าคัญของเชื้อรา ทางการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม  
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4034501 จุลชีววิทยำสิ่งแวดล้อม       3(2-3-5) 
  Environmental Microbiology 

หน้าที่และความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ รวมทั้งนิเวศวิทยาของ
จุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในวัฏจักรสารอาหาร กระบวนการย่อยสลายสารมลพิษบางชนิดโดยจุลินทรีย์ 
และการควบคุมโดยชีววิธี 

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4034502 จุลชีววิทยำทำงอำหำร       3(2-3-5) 
  Food Microbiology 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับอาหาร การท าลายจุลินทรีย์โดย
กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร การเสื่อมคุณภาพ การเน่าเสียของอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ ชนิด
ของจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคทางอาหาร อาหารเป็นพิษ มาตรฐานทางด้านจุลินทรีย์ การตรวจสอบจุลินทรีย์ใน
อาหาร การวิเคราะห์และประเมินผล  

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4034503 จุลชีววิทยำทำงอุตสำหกรรม      3(2-3-5) 
  Industrial Microbiology 
     จุลินทรีย์   ที่มีความส าคัญทางอุตสาหกรรม  กระบวนการควบคุมการผลิตและเก็บรักษา
สายพันธุ์จุลินทรีย์ จลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมอันได้แก่ กระบวนการหมัก (fermentation process) เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ในระหว่างการ
หมัก  กระบวนการหมักแบบกะ และแบบต่อเนื่อง อุปกรณ์และการท างานของถังหมัก  ผลผลิตและผลิตภัณฑ์
พลอยได้ (by-products) จากเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ การน ากระบวนการเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ   
  ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
 



4. กลุ่มวิชำทักษะทำงภำษำและกำรสื่อสำรวิทยำศำสตร์ 
4002251       ภำษำอังกฤษส ำหรับวิทยำศำสตร์                                                  3(3-0-6) 
                   English for Sciences  
   อ่านข้อความ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และให้เขียน                           
ข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
 

4032905 ภำษำอังกฤษส ำหรับชีววิทยำ             3(3-0-6) 
  English for Biology 
  ศัพท์เทคนิคทางชีววิทยา การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้จากบทความวิชาการ บทความ
วิจัยทางชีววิทยาจากวารสารวิจัยต่างประเทศ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อภิปรายองค์ความรู้ที่ได้ 
ฝึกเขียนบทความหรือรายงานวิจัยทางชีววิทยาเป็นภาษาอังกฤษ เขียนใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ และฝึก
การน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
 
5. กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือ สหกิจศึกษำ 
4034801 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงชีววิทยำ         3 (270) 
  Professional Training in Biology 

เป็นการฝึกงานทางด้านชีววิทยาของนักศึกษาในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนโดย ความ
เห็นชอบของภาควิชา  
 
4034802 โครงกำรสหกิจศึกษำทำงชีววิทยำ                                                  6 (540) 
 Co - operative Education in Biology 
 การปฏิบัติงานด้านชีววิทยา และชีววิทยาประยุกต์ ในสถานประกอบการ หรือองคืกรที่
เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตร กับการปฏิบัติงานจริง การจัดท าโครงร่าง และ
ด าเนินงานโครงการวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ การรายงานผลการวิจัยทั้งในรูปแบบรายงาน รวมทั้งการ
น าเสนอรูปแบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการของเห็นสมควร  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
1. วัตถุประสงค์ 

หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาระท่ี
ปรับปรุง 

 เพ่ือให้บัณฑิตทางชีววิทยา 
       1. มีความรู้และทักษะที่จะท างานได้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม  และห้องวิจัยทาง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
       2. สามารถน าเอาความรู้ความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       3. มีความรู้ความสามารถท่ีศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้น 
      4. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบวิชาชีพ 

เพ่ือให้บัณฑิตทางชีววิทยา 
      1. มีความรู้และทักษะเหมาะสมที่จะท างานได้ 
ทั้งในระบบราชการ โรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งการ
ปฏิบัติในห้องวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      2. สามารถน าเอาความรู้ความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม ให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 3.  มีความรู้ความสามารถท่ีศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้น 
      4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อการ
ประกอบวิชาชีพ 

คงเดิม 

 
2. โครงสร้างของหลักสูตรและรายวิชา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาระท่ี
ปรับปรุง 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
134  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า   34 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า        94  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    30 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะ                    97 หน่วยกิต  
   หมวดวิชาเลือกเสรี                           6 หน่วยกิต 

ปรับ
จ านวน
หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             34 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต 
   2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์              8 หน่วย
กิต 
   3.  กลุม่วิชาสังคมศาสตร์               6 หน่วย
กิต 
  4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      12 หน่วยกิต  
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                         6 หน่วยกิต 
 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      6 หน่วยกิต  
 4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยี                                      6 หน่วย
กิต 

ลดจ านวน
หน่วยกิต 
รวม แต่
เพ่ิมกลุ่ม
วิชาภาษา
มากขึ้น 



                                                      9 
หน่วยกิต 
  5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ2หน่วยกิต 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาระท่ี
ปรับปรุง 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์        18  หน่วยกิต 

   2.2  วชิาเอก                            71 หน่วย
กิต 
   2.3  วชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  5 หน่วยกติ 
 

   หมวดวิชาเฉพาะ        97 หน่วยกิต  
1. กลุ่มวิชาแกน               26 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   47 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  12 หรือ 15 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร  
    วิทยาศาสตร์                  6 หน่วยกิต 
5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                                
3 หรือ 6 หน่วยกิต 

เพ่ิมหน่วยกิต
ในหมวดวิชา
เฉพาะให้มาก
ขึ้น และ
แบ่งกลุ่มวิชา
ใหม่เป็น 5 
กลุ่ม  

วิชาแกนวิทยาศาสตร์            18  หน่วยกิต 
 401101 หลักฟิสิกส์       4(3-3-6) 
4021101 หลักเคมี         4(3-3-6) 
4031101 หลักชีววิทยา         4(3-3-6) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์  
                                                      3(3-
0-6) 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์
                   3(3-0-6) 

วิชาแกน                    26 หน่วยกิต 
4011103  ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ  4(3-3-7) 
4021101  เคมีและปฏิบัติการ 1        4(3-3-7) 
4021102  เคมีและปฏิบัติการ 2        4(3-3-7) 
4031101  ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1    4(3-3-7) 
4031102   ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2   4(3-3-7) 
4091401   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  
                                                         3(3-
0-6) 
4091402   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 
                                                        3(3-
0-6) 

