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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
........................................................... 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/สาขาวิชา  :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา 
   
 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Biology 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
    ชื่อย่อ วท.บ. (ชีววิทยา) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Biology) 
    ชื่อย่อ B.Sc. (Biology) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี)   

- ไม่มี - 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี   
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
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 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   
       
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา  
ฉบับปี พ.ศ. 2555 

6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2560  
     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 
6.4 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที ่2/2560  
     วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 

 6.5 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2560  
      วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(1) นักวิทยาศาสตร์ 
(2) นักวิจัยในห้องปฏิบัติการ 
(3) เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรืออุทยาน 
(4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา  
(5) ผู้ตรวจสอบคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรม  
(6) ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา (ในกรณีที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว) 
(7) ประกอบอาชีพอิสระ 
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9. ชื่อนามสกุลต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ - นามสกุล 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
1 ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล 

 
วท.ม. การสอนชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ.2539 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2530 

2 นางสาวก าไร วรนชุ 
 

วท.ม. เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ.2548 

3 นายธนากรวงษศา 
 

วท.ม. เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ.2552 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ.2548 

4 นางสาวสุวิชญา บัวชาติ 
 

วท.ม. เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ พ.ศ.2553 
วท.บ. เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลตะวนัออก วิทยาเขต
บางพระ ชลบุร ี

พ.ศ.2548 

5 นางสาวอธิรดา บุญเดช 
 

วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ.2553 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ.2548 

หมายเหตุ : รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
   การค้า การลงทุนทางเศรษฐกิจที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่อาศัยพ้ืนฐานความรู้ทางด้านชีววิทยาเป็น
หลัก เนื่องจากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานั้น มีการเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่าง
ต่อเนื่อง มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ และเพ่ิมผลผลิตอย่างหลากหลาย การพัฒนาประเทศใน
ยุค Thailand 4.0ส่งผลให้ตลาดแรงงานในอนาคตมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพรวมทั้งมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้เรียนรู้ และเพ่ิมพูนทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 
21 เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งใช้ฐานความรู้ทางชีววิทยาที่จ าเป็นส าหรับการน าไป
ประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบการท างานในสาขาวิชาดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง กอปรกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจที่มีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นการศึกษาในสาขาชีววิทยาจึงยังคงมี
ความส าคัญ และเป็นกลไกหลักที่จ าเป็นต่อการพัฒนาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการด้านการ
ผลิตผลงานวิจัยทางชีววิทยาที่มีคุณภาพ สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเพ่ือให้เป็นก าลังหลักที่จะน าพาความรู้
ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้านต่อไป 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
  วัฒนธรรมทางสังคมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้
ประเทศไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีทางสังคม เศรษฐกิจ ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  และการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพ่ือการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เป็นสาเหตุให้เกิดการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ในการช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และ/หรืออาจเกิดขึ้นแล้วส่งผล
กระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ สังคม และวัฒนธรรมของคนไทยในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางสังคม 
การพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของคนไทย จะช่วยให้เราสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข เกิดการเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกด้าน และมีการส่งเสริมนักศึกษาให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมไทย 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด้านวิชาการของนักศึกษา โดยมีการปรับปรุงเพ่ิมหน่วยกิตในหลักสูตรให้เหมาะสม
ส าหรับน าไปใช้การท างานและการศึกษาต่อในระดับสูงมากขึ้น โดยมุ่งเน้นในสาระและวิธีการของศาสตร์ทางด้าน
ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ เป็นหลัก และพัฒนาความสามารถในการท างานการด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน และ
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศชาติมีการพัฒนาเป็นสังคมอุดมปัญญาที่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพ
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถ
ประมวลได้ดังนี้ 

 12.2.1 การเรียนการสอน จะเน้นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ภาคทฤษฎีเข้าสู่การน าไปใช้เพื่อแก้ปัญหา การ
ท าวิจัย และฝึกภาคปฏิบัติ เพ่ือให้นักศึกษา มีการต่อยอดความคิดจากการค้นคว้ าหาความรู้ การวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหา ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และพัฒนาให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความ
รับผิดชอบ สร้างงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคม มีการพัฒนาตนเองอย่างถูกทาง สมกับความเป็น
บัณฑิตที่จะจบออกไปสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม และมีความสุขในการครองชีวิตในอนาคต   

 12.2.2 การวิจัย เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้สามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน และ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มาใช้ในกระบวนการวิจัย หรือการผลิตผลงานวิชาการทางชีววิทยา ที่มีคุณภาพ 
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคมในท้องถิ่น และระดับประเทศ  

 12.2.3 การบริการวิชาการแก่สังคม นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในการช่วยเหลือสังคม
ตามสถานะและบทบาท ทั้งในขณะยังศึกษาอยู่และเมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตชีววิทยาแล้ว สามารถใช้ความรู้
เชิงวิชาการ และทักษะที่ได้รับจากการเรียนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่วยผลักดันการพัฒนาสังคมในด้าน
ต่างๆ     

 12.2.4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยา ต้องได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วม
กิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม เช่น การด ารงชีวิตในวิถีไทย การด าเนินชีวิตตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และบัณฑิตชีววิทยา สามารถน าความรู้และทักษะวิชาการวิชาชีพไปประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริต มี
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ความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกทั้งมีความเสียสละ และมีน้ าใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อัน
จะน าไปสู่สังคมอุดมวัฒนธรรม 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้: รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา
และการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการและคณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  และกลุ่มวิชาสุขภาพ
และพลานามัย เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะครุศาสตร์ 
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกบังคับ  กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชาเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในวิชาชีพ ด าเนินการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด าเนินการโดยโปรแกรมวิชาชีววิทยาร่วมมือกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอ่ืนน าไปใช้ : ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน
สามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
 13.3 การบริหารจัดการ :  โปรแกรมวิชาที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดผู้สอน  ส่วนโปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดอยู่ในกลุ่มผู้สอนของกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งรับผิดชอบการจัดผู้สอนรายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา 
  - ก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ 
เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
  - ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืนเพ่ือให้
ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางการพัฒนาสังคมตามความต้องการของหลักสูตร 
  - ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอน
โดยคณะ/โปรแกรมวิชา 
  - จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพเป็น
ระยะ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
14. แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา พ.ศ. 2560 มีแนวคิดในการการออกแบบหลักสูตร โดย
ค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาชีววิทยา (มคอ1) แผนพัฒนาประเทศนโยบายของรัฐบาล และความต้องการก าลังคนของ
ตลาดแรงงานและสังคม ความก้าวหน้าของศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงบริบทของ
หลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น 

2. มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของตลาดแรงงานจากการยกร่าง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ร่วมกัน รวมทั้งมีการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือ
ทราบถึงความคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
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3. การก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา ก าหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยมีการจัดล าดับรายวิชาก่อนหลังเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง ความรู้ได้อย่างเหมาะสม  

4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
1) ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้ สารสนเทศ สื่อ ทักษะชีวิตและอาชีพ 
2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่ “ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์

ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 
3) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรมมี

ความรู้ความสามารถในสาขาวิชามีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมี
ความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีและหลักการสู่การปฏิบัติมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า 
และการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ จะค านึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่ง
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. หลักสูตรมีการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ7) อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงความพร้อม
ที่จะปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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หมวดที่ 2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นหลักสูตร
วิทยาการเชิงเดี่ยวที่มุ่งสร้างบัณฑิตทางชีววิทยาที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางชีววิทยาทั้งทางด้านเนื้อหา 
ทักษะการปฏิบัติ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.2 ความส าคัญ 
สร้างบัณฑิตทางชีววิทยาที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางชีววิทยา และมีทักษะปฏิบัติการสามารถ

น าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 วัตถุประสงค์  

 เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
 1.3.1  มีความรู้และทักษะทางชีววิทยาเหมาะสมที่จะท างานได้ ทั้งในระบบราชการ โรงงาน
อุตสาหกรรมรวมทั้งการปฏิบัติในห้องวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 1.3.2  สามารถน าความรู้ความเข้าใจทางชีววิทยาไปต่อยอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือน าไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพ 
  
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าเกณฑ์ท่ีสกอ. ก าหนด 
 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
หลักฐาน 
รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้เท่าทันกับ
ความก้าวหน้าของ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม และสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

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

ตัวบ่งชี้ 
รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 
หลักฐาน 
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน 
ด้านทักษะความรู้ความสามารถ 
ในการท างานโดยเฉลี่ยในระดับดี
หรือมีระดับความพึงพอใจ ตั้งแต่ 
3ขึ้นไป จากระดับ 5 คะแนน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
เพ่ือให้การเรียนการสอนได้สัมฤทธิ์ผล
ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
 
 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
ที่เน้นการสอนด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์
ทางตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา
อาจารย์ด้านเทคนิคการสอน 
และการประเมินผล 
หลักฐาน 
ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ที่มุ่งผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
ดี หรือมีระดับความพึงพอใจ 
ตั้งแต่ 3ขึ้นไป จากระดับ 5 
คะแนน 

4. พัฒนาบุคคลากรที่มีศักยภาพในการ
ต่อยอดองค์ความรู้ทางชีววิทยา และ
สามารถน าเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ 

-ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ความส าคัญของผู้เรียน 
-ส่งเสริมให้มีโครงการวิจัยหรือการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ 
โครงการวิจัย หรือ นวัตกรรม
ของอาจารย์และนักศึกษา 
หลักฐาน 
มีโครงการหรือนวัตกรรมที่ได้รับ
การน าไปใช้จริง 

 
หมวดที่ 3  

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
ภาคละ 15 สัปดาห์   
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน  
   อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   - ไม่มี -  
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน–กันยายน 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน–กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
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 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

2) เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2554 

3) ส าเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
4) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นักศึกษาไม่แน่ใจต่อการตัดสินใจเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตของตนเอง พ้ืนฐานความรู้ของ
นักศึกษาที่เข้ามาเรียนแตกต่างกัน นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้และทักษะการท าปฏิบัติการทางชีววิทยา ค่อนข้าง
น้อย นักศึกษาบางคนมีเจตคติและพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการแก้ปัญหา 
  จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะแนวการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยฯ 
และการแบ่งเวลาในการเรียนและท ากิจกรรม มีการจัดอบรมการใช้และความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อีกทั้งยังมีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ที่
ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ระดับชั้นปี 

 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวมจ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร(ไม่น าค่าสิ่งก่อสร้างมาค านวณ) 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าบ ารุงการศึกษา 87,300 87,300 87,300 90,000 92,000 
ค่าลงทะเบียน 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 
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รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
อ่ืนๆ ระบุ - - - - - 

รวมรายรับ 279,300 279,300 279,300 282,000 284,000 
   
  2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)      
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
5 คน (เงินเดือน) 

1,470,000 1,543,500 1,620,672 1,701,600 1,786,6
80 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอื่นๆ  
ในหลักสูตร 

21,600 21,600 21,600 23,000 24,000 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ทุกรายการทุก
กิจกรรมในหลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) 

87,300 87,300 87,300 90,000 92,000 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา 20,000 20,000 20,000 25,000 25,000 
5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร 2,000 2,000 3,000 4,000 4,000 

รวม  
1,600,900 1,674,400 1,752,572 1,843,600 1,931,6

80 
จ านวนนักศึกษา  30 30 30 30 30 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 53,363 55,813 58,419 61,453 64,289 
 2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร  

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 
1 ค่าโครงการส าหรับนักศึกษาและค่าใช้จ่ายทางวิชาการ 9,000 
2 ค่านิเทศก์ฝึกงาน 11,040 
3 ค่าสารเคมี วัสดุ ในการท าโครงการวิจัยทางชีววิทยา 6,400 
 รวม 26,440 

 
2.7 ระบบการศึกษา แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า   138    หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จ านวน 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน 9 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
     และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1–1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน 3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า จ านวน 102 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน  จ านวน 26 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน 48 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน 15 หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาทักษะทางภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์  จ านวน 6 หน่วยกิต 
2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จ านวน 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 

 
   3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   
  1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
   การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7ตัว
รายละเอียดและหลักการก าหนดรหัสวิชา ได้จ าแนกดังต่อไปนี้ 

 
 
 
   
  
 
 
 

 
 
 
 

1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่1–3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 403: สาขาชีววิทยา 
2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่4   บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันป ี

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 



12 

 

 

 
2) การก าหนดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 

รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  น(ท-ป-อ) 

น หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา 
ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ป หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
อ หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้   

 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                           ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
บังคับเรียน                       6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 

Fundamental English     
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

English for Communication    
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย       3(3-0-6) 

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

Language and Communication for Specific Purposes  
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Japanese for Communication    
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Chinese for  Communication    
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 

Fundamental Chinese for Tourism  
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

Korean for Communication    
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 

Fundamental Burmese     
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Burmese for Communication  
   

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6) 

Human Behavior and Self-Development  
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1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
Thinking and Decision Making Skill  

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์       3(3-0-6) 
Ethics and Human Beings     

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

1521001 พุทธศาสน์        3(3-0-6) 
Buddhism        

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า     3(3-0-6) 
Information for Study and Research  

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
Aesthetics of Visual Arts    

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง      3(3-0-6) 
Aesthetics of Performing Arts   

2061001 สังคีตนิยม        3(3-0-6) 
Music Appreciation       

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6) 
Leadership Development     

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6) 
Personality Development and the Arts of Socializing   
 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 

History of Thai Society and Culture 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 

Public Mind and Civic Social Engagement   
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 

Interdisciplinary Social Science for Development  
2501005 ก าแพงเพชรศึกษา       3(2-2-5) 
  KamphaengPhet Studies 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 

Globalization and Localization   
2521002 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6) 

ASEAN Studies       
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

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

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

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6) 
Introduction to Laws    

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6) 
Business Initiation     

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
Finance in Daily Life     

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6) 
Entrepreneurship      

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

   
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 

Sports and Recreation for Quality of Life  
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ      3(2-2-5) 

Exercise for Health     
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 

Science and Technology for Daily Life  
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    3(3-0-6) 

Environments and Natural Resources  Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 

Health and Health Care     
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life    
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ      3(3-0-6) 

Mathematics and Decision Making   
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Computer and Information Technology  
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์      3(2-2-5) 

Website Design and Development  
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน       3(2-2-5) 

Package Software for Application  
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Agriculture in Daily Life 
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5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ       3(3-0-6) 
Food for Health      

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
Technology in Daily Life    

 
2)หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน      จ านวน  26 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น (ท-ป-อ) 
4011103 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ 

Principles of Physics 
  4(3-3-7) 