ปรับหน่วยกิต
ในวิชาแกนให้
มากขึ้น และ
ก าหนด
รายวิชาที่ต้อง
ศึกษาให้ตรง
ตามที่ก าหนด
ไว้ใน มคอ.1 

วิชาเอก                              71 หน่วยกิต  
    1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                 53 หน่วย
กิต  
4022301 เคมีอินทรีย์  1        4(3-3-6) 
4022501 ชีวเคมี  1        4(3-3-6) 
4022601 เคมีวิเคราะห์        3(2-3-6)  
4031201 พฤกษศาสตร์        3(2-3-6) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ            50 หน่วยกิต 
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1   
                                                      4(3-3-
7) 
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1     4(3-3-7) 
4032101 สรีรวิทยาทั่วไป      4(3-3-7) 
4032104 ชีววิทยาของเซลล์     4(3-3-7) 

- ปรับ
รายวิชา
เฉพาะด้าน
บังคับให้ มี
รายวิชา และ
จ านวนหน่วย
กิต ตรงตาม 



4031301 สัตววิทยา        3(2-3-6) 
4032101 สรีรวิทยาทั่วไป        4(3-3-6) 
4032102 อนุกรมวิธาน        4(3-3-6) 
4032401 พันธุศาสตร์        4(3-3-6) 
4032601 จุลชีววิทยา        4(3-3-6) 
4033101 นิเวศวิทยา        3(2-3-6) 
4033103 ความหลากหลายทางชีววิทยาและ 
               การอนุรักษ์                    3(2-3-
6) 
4033104 ชีววิทยาของเซลล์        3(2-3-6) 
4033901 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 1(1-0-2) 
4034901 โครงการวิจัยทางชีววิทยา    3(0-9-6) 
4034902  สัมมนาทางชีววิทยา          1(0-3-2) 
4034904  ชีวสถิติ         3(2-3-6) 
4034905  ภาษาอังกฤษส าหรับชีววิทยา 
                                                        
3(3-0-6) 

4032105 อณูชีววิทยา                  4(3-3-7) 
4032401 พันธุศาสตร์      4(3-3-7) 
4033101 นิเวศวิทยา                 4(3-3-7) 
4033102 วิวัฒนาการ      3(2-3-5) 
4033103 ความหลากหลายทางชีวภาพและการ
อนุรักษ์                            4(3-3-7)  
4033501 จุลชีววิทยา                       4(3-3-7) 
4033106 ชีวสถิต ิ        3(2-3-5) 
4034901 โครงการวิจัยทางชีววิทยา   4(1-6-6) 
4034902 สัมมนาทางชีววิทยา          1(0-3-2) 
4034801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง   
               ชวีวิทยา                             3(270) 

ที่ มคอ.1
ก าหนด  
- เปลี่ยนชื่อ
วิชา จาก 
4033103 
ความ
หลากหลาย
ทางชีววิทยา
และการ 
อนุรักษ์                   
3(2-3-6) เป็น
4033103 
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
และการ
อนุรักษ์                           
4(3-3-6)  

 (2) กลุ่มวิชาเอกเลือก           18 หน่วยกิต   
4032301 กีฏวิทยา         3(2-3-6) 
4032302 ชีววิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
                                                        
3(2-3-6) 
4033301 ชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
                                                        
3(2-3-6) 
4034301 สรีรวิทยาสัตว ์         3(2-3-6) 
4034302 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์ 
               มีกระดูกสันหลัง        3(2-3-6) 
4034304  มิญชวิทยาของสัตว์        3(2-3-6) 
4034305  พฤติกรรมสัตว์        3(2-3-6) 
4034306  ปักษีวิทยา          3(2-3-6) 

วิชาเฉพาะด้านเลือก        15 หน่วยกิต 
 4032102 อนุกรมวิธาน     4(3-3-7) 
4033105  ชีววิทยาของการเจริญ    3(2-3-5) 
4034101  ไมโครเทคนิค     3(2-3-5) 
4034102  เทคนิคทางชีววิทยา    3(2-3-5) 
4034103  หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ   
                                                    3(2-3-5) 
 4033201  สัตววิทยา                 3(2-3-5) 
4033202 กีฏวิทยา     3(2-3-5) 
4033203  ปรสิตวิทยา      3(2-3-5) 
4033204  ชีววิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
                                                     3(2-3-
5) 
4033205 ชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง  

- ปรับรหัส
วิชา และ
หน่วยกติใน
บางรายวิชา 
- เพ่ิมรายวิชา 
4034103 
หลักการทาง
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 



4034308  แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ   3(2-3-6) 
4033201 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช
                                3(2-
3-6) 
4033202 สรีรวิทยาของพืช         3(2-3-6) 
4034206 อนุกรมวิธานของพืช         3(2-3-6) 
4034211 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช      3(2-3-6) 
 
4034212 การเจริญและพัฒนาการของพืช  
                                                          
3(2-3-6) 
4034213 พืชสมุนไพร          3(2-3-6) 
4033401 พันธุศาสตร์ของเซลล์         3(2-3-6) 
4033402 พันธุศาสตร์ประชากร         3(2-3-6) 
4033403 พันธุศาสตร์ของมนุษย์        3(2-3-6) 
4034401 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์        3(2-3-6) 
4034402 พันธุวิศวกรรม                    3(2-3-6) 
4032604  สาหร่ายวิทยา         3(2-3-6) 
4032605  ราวิทยา         3(2-3-6) 
4033602  โพรโตซัววิทยา        3(2-3-6) 
4032301 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม        3(2-3-6) 
4033102  วิวัฒนาการ         3(2-3-6) 
4033105  ชีววิทยาของการเจริญ        3(2-3-6) 
4034501  ไมโครเทคนิค         3(2-3-6) 
4034502  เทคนิคทางชีววิทยา        3(2-3-6) 

                                                     3(2-3-
5) 
4033206 สรีรวิทยาสัตว ์      3(2-3-5) 
4033207 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของ 
               สัตว์มีกระดูกสันหลัง      3(2-3-5) 
4033208 มิญชวิทยาของสัตว์       3(2-3-5) 
4033209 พฤติกรรมสัตว์        3(2-3-5) 
4034201 ปักษีวิทยา        3(2-3-5) 
4034202 แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ  3(2-3-5) 
4032301 พฤกษศาสตร์        3(2-3-5) 
4033301 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช 
                                                      3(2-3-
5) 
4033302 สรีรวิทยาของพืช      3(2-3-5) 
 
4033303 การเจริญและพัฒนาการของพืช     
                                                       3(2-
3-6) 
4033304 อนุกรมวิธานของพืช       3(2-3-6) 
4034301 พืชสมุนไพร        3(2-3-6)  
4034302 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช    3(2-3-6) 
4033402 พันธุศาสตร์ประชากร       3(2-3-6) 
4033403 พันธุศาสตร์ของมนุษย์       3(2-3-6) 
4034401 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์       3(2-3-6) 
4034402 พันธุวิศวกรรม        3(2-3-6) 
4033502 โพรโตซัววิทยา        3(2-3-6) 
4033503 สาหร่ายวิทยา        3(2-3-6) 
4033504 ราวิทยา        3(2-3-6) 
4034501 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม       3(2-3-6) 
4034502 จุลชีววิทยาทางอาหาร       3(2-3-6) 
4034503 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม     3(2-3-6) 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5 หน่วยกิต วิชาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร - ย้ายวิชาการ



4034801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 
               ชวีวิทยา            5 (450 ชั่วโมง) 
 

วิทยาศาสตร์                          6 หน่วยกิต  
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์     
                                                   3(3-0-6) 
4032905 ภาษาอังกฤษส าหรับชีววิทยา 
                                                   3(3-0-6) 

ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพทาง
ชีววิทยาไปอยู่
ในหมวดวิชา
เฉพาะด้าน
บังคับ 
-จัดให้
รายวิชา 
4002251 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 
และรายวิชา                                                  
3(3-0-6) 
4032905 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับ
ชีววิทยา                                                   
3(3-0-6)อยู่
ในกลุ่มวิชา
ทักษะทาง
ภาษาและการ
สื่อสาร 
วิทยาศาสตร์          

 
 
3. ค าอธิบายรายวิชา  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 
4011101 หลักฟิสิกส์ 4(3-3-7) 
Principles of Physics 

        ศึกษาระบบหน่วย การวัด 

4011101     ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1       4(3-3-7) 
(Physics and Laboratory 1)   
        หลักการวัดปริมาณและระบบหน่วยมาตรฐาน 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
และจ านวนหน่วยกิต
ให้ตรงตาม  มคอ.1 



ความแม่นย าและความเที่ยงตรงใน
การวัด ปริมาณ สเกลาร์และ
ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของ
วัตถุแบบต่าง ๆ แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม  
งาน   ก าลัง  พลังงาน  เครื่องกล
อย่างง่าย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คลื่น ความร้อน  ไฟฟ้า  
แม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของสสาร 
โครงสร้างอะตอม สารกัมมันตรังสี 
กัมมันตภาพรังสีและการสลายตัว                                                                                                                                 

       ฝึกปฏิบัติการทดลองใน
เนื้อหาการวัดและเครื่องมือการวัด  
เวกเตอร์และสมดุลกฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน  แรง  โมเมนตัม  
เครื่องกลอย่างง่าย  ไฟฟ้า  
แม่เหล็ก  คลื่นความร้อน  และ
สมบัติของสาร 

ปริมาณทางฟิสิกส์และหลักการของเวกเตอร์  การ
เคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 มิติและ 2 มิติ แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน งาน ก าลัง  พลังงานโมเมนตัม  การ
เคลื่อนที่ของระบบอนุภาค   วัตถุแข็งเกร็ง  การเคลื่อนที่
แบบหมุน   การเคลื่อนที่แบบคาบ  การเคลื่อนที่แบบ
คลื่นและคลื่นเสียง  สมบัติเชิงกายภาพของสสาร  
ปรากฏการณ์ทางความร้อนและหลักการเบื้องต้นทางอุณ
หพลศาสตร์ 
     ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1 
ไม่น้อยกว่า  10   ปฏิบัติการ 

4011102    ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2        4(3-3-7) 
(Physics and Laboratory 2)    
     ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  ศักย์ไฟฟ้า  
ความจุไฟฟ้า ตัวเก็บประจุและสารไดอิเล็กทริก   
กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  
สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก การเหนี่ยวน า
แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ทัศนศาสตร์ การแทรกสอด การเลี้ยวเบนและโพลาไรเซ
ชัน สัมพัทธภาพ ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
     ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2 
ไม่น้อยกว่า  10   ปฏิบัติการ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
และจ านวนหน่วยกิต
ให้ตรงตาม  มคอ.1 

4011103 ฟิสิกส์ท่ัวไปและปฏิบัติการ        4(3-3-6) 
Principles of Physics 
       ระบบหน่วย การวัด ความแม่นย าและความ
เที่ยงตรงในการวัด ปริมาณ สเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ 
การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบต่าง ๆ แรงและกฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน โมเมนตัม งาน  ก าลัง  พลังงาน  เครื่องกล
อย่างง่าย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่น ความร้อน  ไฟฟ้า  
แม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของสสาร โครงสร้างอะตอม สาร
กัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและการสลายตัว                                                                                                                                 
     ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ทั่วไปและ
ปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า  10   ปฏิบัติการ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
และจ านวนหน่วยกิต
ให้ตรงตาม  มคอ.1 



 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

4021101  หลักเคมี 4(3-3-6) 
     Principles   of Chemistry                                                                                                    

ศึกษามวลสารสัมพันธ์ โครงสร้าง
อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น 
สมบัติของสารในสถานะต่าง ๆอาทิ แก๊ส 
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ 
อุณพลศาสตร์  และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี 
สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า 
สารอินทรีย์ สารพอลิเมอร์ สารประกอบโค
ออร์ดิเนชันเบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์และเคมี
สภาวะแวดล้อมเบื้องต้น และให้ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับ เทคนิคเบื้องต้น และหลักปฏิบัติ
ทั่วไปในการ ปฏิบัติการเคมี  การจัดจ าแนก
สารเคมี  เกรดของสาร และการใช้สารเคมี 
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี 
เทคนิคการใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน มวลสาร
สัมพันธ์ ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี อัตรา
การเกิดปฺกิริยา  สมดุลเคมี ค่า pH ค่าคงตัว
ของการแตกตัวของกรดและเบส และความ
แตกต่างของสารอินทรีย์กับสารอนินทรีย์ 

4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1     4(3-3-6) 
   Chemistry and Laboratory 1                                 
       ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้าง
อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น สมบัติ
ของสารในสถานะต่าง ๆ อาทิ แก๊ส ของแข็ง 
ของเหลว สารละลาย  คอลลอยด์  อุณหพลศาสตร์  
และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี  
             ปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทาง
ทฤษฎี 
 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และจ านวน
หน่วยกิตให้ตรงตาม  
มคอ.1 