4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1 
Chemistry and Laboratory 1 

4(3-3-7) 

4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2 
Chemistry and Laboratory 2 

4(3-3-7) 

4031111 ชีววิทยาของพืช 
Plant Biology 

4(3-3-7) 

4031112 ชีววิทยาของสัตว์ 
Animal Biology 

4(3-3-7) 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 
Calculus and Analytical geometry 1 

3(3-0-6) 

4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 
Calculus and Analytical geometry 2 

3(3-0-6) 

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ      จ านวน  48 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น (ท-ป-อ) 
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1 

Organic Chemistry and Laboratory 1 
4(3-3-7) 

4022501    ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1 
Biochemistry and Laboratory  1 

4(3-3-7) 

4023601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1 
Analytical Chemistry and Laboratory  1 

3(2-3-5) 

4033302 สรีรวิทยาของพืช 
Plant Physiology 

3(2-3-5) 

4033206 สรีรวิทยาของสัตว์ 
Animal Physiology 

3(2-3-5) 

4032104 ชีววิทยาของเซลล์ 
Cell Biology 

4(3-3-7) 

4032401 พันธุศาสตร์ 
Genetics 

4(3-3-7) 
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4033101 นิเวศวิทยา 
Ecology 

4(3-3-7) 

4033102 วิวัฒนาการ 
Evolution 

3(3-0-6) 

4033103 การจัดระบบทางชีววิทยา 
Biological Systematics 

4(3-3-7) 

4033501 จุลชีววิทยา 
Microbiology 

4(3-3-7) 

4033106 ชีวสถิติ 
Biostatistics 

3(2-3-5) 

4034901 โครงการวิจัยทางชีววิทยา 
Research Project in Biology 

4(1-6-6) 

4034902 สัมมนาทางชีววิทยา   
Seminar in Biology 

1(0-3-2) 

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเทคนิคทางชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
4031101 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1  

Biology and Experiments 1 
4(3-3-7) 

4031102 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2  
Biology and Experiments 2 

4(3-3-7) 

4031301 ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ      
General Biology and Experiments  

4(3-3-7) 

4032101   สรีรวิทยาทั่วไป    
General Physiology 

4(3-3-7) 

4032102 อนุกรมวิธาน     
Taxonomy 

4(3-3-7) 

4034101 เทคนิคทางชีววิทยา 
Biological Techniques 

3(2-3-5) 

4034102 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
Principle of Biotechnology 

3(2-3-5) 

4034103 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
Plant Tissue Culture 

3(2-3-5) 

4034104 หลักพันธุวิศวกรรม 
Principle of Genetics Engineering 

3(2-3-5) 

4034105 หัวข้อเฉพาะทางชีววิทยา 
Selected Topics in Biology 

3(2-3-5) 

4034106 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 
Biodiversity and Conservation 

3(2-3-5) 
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กลุ่มวิชาสัตววิทยา 
4033201 สัตววิทยา 

Zoology 
3(2-3-5) 

4033202 ปักษีวิทยา 
Ornithology 

3(2-3-5) 

4033203 กีฏวิทยา 
Entomology 

3(2-3-5) 

4033204 ชีววิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
Invertebrate Biology 

3(2-3-5) 

4033205 ชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
Vertebrate Biology 

3(2-3-5) 

4033207 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์ 
Comparative Anatomy of Vertebrate 

3(2-3-5) 

4033208 มิญชวิทยาของสัตว์ 
Animal Histology 

3(2-3-5) 

4033209 พฤติกรรมสัตว์ 
Animal Behavior 

3(2-3-5) 

กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์ 
4033301 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช 

Plant Morphology and Anatomy 
3(2-3-5) 

4033303 การเจริญและพัฒนาการของพืช 
Plant Growth and Development 

3(2-3-5) 

4033304 อนุกรมวิธานพืช 
Plant Taxonomy 

3(2-3-5) 

4034301 พืชสมุนไพร 
Medicinal Plant 

3(2-3-5) 

4034303 สารทุติยภูมิจากพืช 
Plant Secondary Metabolites 

3(2-3-5) 

4034304 วิทยาการกล้วยไม้ 
Orchidology 

3(2-3-5) 

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์ 
4033402 พันธุศาสตร์ประชากร 

Population Genetics 
3(2-3-5) 

4033403 พันธุศาสตร์ของมนุษย์ 
Human Genetics 

3(2-3-5) 
 

4033404 พันธุศาสตร์ของเซลล์ 
Cytogenetics 
 

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

3(2-3-5) 

4034402 หลักอณูพันธุศาสตร์ 
Principle of Molecular Genetics 

3(2-3-5) 

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
4033502 โพรโตซัววิทยา 

Protozoology 
3(2-3-5) 

4033503 สาหร่ายวิทยา 
Phycology 

3(2-3-5) 

4033504 ราวิทยา 
Mycology 

3(2-3-5) 

4033505 ปรสิตวิทยา  
Parasitology 

3(2-3-5) 

4033506 ชีววิทยาของเห็ด 
Mushroom Biology 

3(2-3-5) 

4034501 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Microbiology 

3(2-3-5) 

4034502 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
Food Microbiology 

3(2-3-5) 

4034503 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 
Industrial Microbiology 

3(2-3-5) 

2.4 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 
 

2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จ านวน  7 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา 
4033801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา       2(90) 
  Preparation for  Professional Training in Biology 
4034801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา        5(450) 
  Field Experience in Biologyin Biology 

   หรือ 
4033802 การเตรียมฝึกโครงการสหกิจศึกษาทางชีววิทยา                   1(45) 

Co - operative Education Preparation in Biology 
4034802 โครงการสหกิจศึกษาทางชีววิทยา                    6(540) 

Co - operative Education in Biology 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
 
 3.1.4 แผนการศึกษา 

 
ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
4031111 ชีววิทยาของพืช 4(3-3-7) 
4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 

 รวม 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2  3(3-0-6) 
4031112 ชีววิทยาของสัตว์    4(3-3-7) 
4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2    4(3-3-7) 
4011103 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ   4(3-3-7) 

 รวม 21 
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
4032104 ชีววิทยาของเซลล์  4(3-3-7) 
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 

 รวม 20 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
4032905 ภาษาอังกฤษส าหรับชีววิทยา   3(3-0-6) 
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 
4033201 พันธุศาสตร์ 4(3-3-7) 
4033102 วิวัฒนาการ  3(3-0-6) 

 รวม 20 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   

4033302 สรีรวิทยาของพืช 3(3-3-7) 
4023601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1 3(2-3-5) 
4033106 ชีวสถิติ 3(2-3-5) 
4033501 จุลชีววิทยา 4(3-3-7) 
4033101 นิเวศวิทยา 4(3-3-7) 

 รวม 17 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
 

ปีท่ี 3/ ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
4033206 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-5) 
4033102 การจัดระบบทางชีววิทยา 4(3-3-7) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก   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) 
4033801 

 
4033802 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา  
หรือ 

การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาด้านชีววิทยา 

2(90) 
 

1(45) 
4034902 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-3-2) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

  รวม 15 หรือ 16 

ปีท่ี 4/ ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
4024803 

 
4034804 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านชีววิทยา 
หรือ 

สหกิจศึกษาด้านชีววิทยา 

5(450) 
 

6(540) 
  รวม 5หรือ 6 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญา ชะอุ่มผล 
 

วท.ม. การสอนชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2539 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2530 

2 อาจารย์ก าไร วรนุช 
 

วท.ม. เทคโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2548 

3 อาจารย์ธนากร วงษศา 
 

วท.ม. เทคโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2552 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2548 

4 อาจารย์สุวิชญา บัวชาติ 
 

วท.ม. เทคโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553 
วท.บ. เทคโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  ชลบุรี 
พ.ศ.2548 

5 อาจารย์อธิรดา บุญเดช 
 

วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2553 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2548 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญา ชะอุ่มผล 
 

วท.ม. การสอนชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2539 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2530 

2 อาจารย์ก าไร วรนุช 
 

วท.ม. เทคโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2548 
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ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

3 อาจารย์ธนากร วงษศา 
 

วท.ม. เทคโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2552 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2548 

4 อาจารย์สุวิชญา บัวชาติ 
 

วท.ม. เทคโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553 
วท.บ. เทคโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  ชลบุรี 
พ.ศ.2548 

5 อาจารย์อธิรดา บุญเดช 
 

วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2553 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2548 

6 อาจารย์นิภัชราพร สภาพพร วท.ม. เทคโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2554 
วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2549 

7 อาจารย์ภาเกล้า ภูมิใหญ่ 
 

วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2551 

วท.บ. เคมี สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.2546 

8 อาจารย์วันวิสา รักพ่วง 
 

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2557 

วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2555 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา วท.ด. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2547 

วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2541 

ค.บ. เคมี สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ.2539 

10 ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ 
 

ปร.ด. เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557 

วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2548 

กศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2545 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวกับวิชาชีพ

ชีววิทยา ชุมชนท้องถิ่น ก่อนเข้าสู่การท างานจริง โดยต้องการให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชาการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพหรือรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของ
นักศึกษา ดังนี้ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 1.2 มีระเบียบวินัย 
 1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
2. ด้านความรู้ 
 2.1 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยา 
 2.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฏีในศาสตร์ของชีววิทยา 
 2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านชีววิทยา 
 2.4 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
 3.2 น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆได้ อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
 3.3 มีความใฝ่รู้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่หลากหลายได้อย่าง

ถูกต้องและสร้างสรรค์ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 มีภาวะผู้น าโดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
 4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
 4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหาและ

น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 5.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้

อย่างเหมาะสม 
 5.3 มีทักษะและความรู้ภาษา อังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ

จ าเป็น 
 

4.2 ช่วงเวลา ภาคการศึกษาภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที ่4 
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  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง หรือ สหกิจศึกษา มีเวลาฝึ
ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง อาจจัดในภาคเรียนปกติ หรือภาคฤดูร้อน ขึ้นกับความเหมาะสมในการติดต่อระหว่าง
โปรแกรมวิชาชีววิทยา กับหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาโดยทาง
หลักสูตรมีการประเมินความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยการให้นักศึกษาท าการเก็บ
ชั่วโมงปฏิบัติการแต่ละห้องปฏิการต่างๆเช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พันธุวิศวกรรม และจุลชีววิทยา เป็นต้น 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
  5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  ท าการศึกษาทดลองในหัวข้อทางชีววิทยา และชีววิทยาประยุกต์ที่มีความสนใจเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ให้ลึกซ้ึง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   5.2.1นักศึกษาสามารถค้นคว้า เรียบเรียงเอกสาร เพ่ือค้นคว้าวิจัยได้ 
   5.2.2 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้เพ่ือน าไปใช้ในงานวิจัยทางชีววิทยา 
   5.2.3 นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การออกแบบงานวิจัย สรุป และ
วิเคราะห์ผลการวิจัย 
   5.2.4  นักศึกษาสามารถน าเสนอผลงานวิจัยในเชิงวิชาการ 
 5.3 ช่วงเวลาภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 
  5.4 จ านวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต และ จ านวนชั่วโมง180ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
  5.5 การเตรียมการ 
  นักศึกษา ต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิธีวิจัยทางชีววิทยาหรือฝึกการค้นคว้า หรือศึกษารูปแบบ
งานวิจัยทางชีววิทยา ซึ่งอาจเป็นการค้นคว้าเพ่ือน าเสนอองค์ความรู้ในรายวิชาสัมมนาทางชีววิทยา และสามารถ
เริ่มท าการวิจัยได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
  5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากการรายงานความก้าวหน้าและผลการวิจัยต่อหน้าคณะกรรมการสอบวิจัย โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นประธาน ซึ่งเกณฑ์การประเมินถูกก าหนดโดยคณะกรรมการที่โปรแกรมวิชาแต่งตั้ง 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 

- การสอดแทรกสาระด้านคุณธรรมจริยธรรมในวิชาที่เรียน 
เน้นการส่งเสริมเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เช่นความมี
เหตุผล ความมีจรรยาบรรณทางวิชาการ ความช่วยเหลือ
เก้ือกูล 

2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางชีววิทยา ทักษะทาง
วิชาชีพ และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- การเรียนการสอนที่สอดแทรกปฏิบัติการ และรายวชิา
โครงการวิจัย 
- จัดให้นักศึกษาเก็บชั่วโมงโดยทบทวนฝึกปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการต่างๆ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง 

3. มีความสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณา
การความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพชีววิทยาอย่าง
เป็นระบบ 

- การปฏิบัติงานเปน็ทีมในชั้นเรียน 
- การฝึกปฏิบัติงานโครงการรายวิชาที่ผู้สอนก าหนด 
- ส่งเสริมให้มีการน าหลักการการบริหารจัดการเชิง
ประชาธิปไตยมาสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในลักษณะของกระบวนการกลุ่ม 
บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ กติกาที่สามารถสร้างความ
รับผิดชอบ เคารพและยอมรับสิทธิ เสรีภาพ ของสมาชิก
กลุ่ม 
- การเป็นผู้ช่ วยวิทยากรในงานบริการวิชาการของ
โปรแกรมวิชาหรือคณะฯ 

4. มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์พัฒนา
ตนเองท้ังด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและ
ท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม 

- ก าหนดให้ท างานกลุ่มในรายวิชา 
- ส่ ง เส ริม ให้ นั กศึ กษ าได้ เรี ยน วิ ช าสหกิ จห รื อ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ เสริมกับการเรียนรายวิชาในหลักสูตร ให้
เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา 
- มอบหมายหัวข้อ ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และจัดหาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอน
เอกสาร หรือแหล่งค้นคว้าที่จัดให้มีในห้องสมุด ในปริมาณ
เพียงพอและพร้อมใช้ 

5. มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถ
สื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลในสื่อสารสนเทศในกระบวนการ
เรียนการสอน และการวิจัย 
- ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
หรือสื่อประกอบการน าเสนอผลงานวิชาการในเวทีต่างๆ 
- ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง  
เข้าใจผู้อื่น เข้าใจสังคมไทยและ
สังคมโลก 
1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ด าเนนิ
ชีวิตโดยพืน้ฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
   1.1 ให้ความส าคัญในวนิัย  การ
ตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลาที่
ก าหนด 
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา  กรุณา  
และความเสียสละ 
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  
สังคม 
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลยั / ชุมชน 
1.5 เน้นเร่ืองการแต่งกายและปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  ตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
1.1 การขานชื่อ  การให้คะแนนการ
เข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลกัการ 
ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี
   2.2มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
สื่อสาร 
   2.3สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
และน าความรู้ด้านมนษุยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา 