4021102   เคมีและปฏิบัติการ 2 4(3-3-6) 
     Chemistry and Laboratory 2     
    สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า 
สารอินทรีย์ สารพอลิเมอร์ สารประกอบโคออร์ดิ
เนชันเบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะ
แวดล้อมเบื้องต้น  
           ปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทาง
ทฤษฎี 
 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และจ านวน
หน่วยกิตให้ตรงตาม  
มคอ.1 



สมบัติและปฏิกิริยาสารอินทรีย์ที่ส าคัญ 
สมบัติของสารชีวโมเลกุล  สารประกอบโค
ออร์ดิเนชัน เคมีสภาวะแวดล้อม 

4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ  4 (3-3-7) 
(General Chemistry and Laboratory)        
   ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้าง
อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น  
สารละลาย  คอลลอยด์ สมดุลเคมี สมดุลเชิง
ไอออน สารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์
และเคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น  
     ปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และจ านวน
หน่วยกิตให้ตรงตาม  
มคอ.1 

4031301 หลักชีววิทยา 4(3-3-7) 
    Principles  of   Biology 
ศึกษาหลักชีววิทยาพ้ืนฐาน  สมบัติของ
สิ่งมีชีวิต  สารโมเลกุลในสิ่งมีชีวิตเซลล์และ
เนื้อเยื่อการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรม   
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตการจ าแนก
ประเภทของสิ่งมีชีวิต  วิวัฒนาการ  
นิเวศวิทยา 
          การฝึกปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับ
การใช้กล้องจุลทรรศน์  การศึกษาเซลล์
และเนื้อเยื่อ  พันธุ์ศาสตร์เบื้องต้น  การ
สืบพันธุ์และการเจริญเติบโต  การส ารวจ
และการเก็บรักษา  ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต  
วิวัฒนาการ  นิเวศวิทยา 
 

4031101 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 
(Biology and Laboratory 1)   

กระบวนการศึกษาทางชีววิทยา โครงสร้าง 
หน้าที่ของเซลล์และออร์แกเนลล์  สารเคมีของชีวิต 
พลังงานและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์  ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการ 
     ปฏิบัติการ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
 
 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และจ านวน
หน่วยกิตให้ตรงตาม  
มคอ.1 

4031102 ชีววิทยาและปฏิบัติการ2 4(3-3-7) 
(Biology and Laboratory 2)  
     โครงสร้างและหน้าที่การท างานพ้ืนฐานของพืช
และสัตว์ กระบวนการท างานของระบบอวัยวะของ
สัตว์ เช่น การรักษาดุลยภาพ ระบบไหลเวียนโลหิต 
ระบบประสาทและฮอร์โมน ฯลฯ การสืบพันธุ์และ
การเจริญของพืชและสัตว์ 
     ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และจ านวน
หน่วยกิตให้ตรงตาม  
มคอ.1 



4031301 ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ  
 4(3-3-6) General Biology and 
Experiments 
 สมบัติของสิ่งมีชีวิต  สารเคมีของชีวิต 
เซลล์และเนื้อเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช  
โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ พันธุศาสตร์   การ
จ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต  วิวัฒนาการ  
นิเวศวิทยา  
 ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทาง
ทฤษฎี 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และจ านวน
หน่วยกิตให้ตรงตาม  
มคอ.1 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 
4091401   แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
Calculus and Analytic Geometry 1          
      ศึกษาเกี่ยวกับ  เรขาคณิตวิเคราะห์
ระนาบ  ว่าด้วย  เส้นตรง  วงกลม  และ
ภาคตัดกรวย   ลิมิตของฟังก์ชัน  ฟังก์ชัน
ต่อเนื่อง  อนุพันธ์   การหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชัน  พืชคณิต    ฟังก์ชันอดิสัย   การ
ประยุกต์อนุพันธ์  และอินทิกรัล   
 

 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์  1    3(3–0–6) 
Calculus and Analytic Geometry 1          
    ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  
อนุพันธ์  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต  
ฟังก์ชันอดิสัย  การประยุกต์อนุพันธ์  และ
อินทิกรัลเบื้องต้น 

เพ่ิมเติมเนื้อหาและหน่วย
กิต ให้ครบ 6 หน่วยกิต 
ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 
1 

4092401 แคลคูลัส และเรขาคณิต
วิเคราะห์  2        3(3–0–6) 
Calculus and Analytic Geometry 2          
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  4091401 
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1     
      เทคนิคการอินทิเกรต การประยุกต์
อินทิกรัลจ ากัดเขต   ฟังก์ชันหลายตัวแปร 
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัว
แปร    อนุพันธ์ย่อย   อนุกรมอนันต์ และ
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 

4002251  ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร์     3(3–0–6) 

4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 3(3–0–6) 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 



    English for Sciences  
    อ่าน ข้อความ บทความ รายงานการ
วิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และให้
เขียนข้อความ บทความและรายงานทาง
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 

  English for Sciences  
     อ่าน ข้อความ บทความ รายงานการวิจัย
และเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และให้เขียน
ข้อความ บทความและรายงานทาง
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาคผนวก ง      

        ภาระงานสอนและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาภรณ์ จองไพจิตรสกุล 
รายวิชาที่สอนในหลักสูตร  

รหัส  ชื่อวิชา                   น(ท – ป – อ) 
        4031101  ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1         4(3-3-7) 
        4031102  ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2       4(3-3-7) 
 4033101   นิเวศวิทยา       4(3-3-7) 
 4034301  พืชสมุนไพร       3(2-3-5) 
 4034302  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช      3(2-3-5) 
 4032102  อนุกรมวิธาน       4(3-3-7) 
        4034901  โครงการวิจัยทางชีววิทยา         3(0-9-6) 
        4034902    สัมมนาทางชีววิทยา               1(0-3-2) 
 
1. ผลงานทางวิชาการ 

1.1 เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน 
  1.นิเวศวิทยา 
  2. หลักชีววิทยา 
  3. บทปฏิบัติการชีววิทยา 
  4 บทปฏิบัติการนิเวศวิทยา 

1.2 ต ารา / หนังสือ  
  1.จุลชีววิทยา 



  2. พฤกษศาสตร์ 
  3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
  4.ชีววิทยาทั่วไป 2 