 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  โดย
เน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
 

 
2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี   ส าหรับการปฏบิัติ
ประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ 
2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
2.3 ประเมินจากรายงานผลการศึกษา
ดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริงท า
ความเข้าใจประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและน าข้อสรุปมาใช้
ประโยชนไ์ด ้
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปญัหา
ที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแกไ้ข 

 
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา  (Problem  Based  
Instruction) 
 
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
 

 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏบิัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

3.3 มอบหมายงานที่สง่เสริมการคิด  
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  มีภาวะผู้น าและภาวะผู้
ตามที่ดี มีความเข้าใจ วฒันธรรม
และสังคมที่แตกตา่ง มี
ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได ้
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

 
 
4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผูน้ าและผู้รายงาน 
4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัฯ 
4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและการให้ความ
ร่วมมือ 
4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณบ์ุคคล
ต่างๆ 

 
 
4.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชัน้
เรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา 
4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
4.4 ประเมินจาการสังเกตพฤตกิรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
การด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
ทั้งการฟัง พูด   อ่าน เขียน และ
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้น คน้คว้า
แหล่งข้อมูล   ความรู้และเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวติ  
ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจาก
แหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 

 
 
 
5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และ
ฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและ
ข้อมูลเชิงตัวเลข 
5.2 มอบหมายงานค้นควา้องค์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ให้นักศึกษาน าเสนอหนา้ชัน้ 
5.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอผลงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเนน้
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

 
 
 
5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

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

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร                

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

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

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

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

2501005 ก าแพงเพชรศึกษา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                
3591002เศรษฐกิจพอเพียง                
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

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

4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                

3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                

5071001 อาหารเพ่ือสขุภาพ                
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

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

 
  1 . 1  ก าหนด ใ ห้ทุ ก
ร ายวิ ช าสอดแทรกสาระและ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของ
คุณธรรมจริยธรรม 
    1.2 ก าหนดให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบ
วินัยเช่น การเข้าชั้นเรียนตรง
เวลาแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  
    1.3ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ได้แก่ การไม่กล่าวเท็จ
และลักทรัพย์ในทางวิชาการซึ่ง
หมายถึงการไม่แอบอ้างงานผู้อื่น
เป็นของตน (plagiarism) การไม่
บิดเบือนข้อมูลในรายงาน 
(falsification) การไม่สร้าง
หลักฐานอันเป็นเท็จ 
(fabrication) การไม่ทุจริตการ
สอบ 

 
1.1 ประเมินผลจากการสังเกตทั้ง
สังเกตโดยการเข้าไปมีส่วนร่วม
และสังเกตอยู่ภายนอก 
    1.2 ประเมินผลจากสภาพจริง
โดยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
เช่น การเข้าชั้นตรงเวลา ส่งงาน
ตรงเวลาและครบถ้วน เป็นต้น 
และอัตราการทุจริตมีปริมาณ
น้อย  

1.3 ป ระเมิน โดยการวัดผล
ภาคปฏิบัติ ในสถานการณ์จริง 

 

2. ความรู ้
  2.1 มีความรู้ในหลักการและ
ทฤษฎีทางด้านชีววิทยา 
  2.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางชีววิทยา
ที่จะน ามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฏีในศาสตร์ของชีววิทยา 
  2.3 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านชีววิทยา 
  2.4 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ
ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
  จัดการเรียนการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรม
ในลักษณะบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้า
กับความรู้และประสบการณ์ใหม่
ในรายวิชาที่สอนได้อย่าง
กลมกลืน และเน้นการปฏิบัติ 
รวมทั้งการใช้โสตทัศนูปกรณ์ที่
เหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจได้อย่างแท้จริงโดยใช้วิธีการ
สอนที่หลากหลายเช่นการ

 
  2.1 ประเมินด้วยการสอบปลาย
ภาคการศึกษา 
  2.2 ประเมินจากผลงานของ
นักศึกษา ที่ได้รับมอบหมายให้ไป
ศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติม ทั้ง
รายบุคคลและในลักษณะกลุ่ม 
  2.3 ประเมินจากผลการเรียนใน
รายวิชาที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม
การบริการวิชาการ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
อภิปรายสัมมนาการเรียนรู้จาก
กรณีปัญหาการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลการแก้ปัญหาด้วย
ตนเองการเรียนรู้จากการท างาน  
และมอบหมายหน้าที่การเป็น
ผู้ช่วยวิทยากรในกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบและมีเหตุมีผลตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
  3.2 น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับ
สถานการณ์ต่างๆได้ อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
  3.3 มีความใฝ่รู้สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

 
  3.1 จัดการเรียนการสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเน้นวิธีการสอน 
แบบสืบเสาะหาความจริง 
แบบวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนเกิด
การคิดวิเคราะห์ 
  3.2 จัดให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
ตรงด้วยการเรียนทั้งใน
สถานการณ์จ าลองใน
ห้องปฏิบัติการภายใต้การ
เตรียมการเพ่ือให้ผู้เรียนได้พบ
ข้อเท็จจริงด้วยตนเอง 
  3.3. มอบหมายงานที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะหม์ีการพัฒนาค้นคว้า
ความรู้เพื่อการอภิปรายและ
น าเสนอ 

 
  3.1 ประเมินจากการทดสอบ 
  3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
  3.3 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานของนักศึกษา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีภาวะผู้น าโดยสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น า
และสมาชิกที่ดี 
  4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และองค์กร 
  4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมของ
องค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 

 
  4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและ
ผู้รายงาน 
  4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
  4.3ใ ห ้ค ว า ม ส า ค ัญ ใ น ก า ร
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและ
การให้ความร่วมมือ 

 

  4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
  4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
  4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
  4.4 ป ระ เมิน จ าก ารสัง เก ต
พฤติกรรม  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
  5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการ
วิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหา
และน าเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 
  5.2 มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
  5.3 มีทักษะและความรู้ภาษา 
อังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน
เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจ าเป็น 
 

 
 
 
  5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และ
ฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูล
และข้อมูลเชิงตัวเลข 
  5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วให้น 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 าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

 
 
 
  5.1 ประเมินจากผลงานและ
การน าเสนอผลงาน 
  5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
5.3 การน าเสนองานวิจัย
ต่างประเทศหน้าชั้นเรียน
รายบุคคล โดยประเมินความรู้
ความเข้าใจ ความน่าสนใจ ความ
เหมาะสมทางวิชาการ บุคลิกภาพ
ในการน าเสนอ 
 

 
 
  



36 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 = ความรับผิดชอบหลัก 

รหัสวิชา รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 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 

หมวดวิชาเฉพาะ 

4011103 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ                  

4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1                  

4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2                  

4031111 ชีววิทยาของพืช                  

4031112 ชีววิทยาของสัตว์                  

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1                  

4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2                  

4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1                  
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รหัสวิชา รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 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 

หมวดวิชาเฉพาะ(ต่อ) 

4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1                  

4023601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1                  

4033302 สรีรวิทยาของพืช                  

4033206 สรีรวิทยาของสัตว์                  

4032104 ชีววิทยาของเซลล์                  

4032401 พันธุศาสตร์                  

4033101 นิเวศวิทยา                  

4033102 วิวัฒนาการ                  

4033103 การจัดระบบทางชีววิทยา                  

4033501 จุลชีววิทยา                  

4033106 ชีวสถิติ                  
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รหัสวิชา รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 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 

หมวดวิชาเฉพาะ(ต่อ) 

4034901 โครงการวิจัยทางชีววิทยา                  

4034902 สัมมนาทางชีววิทยา                  

หมวดวิชาเอกเลือก 

กลุ่มวิชาเทคนิคทางชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 

4031301 ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ                  

4031101 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1                  

4031102 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2                  

4032102 อนุกรมวิธาน                  

4032101 สรีรวิทยาทั่วไป                  

4034101 เทคนิคทางชีววิทยา                  

4034102 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ                  
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รหัสวิชา รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 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 

กลุ่มวิชาเทคนิคทางชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ(ต่อ) 

4034103 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                  

4034104 หลักพันธุวิศวกรรม                  

4034105 หัวข้อเฉพาะทางชีววิทยา                  

4034106 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์                  

กลุ่มวิชาสัตววิทยา 

4033201 สัตววิทยา                  

4033203 กีฏวิทยา                  

4033204 ชีววิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                  

4033205 ชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง                  

4033207 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์                  

4033208 มิญชวิทยาของสัตว์                  
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รหัสวิชา รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 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 

กลุ่มวิชาสัตววิทยา (ต่อ) 

4033209 พฤติกรรมสัตว์                  

กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์ 

4033301 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช                  

4033303 การเจริญและพัฒนาการของพืช                  

4033304 อนุกรมวิธานพืช                  

4034301 พืชสมุนไพร                  

4034303 สารทุติยภูมิจากพืช                  

4034304 วิทยาการกล้วยไม้                  

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์ 

4033402 พันธุศาสตร์ประชากร                  

4033403 พันธุศาสตร์ของมนุษย์                  
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รหัสวิชา รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 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 

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์(ต่อ) 
4033404 พันธุศาสตร์ของเซลล์                  

4034401 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์                  
4034402 หลักอณูพันธุศาสตร์                  

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

4033502 โพรโตซัววิทยา                  

4033503 สาหร่ายวิทยา                  

4033504 ราวิทยา                  

4033506 ชีววิทยาของเห็ด                  

4034501 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                  

4034502 จุลชีววิทยาทางอาหาร                  

4034503 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม                  
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รหัสวิชา รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 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 

กลุ่มวิชาทักษะทางภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 

4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์                  

4032905 ภาษาอังกฤษส าหรับชีววิทยา                  

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา 

4033801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา                  

4033802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาด้านชีววิทยา                  

4034801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา                  

4034802 สหกิจศึกษาด้านชีววิทยา                  
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หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดย

การประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  ความหมาย  ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 

กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. 2548 

 
2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย  
 2.1 อาจารย์แจ้งผลการประเมินทุกรายวิชาเพ่ือการทบทวน 
 2.2 จัดตั้งกรรมการทบทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
 2.3 จัดท าข้อสอบกลางที่มีมาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกันที่มีผู้สอนหลายคน 
3.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)  
3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ

หลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพ่ือเป็นการพัฒนาการ
สอนของอาจารย์ 

1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล  การประเมินผล ตลอดจน

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และการ

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

2.การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่นเทคนิคการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชีและการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม 

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าท าวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรงสาขา 
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2.2.5 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณา  ตามเกณฑ์ 3  ข้อ  ดังนี้  
 1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 3) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
2. บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาได้จาก 

1) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานที่บัณฑิตเข้าท างานหลังจากจบการศึกษา 
ตามผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 5 ด้าน เพ่ือน าผลประเมินและข้อเสนอแนะ
มาเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชาที่มีในหลักสูตร การจัดการฝึกอบรมเสริมให้แก่
นักศึกษาในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มีการเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือ
น าข้อวิพากษ์มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

2) ร้อยละของภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรี ภายใน 1 ปี 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
               หลักสูตรได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา คือ ปีการศึกษาละ 1 หมู่เรียน โดย
ก าหนดคุณสมบัติไว้ใน มคอ.2 ดังนี้ 

    1) ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
    2) ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติอ่ืนครบตามประกาศ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค) 
3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
    1) การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  

สาขาวิชาได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตั้ งแต่แรกเข้า จนจบการศึกษาโดย 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับฟังปัญหาและแนะน าแนวทางในกา ร
แก้ปัญหาทั้งด้านวิชาการและแนะแนวด้านอื่น ๆ 
         2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
          สาขาวิชามีกระบวนการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมหารือเพ่ือ
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีในด้านต่าง ๆ ผ่านการด าเนินโครงการ ประเมินความส าเร็จ
โครงการ/ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
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        3) นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ได้หลายช่องทาง เช่น ตู้รับเอกสารของ
อาจารย์แต่ละท่าน และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น ส่งข้อความผ่านระบบเครือข่ายสาขาวิชา เข้าพบขอค าปรึกษา
รายบุคคล บันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
4. อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
     มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ที่เข้าสอนโดยยึดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ด าเนินการสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องใน
ระดับปริญญาโทข้ึนไป 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
            1) อาจารย์ผู้สอน จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ประเมินและ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

     2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และ
รายงานสรุปผลในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตร 

     3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมินและสรุปผล เพ่ือ
น ามาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

     4) อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมินการเรียนการ
สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และน าข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนต่อไป 

4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
     1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ  

     2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น การใช้
สื่อการเรียนออนไลน์ช่วยในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวัดและประเมินผล 

     3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้ได้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
     4) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
     มีการเชิญวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษจากองค์กรเฉพาะทางภายนอกมาให้ความรู้ ถ่ายทอด

ประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงานจริงแก่นักศึกษา โดยต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาไม่
ต่ ากว่าระดับปริญญาโท ในสาขา/หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่บรรยาย 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 หลักสูตร 
     1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุมดสศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
     2) พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อย ทุกๆ 5 ปี 
     3) จัดให้หลักสูตรมีรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้

ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
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     4) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การท างานใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

     5) การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยผู้เรียน บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

     6) มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
ท าหน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยให้เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

5.2 การเรียนการสอน 
     มีการประชุมเรื่องมาตรฐานการให้คะแนนเกรดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น รายวิชาเดียวกัน ต้องให้

คะแนนเกรดร่วมกัน และในรายวิชาที่จัดสอนร่วม ให้ผู้สอนพิจารณาความต่อเนื่องของเนื้อหาให้สอดคล้องกัน และ
ประชุมให้คะแนนเกรดร่วมกัน โดยการให้ตะแนนเกรดจะเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่า
ด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ค) 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
     วางแผนแนวทางการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาทั้ง 5 ด้าน ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และน ามาก าหนดไว้ใน มคอ. 3/ มคอ. 4 เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
โดยผู้สอนสามารถเลือกกลยุทธ์การสอน วิธีการประเมินผลได้ เช่น  ด้านคุณธรรม จริยธรรม สอนโดยการบรรยาย 
และประเมินผลโดยการสังเกตการเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม  ด้านความรู้ สอนโดยการบรรยาย/ปฏิบัติ 
ประเมินผลโดยการสอบและการประเมินผลงาน ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอนโดย
การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระท้ังแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ประเมินผลโดยการประเมินผลงาน การน าเสนอ เป็นต้น 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
     ก าหนดโครงการ เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  เอกสาร ต ารา  สื่อการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนและ

สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เพียงพอและเหมาะสมแก่การเรียนรู้ โดยบริหารจากเงินรายได้ และ
งบประมาณแผ่นดินประจ าปีที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี 
     6.2.1 ห้องปฏิบัติการ 

1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ ขนาดจุ 40 เครื่อง จ านวน 1 ห้อง  
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ ขนาดจุ 35 เครื่อง จ านวน 2 ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ขนาดจุ 40 เครื่อง จ านวน 3 ห้อง 
4) ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ขนาดจุ 100 เครื่อง จ านวน 1 ห้อง 

     6.2.2 ห้องสมุด 
      มีการจัดสรร ให้บริการวารสาร เอกสาร ต ารา วิทยานิพนธ์  งานวิจัย และสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ทั้ง

ห้องสมุดคณะและส านักวิทยบริการ  จัดให้บริการการสืบค้นผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์  นอกจากนี้สาขาวิชายังมี
เอกสารตัวอย่างผลการด าเนินโครงงานไว้ให้บริการ 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
     1) คณะและสาขาวิชา มีการจัดสื่อการสอนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่อง

คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์  
     2) มีการประสานงานกับส านักวิทยบริการเพ่ือเสนอให้จัดซื้อหนังสือ ต ารา ส าหรับอ่านประกอบใน

วิชาเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือเพ่ือจัดซื้อเพ่ิมเติม 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
     ประเมินโดยส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร และสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ 

ต ารา ห้องปฏิบัติการ  
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

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

     

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

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

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

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี        

     



49 

 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
- - - - - 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1ก่อนการสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
          1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (Stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียนผู้สอนผู้ปกครองศิษย์เก่าผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ประกอบการ 
    2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
    2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation)ภายหลังส าเร็จ
การศึกษาทุก 5 ปี 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 

มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษาปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันทีจาก

ข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอประธานโปรแกรม 
    4.2อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่  7 จากการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
    4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานและวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

  



52 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติการ
คิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและ
ลายลักษณ์ 
   
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  ฝึก
ปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
   
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษสั้น 
ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
   
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
  
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
ฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
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1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียงการฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
  
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้ อ
สินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
  
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์
จริง 
   
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวนฝึกการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
   
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะ
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบท
สนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
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  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัย
ทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการ
พัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
   
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผลการวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ 
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดใน
ชีวิตประจ าวัน 
   
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม 
หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่วนบุคคลและสังคม 
   
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกต์ ใช้ ในการแก้ปัญหาพัฒนาชีวิตและสั งคม คุณ ธรรมจริยธรรมตามหลัก  
ศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
     
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
   
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ การอ้างอิงและการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาล
ใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความ
งาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงาม
และเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงาน
ทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
     
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการ
เห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
     
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรีไทย 
วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติ
ดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
   
3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า การ
ตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง 
     
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน การพูด 
การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย 
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหา
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
   
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทางสังคม
ของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม 
จริยธรรม แนวคิดหลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
     
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
  Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิดมุมมอง
ต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ 
ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
     
2501005  ก าแพงเพชรศึกษา      3(2-2-5) 
  KamphaengPhet Studies 
  สภาพภูมิศาสตร์ ประวิติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิง
วิเคราะห์ ศักยภาพและโอกาศของการพัฒนาในอนาคต ศึกษาก าแพงเพชรในมิติเมืองอยู่อาศัยเมืองน่าอยู่ (Healty 
city) เมืองท่องเที่ยว (Tourist city) เมืองประวัติศาสตร์และมรดกโลก (Historical and Heritage city) การ
อนุรักษ์และการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของก าแพงเพชรในฐานะเมืองมรดกโลก 
 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์     3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศใน
กลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลังสมัยใหม่
ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอัน
เป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
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2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา 
สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
     
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วม
การจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น  การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่ งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
     
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทางประชาธิปไตย
ของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การจัดระเบียบการ
ปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
   
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
   
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุงธุรกิจ 
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3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ืออนาคต การ
วางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้เงินเพ่ือ
สุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
   
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบการ 
การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ 
   
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy 
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้จาก
การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้รู้จัก
ความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสม
กับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
   
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะ
เบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
   
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกายหลักการและขั้นตอน
ขอ งก ารอ อก ก าลั งก าย เพ่ื อ สุ ข ภ าพ  ก ารออก ก าลั งก าย เพ่ื อ พั ฒ น าส ม รรถ ภ าพ  ท า งก าย ด้ าน 
ต่างๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่างถูก
วิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
   
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศ
และโลก ปัญหา ผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
   
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริม
สุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
   
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณภาษี
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
   
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
   
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
  Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงานของ
องค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
   
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน    3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรมกระดาน
ค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่ เหมาะสม การผลิตพืช  การผลิต
สัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร ผลพลอย
ได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
   
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร
ที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 
   
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกในการใช้
เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่างๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
4011103 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ     4(3-3-7) 

Principles of Physics 
ระบบหน่วย การวัด ความแม่นย าและความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณ สเกลาร์และปริมาณ

เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบต่างๆ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม งาน ก าลัง  พลังงาน  
เครื่องกลอย่างง่าย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่น ความร้อน  ไฟฟ้า  แม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของสสาร โครงสร้าง
อะตอม สารกัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและการสลายตัว  
ปฏิบัติการในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ 
 
4021101    เคมีและปฏิบัติการ 1                                  4(3-3-7) 

Chemistry and Laboratory 1 
ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น สมบัติของ

สารในสถานะต่างๆ อาทิ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์อุณหพลศาสตร์  และจลนพลศาสตร์เชิง
เคมี ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

 
4021102  เคมีและปฏิบัติการ 2                                  4(3-3-7) 

Chemistry and Laboratory 2 
สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า สารอินทรีย์ สารพอลิเมอร์ สารประกอบโคออร์ดิเนชัน

เบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4031111  ชีววิทยาของพืช       4(3-3-7) 
  Plant Biology  

กระบวนการการศึกษาทางชีววิทยาของพืช วิวัฒนาการ ความหลากหลายของพืชสัณฐานวิทยา 
กายวิภาค นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี 

 
4031112    ชีววิทยาของสัตว์       4(3-3-7) 
  Animal Biology 

กระบวนการการศึกษาทางชีววิทยาของสัตว์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสัตว์โครงสร้าง
หน้าที่เชิงเปรียบเทียบ นิเวศวิทยา และสรีรวิทยาเบื้องต้นของสัตว์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทาง
ทฤษฎี 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
4091401   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1     3(3-0-6) 
  Calculus and Analytical geometry 1 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิสัย 
การประยุกต์อนุพันธ์ และอินทิกรัลเบื้องต้น 
 
4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์2     3(3-0-6) 
  Calculus and Analytical geometry 2 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  4091401 แคลคูลัส1     
  เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ปริพันธ์จ ากัดเขต ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ ความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย  และอนุกรมอนันต์  
 
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
4022301  เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1                 4(3 -3- 7) 

 Organic Chemistry and Laboratory 1                                                            
การจ าแนกประเภท การเรียกชื่อสารอินทรีย์ พันธะในโมเลกุลอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีในสารอินทรีย์ 

ความว่องไวของปฏิกิริยา การเปลี่ยนแปลงทางอินทรีย์เคมี สเตริโอเคมี การเตรียมสารอินทรีย์ และการเกิดปฏิกิริยา
ของสารอินทรีย์ ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4022501  ชีวเคมี และปฏิบัติการ 1                              4(3-3-7) 