1.3 ผลงานวิจัย / บทความวิจัย / บทความวิชาการ  
  1. คุณภาพน้ าบางประการของแม่น้ าปิงและแหล่งน้ าดิบสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ปี พ.ศ. 
2542 – 2543 แหล่งทุนส าหรับวิจัย สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไข่บนอาหารสังเคราะห์ แหล่งทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร ปีงบประมาณ 2550 

3. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไข่อย่างยั่งยืน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรแหล่งทุน  
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี 2549 (ผู้ร่วมวิจัย) 
             4. การขยายพันธุ์ม่วงเทพรัตน์ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แหล่งทุน คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีงบประมาณ 2553 
ชื่อ – สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล 
รายวิชาที่สอนในหลักสูตร  

รหัส  ชื่อวิชา                น(ท–ป–อ) 
        4031101  ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1         4(3-3-7) 
        4031102  ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2       4(3-3-7) 

  4033105  ชีววิทยาของการเจริญ      3(2-3-5) 
  4034102  เทคนิคทางชีววิทยา      3(2-3-5) 

      4033209  พฤติกรรมสัตว์       3(2-3-5)              
4034905           ภาษาอังกฤษส าหรับชีววิทยา                                             3(3-0-6) 

  4034901  โครงการวิจัยทางชีววิทยา         3(0-9-6) 
  4034902    สัมมนาทางชีววิทยา               1(0-3-2) 
 

1. ผลงานทางวิชาการ 
1.1 เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน 

  1.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพ่ือการเกษตร 
2. เสริมทักษะปฏิบัติการชีววิทยา 
3. จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 

    1.2 ต ารา / หนังสือ  
1. การวินิจฉัยแบคทีเรียเบื้องต้น 
2. จุลินทรีย์อุตสาหกรรม 



 
    1.3 ผลงานวิจัย / บทความวิจัย / บทความวิชาการ  
 1. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไข่อย่างยั่งยืน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรแหล่งทุน
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2549 (ผู้ร่วมวิจัย) 

2. คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์น้ าแร่ จากบ่อน้ าพุร้อนพระร่วง จังหวัดก าแพงเพชร แหล่งทุน 
มหาวิทยาลัยราชภักก าแพงเพชร ปีงบประมาณ 2551 (ผู้ร่วมวิจัย) 

3. การศึกษาอาหารพ้ืนเมืองจากพืชผักพ้ืนบ้านจังหวัดก าแพงเพชร แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ปีงบประมาณ 2552 (ผู้ร่วมวิจัย) 

      4.คุณสมบัติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วย แหล่งทุน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีงบประมาณ 2552  (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

5. การผลิตและพัฒนาคุณภาพกระดาษเส้นใยกล้วยไข่ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร ปีงบประมาณ 2553 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
ชื่อ – สกุล  อาจารย์นิภัชราพร  สภาพพร 

รายวิชาที่สอนในหลักสูตร  
รหัส  ชื่อวิชา       น(ท – ป – อ) 
4033501  จุลชีววิทยา      4(3-3-7) 

         4033201  สัตววิทยา      3(2-3-5) 
         4033203  ปรสิตวิทยา       3(2-3-5) 

4034103  หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ    3(2-3-5) 
4034901  โครงการวิจัยทางชีววิทยา     4(1-6-6) 
4034902  สัมมนาทางชีววิทยา       1(0-3-2) 
 
1. ผลงานทางวิชาการ 

1.1 เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน 
  - 

1.2 ต ารา / หนังสือ  
- 

1.2 ผลงานวิจัย / บทความวิจัย / บทความวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์เรื่องการย่อยมันเทศดิบโดยเอนไซม์ STARGENTM ใน Proceeding 

การประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



2. การระบุสายพันธุ์แบคทีเรียในดินจากน้ าพุร้อนจังหวัดอุทัยธานี ( Identification of 
thermophilic bacteria in soil samples from a hot spring, Uthaithani Province, Thailand )
โครงการวิจัย ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับ Ishikawa Prefectural University 

3. การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากของเสียภายในชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร ทุนวิจัยจากทุนอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ 2554 (เพ่ิมเติม รอบที่ 2) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ – สกุล  อาจารย์สุวิชญา  รอดก าเหนิด 
 
รายวิชาที่สอนในหลักสูตร  

รหัส  ชื่อวิชา       น(ท – ป – อ) 
        4031101  ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1         4(3-3-7) 
         4032401  พันธุศาสตร์      4(3-3-7) 
         4033101   นิเวศวิทยา      4(3-3-7) 
         4033102   วิวัฒนาการ      3(2-3-5) 

4033106  ชีวสถิติ       3(2-3-5) 
        4033103   ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์  4(3-3-7)  

4034901  โครงการวิจัยทางชีววิทยา     4(1-6-6) 
4034902  สัมมนาทางชีววิทยา       1(0-3-2) 

 
1. ผลงานทางวิชาการ 

1.3 เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน 
  - 

1.2 ต ารา / หนังสือ  
- 



1.3 ผลงานวิจัย / บทความวิจัย / บทความวิชาการ 
 

  สุวิชญา รอดก าเหนิด  สาวิตรี จันทรานุรักษ์  วิทยา ปั้นสุวรรณ และพิลาณี ไวถนอมสัตย์. 2552. 
  อิทธิพลของสภาวะการระเบิดด้วยไอน้ าที่มีต่อการแยกองค์ประกอบทางเคมีจากหญ้าแฝก 

   และการเตรียมไฮโดรไลเสทเพ่ือผลิตไซลิทอล. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย  
 เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ครั้งที่ 6. 9-10 ธันวาคม 2552. 

  สุวิชญา รอดก าเหนิด สาวิตรี จันทรานุรักษ์ พิลาณี ไวถนอมสัตย์ และวิทยา ปั้นสุวรรณ. 2553.  
 การเตรียมไฮโดรไลเสทที่ได้จากการระเบิดหญ้าแฝกด้วยไอน้ าเพ่ือผลิตไซลิทอล. การ  
 ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ครั้งที่ 48. 17-20 มีนาคม 2553. 
 
 
 
 
 
ชื่อ – สกุล  อาจารย์อธิรดา  บุญเดช      
 รายวิชาที่สอนในหลักสูตร  

รหัส  ชื่อวิชา             น(ท – ป – อ) 
        4032101  สรีรวิทยาทั่วไป       4(3-3-7) 
  4032104  ชีววิทยาของเซลล์      4(3-3-7) 
 4032105   อณูชีววิทยา        4(3-3-7) 

4034901  โครงการวิจัยทางชีววิทยา      4(1-6-6) 
4034902  สัมมนาทางชีววิทยา        1(0-3-2) 
  

1. ผลงานทางวิชาการ 
1.1 เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน 

  - 
1.2 ต ารา / หนังสือ  

- 
1.3 ผลงานวิจัย / บทความวิจัย / บทความวิชาการ 
1. Poster Presentation at the 3 rd Naresuan Research Conference 28-29 July 2007, 

Naresuan University, Thailand. 



2. Oral presentation at the 2nd Biochemistry and Molecular Biology (BMB) Conference, 

May 7-8, 2009 Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, 

Thailand 

3. Poster Presentation at the 21st IUBMB & 12 th FAOBMB International Congress of 

Biochemistry and Molecular Biology, August 2-7, 2009, Shanghai, China 

Proceeding: 

1. Atirada boondech, Sittiruk roytrakul, Sukkid yasothornsrikul. Cloning and expression 
of alpha-amylase inhibitor genes from rice (Oryza Sativa L.), 21st Annual Meeting and 
International Conference of Thai Society for Biotechnology. September 24 - 25, 2009, Queen 
Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค      

ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่างๆ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๔๘

-------------------------------------------------------

โดยที่เปนการสมควรให มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีขอบังคับวาดวยการประเมินผลการ
ศึกษา ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อกํากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการดําเนินการประเมินผลการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)          
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกขอบังคับวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไวดังตอไปนี้

ขอ ๑. ขอบังคับเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘”

ขอ ๒. บรรดาขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใช
ขอบังคับนี้แทน

ขอ ๓. ใหใชขอบังคับนี้สําหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป

ขอ ๔. ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความวา หนวยงานในสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ทําหนาที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“ภาคเรียนถัดไป”  หมายความวา ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน

รายวิชานั้นไว



-๒-

“นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา นักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการจัดการ
ศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ โครการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการอื่นที่
ไมใชนักศึกษาภาคปกติ

ขอ ๕. ใหมีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดใหมีการเรียนการสอน การวัดผลตองทําตลอดภาค
เรียนอยางสม่ําเสมอดวยวิธีการตาง ๆ เชน การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม
เพื่อทราบความกาวหนาในการเรียน โดยมีสัดสวนคะแนนระหวางภาครอยละ ๓๐  ถึง ๗๐  และตองมีการสอบ
ปลายภาคเรียนดวย เวนแตรายวิชาที่กําหนดใหประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ผลการประเมินเปนรายวิชาใหผานการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี     
การอนุมัติผลเปนอํานาจของอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย

ขอ ๖. ใหการประเมินผลการเรียนรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรมี ๒ ระบบดังนี้
๖.๑ สําหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด ใหประเมินผลการเรียนในระบบ

คาระดับคะแนนแบงเปน ๘ ระดับ ตามสัญลักษณและความหมายที่กําหนด ดังตอไปนี้
     ระดับคะแนน        ความหมายของผลการเรียน    คาระดับคะแนน

A ดีเยี่ยม(Excellent) ๔.๐
B+ ดีมาก(Very Good) ๓.๕
B ดี(Good) ๓.๐
C+ ดีพอใช(Fair Good) ๒.๕
C พอใช(Fair) ๒.๐
D+ ออน(Poor) ๑.๕
D ออนมาก(Very Poor) ๑.๐
E ตก(Fail) ๐.๐

ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตามระบบนี้ ตองไมตํ่ากวา “D” ถานักศึกษาไดระดับ
คะแนนเปน “E” ในรายวิชาใด ตองลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหมจนกวาจะสอบได ยกเวนรายวิชาที่เปนวิชา
เลือก ใหลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยูในกลุมเดียวกันแทนได

สําหรับรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ผลการประเมินที่มีคาระดับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและเรียนใหม ใน
กรณีนี้ ถาไดรับการประเมินรายวิชาดังกลาวต่ํากวา “C” เปนครั้งที่สองใหนักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปน
นักศึกษา
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 ๖.๒ สําหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่มเติมตาม
ขอกําหนดเฉพาะ โดยไมคิดคาระดับคะแนน ใหประเมินผลในระบบสัญลักษณ ดังตอไปนี้

     ระดับการประเมิน  ผลการเรียน
PD (Pass with Distinction) ผานดีเยี่ยม
P (Pass) ผาน
F (Fail) ไมผาน

 ในระบบนี้ รายวิชาที่ไดผลการเรียน “F” นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวา
จะสอบได

ขอ ๗. ใหสัญลักษณตอไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไมมีคาระดับคะแนน
สัญลักษณ ความหมาย และการใช
Au (Audit) ใชบันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อรวมฟงโดย

ไมนับหนวยกิตและมีผลการเรียนผานเกณฑการประเมินผลที่อาจารยผูสอนกําหนด
W (Withdraw) ใชบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง

ดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพนกําหนด ๑๕ วัน นับแตวันเปด

ภาคเรียน
(๒) นักศึกษาถูกสั่งใหพักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแลว

และไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น กอนกําหนดสอบภาคปลายไมนอยกวาสองสัปดาห
(๓)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อรวมฟง(Audit) โดยไมนับหนวยกิต และ

ผลการศึกษาวิชานั้นไมผานเกณฑการประเมินผลที่อาจารยผูสอนกําหนด
I (Incomplete) ใชบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้

(๑) เปนรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไมเสร็จเมื่อส้ินภาคเรียน ซึ่งนักศึกษาจะ
ตองขอรับการประเมินเปนคาระดับคะแนนใหเสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไป

(๒) เปนรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แตขาดสอบและไดยื่น
คํารองขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง พิจารณาอนุญาตใหสอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้นได

การให “I” แกนักศึกษาคนใด อาจารยผูสอนจะตองสงบันทึกรายละเอียด
คะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พรอมระบุเหตุผลประกอบการสงผลการเรียนดวย
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ขอ ๘. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับคาระดับคะแนนรายวิชาที่ได “I” ทํางานไมเสร็จภายในเวลาที่
กําหนด ใหอาจารยผูสอนทําการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว โดยใหผลงานที่คางอยูเปน”ศูนย”
และในกรณีที่ไมมีการประเมินผลจากอาจารยผูสอนในภาคเรียนถัดไป ใหงานทะเบียนและประมวลผล ปรับผล
การเรียนรายวิชาที่ได “I” นั้นเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี

ขอ ๙. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนไวตองไดรับการประเมินผลจากอาจารย
ผูสอน และกําหนดคาระดับคะแนน หรือสัญลักษณ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารยผูสอน
ไมรายงานผลการประเมินเปนคาระดับคะแนน โดยไมระบุสัญลักษณอ่ืนใด และมิใชรายวิชาที่นักศึกษาถอน
การลงทะเบียน ใหงานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี

ขอ ๑๐. ใหใชสัญลักษณ P ตามขอ ๖.๒ สําหรับบันทึกผลการประเมินสําหรับรายวิชาที่ไดรับ
การยกเวนการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเวนการเรียน

ขอ ๑๑. กรณีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝกหัดครู เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ําหรือรายวิชาเทียบเทากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได
และใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู ยกเวนเปนรายวิชาที่เคย
สอบไดมาแลวนับต้ังแตวันที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเขาศึกษาระดับปริญญาตรี(หลัง
อนุปริญญา) เกิน  ๕  ป

ขอ ๑๒. การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียนและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคิด
เปนเลขทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยไมปดเศษ

๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและตองเรียนซ้ํา ใหนับรวมหนวยกิตที่สอบตกเปน
ตัวหารดวย

๑๒.๒ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดแลว หรือเรียน
รายวิชาที่เปนวิชาเทียบเทาตามที่หลักสูตรกําหนดใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียน
คร้ังแรกเทานั้น

ขอ ๑๓. นักศึกษาในระบบเขาชั้นเรียนจะตองสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนตองมีเวลาเขาชั้นเรียนในรายวิชานั้นไมนอยกวารอยละ ๘๐  ของเวลา
เรียนทั้งหมด หรือนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมนอยกวารอยละ ๖๐ และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
พิจารณาเห็นสมควรยกเวนใหมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได

ขอ ๑๔. นักศึกษาที่ไมไดสอบปลายภาคเรียน ดวยเหตุที่ไมมีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเขา
ชั้นเรียนไมถึงรอยละ ๖๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไมไดรับยกเวนใหมีสิทธิสอบปลายภาคตามที่กําหนดใน
ขอ ๑๓. วรรคทาย ใหอาจารยผูสอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี
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ขอ ๑๕. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแตขาดสอบ ใหอาจารยผูสอนบันทึกผลการ
ประเมินรายวิชานั้นเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี เวนแตขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจําเปนอื่นที่เปนเหตุสุดวิสัย
อยางยิ่ง และไดยื่นคํารองตองานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน ๑๕ วันนับ
แตวันเปดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป

กรณีนี้ใหคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให
อาจารยผูสอน หรืออาจารยที่เปนประธานโปรแกรมวิชานั้น ทําการสอบใหในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได และให
บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามคาระดับคะแนนในการสอบนั้นได

ขอ ๑๖. ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้
๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
๑๖.๒ สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา

มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม
๑๖.๓ ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา ๒.๐๐
๑๖.๔ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมตํ่ากวา ๔ ภาคเรียน และมีสภาพการ

เปนนักศึกษาไมเกิน  ๘  ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  ๒  ป และไมตํ่ากวา  ๕  ภาคเรียน
และมีสภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน ๑๒  ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๓  ป และไมตํ่ากวา
๖  ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน ๑๖  ภาคเรียนปกติติดตอกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔
ป และไมตํ่ากวา  ๘  ภาคเรียน และมีสภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน ๒๐ ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีที่เรียน
หลักสูตร  ๕  ป

๑๖.๕ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมตํ่ากวา  ๖  ภาคเรียนและมีสภาพ
เปนนักศึกษาไมเกิน  ๕  ป กรณีเรียนหลักสูตร  ๒  ป ไมตํ่ากวา  ๙  ภาคเรียน และมีสภาพการเปนนักศึกษา
ไมเกิน  ๗  ป ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  ๓  ป และไมตํ่ากวา ๑๒  ภาคเรียน ไมเกิน  ๙  ป กรณีที่เรียนหลักสูตร
๔ ป และไมตํ่ากวา  ๑๕  ภาคเรียนและไมเกิน ๑๑  ป กรณีที่เรียนหลักสูตร  ๕  ป

ขอ ๑๗. การพนสภาพการเปนนักศึกษา
๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พนสภาพการเปนนักศึกษาตามเกณฑขอใดขอหนึ่ง

ดังตอไปนี้
(๑) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐  เมื่อส้ิน

ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่  ๒  นับต้ังแตเร่ิมเขาเรียน
(๒) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐  ใน

ภาคเรียนปกติที่  ๔  ที่  ๖  ที่  ๘  ที่  ๑๐  ที่ ๑๒  ที่ ๑๔  และที่  ๑๖ นับต้ังแตเร่ิมเขาเรียน
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(๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแลว แตยังได
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐

(๔) มีสภาพเปนนักศึกษาครบ  ๘  ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียน
หลักสูตร  ๒  ป ครบ ๑๒  ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียนหลักสูตร  ๓  ป และครบ ๑๖ ภาคเรียนปกติ
ติดตอกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  ๔  ป ครบ  ๒๐  ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียนหลักสูตร  ๕  ป และ
ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(๕) ไมผานการประเมินรายในวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ หรือการ
ฝกประสบการณวิชาชีพเปนครั้งที่ ๒

๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๘๐  เมื่อส้ินภาคเรียนที่  ๔  นับต้ังแตเร่ิมเขาเรียนกรณีหลักสูตร  ๒  ป
ส้ินภาคเรียนที่  ๖  นับต้ังแตเร่ิมเขาเรียนกรณีหลักสูตร  ๓  ป และเมื่อส้ินภาคเรียนที่ ๗ นับต้ังแตเร่ิมเขาเรียน
กรณีหลักสูตร ๔ ป ส้ินภาคเรียนที่ ๘ นับต้ังแตเร่ิมเขาเรียนกรณีหลักสูตร ๕ ป หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ครบตามที่หลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ หรือไมผานการประเมินในราย
วิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ หรือการฝกประสบการณวิชาชีพเปนครั้งที่ ๒

ขอ ๑๘ เมื่อนักศึกษาเรียนไดจํานวนกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว ถาไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทําคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไดถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ ๑๖ ดวย

ขอ ๑๙. นักศึกษาที่ทุจริต หรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแกกรณีดังนี้

๑๙.๑ ใหสอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
๑๙.๒ ใหสอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ
๑๙.๓ ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา

ขอ ๒๐. ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะไดรับเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติครบถวน
ดังตอไปนี้

๒๐.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปและ ๕ ป ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียน
ครบหลักสูตรแลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓.๖๐ และ สําหรับผูที่ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมถึง๓.๖๐ แตไมนอยกวา ๓.๒๕ ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง

สําหรับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทาจากสถานศึกษาเดิมไมนอยกวา  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับ
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คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา  ๓.๖๐  ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สวนผูที่
ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไมถึง  ๓.๖๐  แตไมนอยกวา
๓.๒๕  ใหไดเกียรตินิยมอันดับสอง

๒๐.๒ สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมตํ่ากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได
“F” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณา
ผลการเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา เชนเดียวกัน

๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมเกิน   ๔   ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร   
๒ ป   ไมเกิน ๖ ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร  ๓  ป ไมเกิน   ๘   ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร ๔ ป และไม
เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร ๕ ป

 นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไมเกิน  ๘  ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร ๒ ป ไมเกิน
๑๑ ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร ๓ ป ไมเกิน ๑๔ ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร ๔ ป และไมเกิน ๑๗ ภาคเรียน
ปกติ สําหรับหลักสูตร ๕ ป

ขอ ๒๑. การนับกําหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ใหยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปนวันสุดทาย
ของการสอบปลายภาคเรียน

ขอ ๒๒. ใหคณะกรรมการที่สภาแตงตั้งเปนผูอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๒๓. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี

เกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเปนอันสิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๘

(ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ค ำสั่งมหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 
ท่ี  1202  /  2554 

 เร่ือง  แต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุวพิำกษห์ลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  

........................................................... 
  ด้วยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชร  จะด ำเนินกำรพฒันำ
หลกัสูตรระดบัปริญญำตรีท่ีใชใ้นปัจจุบนัให้มีควำมเหมำะสมยิ่งข้ึน  เพื่อให้กำรพฒันำหลกัสูตรด ำเนินไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  31  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547  
มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร  จึงแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุวพิำกษห์ลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูท้รงคุณวฒิุวพิำกษห์ลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  สำขำวชิำเคมี  ประกอบดว้ย 
   รองศำสตรำจำรย ์ดร.ยงยทุธ  ตณัฑุลเวสส  มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรยป์ระชำติ  วชัรบณัฑิต  มหำวทิยำลยัรำชภฏัเทพสตรี 
   คุณทศันำภรณ์  บุญญะฤทธ์ิ   โครงกำรเอส 1 ปตท.สผ. 
  2. ผูท้รงคุณวฒิุวพิำกษห์ลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  สำขำวชิำฟิสิกส์  ประกอบดว้ย 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.อุดม  ทิพรำช  มหำวทิยำลยัอุบลรำชธำนี 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.สมำน  มงคลสกุลวงศ ์ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
   คุณทศันำภรณ์  บุญญะฤทธ์ิ   โครงกำรเอส 1 ปตท.สผ. 
  3. ผูท้รงคุณวฒิุวพิำกษห์ลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  สำขำวชิำชีววทิยำ  ประกอบดว้ย 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรยส์มจิตต ์ หอมจนัทร์  มหำวทิยำลยันเรศวร 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.อนุพนัธ์  กงบงัเกิด  มหำวทิยำลยันเรศวร 
   คุณทศันำภรณ์  บุญญะฤทธ์ิ   โครงกำรเอส 1 ปตท.สผ. 
  4. ผู ้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม  
ประกอบดว้ย 
   รองศำสตรำจำรย ์ดร.สำมคัคี  บุณยะวฒัน์  มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.ชนินทร์  อมัพรสถิร มหำวทิยำลยันเรศวร 
   ดร.พนัธ์ทิพย ์ กล่อมเจก๊    มหำวทิยำลยันเรศวร 
  5. ผู ้ทรงคุณวุฒิ วิพำกษ์หลัก สูตรวิทยำศำสตรบัณ ฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร  
ประกอบดว้ย 
   รองศำสตรำจำรยท์ศันีย ์ ศิริวรรณ   มหำวทิยำลยัรำชภฏัพิบูลสงครำม 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.อมลนฐั  ฉตัรตระกลู มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบูรณ์ 
   นำยวำด  วำนิช     เกษตรอ ำเภอพรำนกระต่ำย  

จงัหวดัก ำแพงเพชร 
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  6. ผูท้รงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                
กำรอำหำร  ประกอบดว้ย 
   ดร.ธวชัชยั  ศุภวทิิตพฒันำ   มหำวทิยำลยัรำชภฏัพิบูลสงครำม 
   ดร.ธงชยั  พุฒทองศิริ    สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ 

เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 
   นำยสมชำย  พวงขจร    บริษทัยนิูคอร์ด จ ำกดั (มหำชน) 
  7. ผูท้รงคุณวฒิุวพิำกษห์ลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  สำขำวชิำสำธำรณสุขศำสตร์  ประกอบดว้ย 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนำสิทธ์ิ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
   รองศำสตรำจำรยจ์กัรกฤษณ์  พิญญำพงษ ์  มหำวทิยำลยัรำชภฏัอุตรดิตถ์ 
   นำงสำวกลัยำ  ฉิมพลี    ส ำนกังำนสำธำรณสุข 

จงัหวดัก ำแพงเพชร 
  8. ผูท้รงคุณวฒิุวพิำกษห์ลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  สำขำวชิำคณิตศำสตร์  ประกอบดว้ย 
   รองศำสตรำจำรยป์ระทุม  พรมมิ   มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ 

พระนครเหนือ 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.อรชุน  ไชยเสนะ  มหำวทิยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.เอมอร  สิทธิรักษ ์  มหำวทิยำลยัรำชภฏันครศรีธรรมรำช 
  9. ผู ้ทรงคุณวุฒิ วิพำกษ์หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  
ประกอบดว้ย 
   ดร.ไกรศกัด์ิ  เกษร    มหำวทิยำลยันเรศวร 

  นำวำโท ดร.บุญเรือง  เกิดอรุณเดช   กรมสนบัสนุนบริกำรสุขภำพ 
กระทรวงสำธำรณสุข 

   อำจำรยป์ระยทุธ  สุระเสนำ   มหำวทิยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์
 
 

สั่ง  ณ  วนัท่ี  14  ธนัวำคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ผูช่้วยศำสตรำจำรยรั์ตนำ  รักกำร) 
                                                        อธิกำรบดีมหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 
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