Biochemistry and Laboratory 1   
ความส าคัญของบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต เทคนิคการท าสารชีว โมเลกุลให้บริสุทธิ์โดยวิธีต่างๆ เช่น  

การตกตะกอน  การกรอง  วิธีโครมาโทกราฟี  การเคลื่อนย้ายสู่ขั้วไฟฟ้า การหมุนเหวี่ยง ศึกษาองค์ประกอบของ
เซลล์โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที่ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต  ลิพิด โปรตีน  เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก  
ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4023601   เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1     3(2-3-5) 
  Analytical Chemistry and Laboratory 1 

หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลในเคมีวิเคราะห์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการค านวณทางเคมีวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ การวิเคราะห์และค านวณหาปริมาณสารเคมีในปฏิกิริยา 
กรด เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์ และปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทาง
ทฤษฎี 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
4033302 สรีรวิทยาของพืช       3(2-3-5) 
  Plant Physiology 
  หลักการและกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ความส าคัญของแสง น้ า แก๊ส และธาตุอาหารที่
จ าเป็นต่อพืช กลไกของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจและเมแทบอลิซึมอ่ืนๆของพืชการเจริญเติบโต
และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033206 สรีรวิทยาสัตว ์       3(2-3-5) 
  Animal Physiology 
  สรีรวิทยาเปรียบเทียบของระบบต่างๆ ตามวิวัฒนาการของสัตว์ และกระบวนการเมแทบอลิซึม 
ได้แก่ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต (ล าเลียง) ระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท
และอวัยวะรับความรู้สึก ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบเครื่องห่อหุ้มร่างกาย
ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4032104    ชีววิทยาของเซลล์      4(3-3-7) 
  Cell Biology 

คุณสมบัติทางสรีรวิทยา โครงสร้าง เซลล์โปรแคริโอตและยูแคริโอต  ออร์แกเนลล์ที่อยู่ภายใน 
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม, วัฎจักรเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการตายของเซลล์ [หรือ อะพอพโทซิส (apoptosis)] 
ปฎิสัมพันธ์ของการสังเคราะห์สารระหว่าง central dogma ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4032401     พันธุศาสตร์       4(3-3-7) 
  Genetics 

ความรู้พ้ืนฐานทางพันธุศาสตร์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การคาดคะเน ผลลัพธ์ที่
เกิดในลูกผสม ความน่าจะเป็นของการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การจ าลองของสารพันธุกรรม ยีนลิงเกจ
และยีนรีคอมบิเนชัน เพศ และการก าหนดเพศ มัลติ เปิลแอลลีสส์ การควบคุมของยีนเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับยีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร การ
ถ่ายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียสโรคทางพันธุกรรม ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033103 การจัดระบบทางชีววิทยา      4(3-3-7) 
  Biological Systematics 
  ศึกษาประวัติวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู่ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่าง ๆ 
การน าข้อมูลด้านต่างๆ มาใช้ศึกษาการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
4033101    นิเวศวิทยา        4(3-3-7) 
  Ecology 
  ความรู้พ้ืนฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยจ ากัด วัฏจักรของสาร ประชากร 
ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจาย มลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทฤษฎี
ทางนิเวศวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี และการศึกษา
ภาคสนาม 
 
4033102    วิวัฒนาการ       3(3-0-6) 
  Evolution 

มโนทัศน์ของดาร์วิน การเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่การสูญพันธุ์และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ต้นไม้
วิวัฒนาการและช่วงเวลา (evolutionary treeand time line) วิวัฒนาการมหภาควิวัฒนาการจุลภาคพันธุศาสตร์
ของประชากรเบื้องต้น 
 
4033501  จุลชีววิทยา       4(3-3-7) 
  Microbiology 
  ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา  การจ าแนกประเภท สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และการเพิ่ม
จ านวนของแบคทีเรีย เห็ดรา โพรโตซัว สาหร่าย และไวรัส โภชนาการ เมแทบอลิซึม การควบคุม ความส าคัญของ
จุลินทรีย์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม  สิ่งแวดล้อม  สาธารณสุขและการแพทย์ ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033106 ชีวสถิติ        3(2-3-5) 

Biostatistics 
การใช้หลักทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา  การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

ถดถอยและสหสัมพันธ์ หลักการเบื้องต้นในการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองพ้ืนฐานแบบปัจจัยเดี่ยว 
แผนการทดลองพ้ืนฐานแบบหลายปัจจัย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ผลการทดลองปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4034901 โครงการวิจัยทางชีววิทยา      4(1-6-6) 
  Research Project in Biology  
  ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา การทดลอง การเขียนโครงการ และการท าวิจัยทางชีววิทยาโดยใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้ค าแนะน าและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
4034902 สัมมนาทางชีววิทยา      1(0-3-2) 
  Seminar in Biology 
  การน าเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายในหัวข้อเรื่องต่างๆทางด้านชีววิทยา  โดยหัวข้องานที่
ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 
3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 

3.1 กลุ่มวิชาเทคนิคทางชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
4031301 ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ     4(3-3-7)  
  General Biology and Experiments      
  สมบัติของสิ่งมีชีวิต  สารเคมีของชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชโครงสร้าง
และหน้าที่ของสัตว์พันธุศาสตร์ การจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต  วิวัฒนาการ  นิเวศวิทยาปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง
กับการศึกษาทางทฤษฎี  
 
4031101  ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1      4 (3-3-7) 
  Biology and Experiments 1 
  กระบวนการศึกษาทางชีววิทยา โครงสร้าง หน้าที่ของเซลล์และออร์แกเนลล์  สารเคมีของ                    
ชีวิต พลังงานและเมแทบอลิซึมพันธุศาสตร์  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4031102       ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2      4 (3-3-7) 
  Biology and Experiments 2 
  โครงสร้างและหน้าที่การท างานพื้นฐานของพืชและสัตว์ กระบวนการท างานของระบบ                    
อวัยวะของสัตว์ เช่นการรักษาดุลยภาพ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทและออร์โมน ฯลฯ การสืบพันธุ์และ
การเจริญของพืชและสัตว์ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4032101    สรีรวิทยาทั่วไป       4(3-3-7) 

General Physiology 
ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต กระบวนการต่างๆที่ส าคัญเช่น การสังเคราะห์แสง 

 การหายใจระดับเซลล์ การขนส่งและการล าเลียง ความสมดุลของน้ าและเกลือแร่ กลไกการประสานงานและ
ควบคุมการท างานของระบบต่างๆ ของร่างกายปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
4032102  อนุกรมวิธาน       4(3-3-7) 
  Taxonomy 
  ความรู้พื้นฐานในการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต หลักเกณฑ์การตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต การตรวจสอบหาชื่อ
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง และการจ าแนก จัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต โดเมนของสิ่งมีชีวิต อาณาจักรสิ่งมีชีวิต การจ าแนก
สิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน ปฏิบัติการจ าแนกสิ่งมีชีวิต การสร้างรูปวิธาน  (ไดโคโทมัสคีย์) จากตัวอย่างในห้อง ปฏิบัติการ
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4034101 เทคนิคทางชีววิทยา      3(2-3-5) 
  Biological Techniques 
  เทคนิคและวิธีการที่ส าคัญในการศึกษาสิ่งมีชีวิต เช่น การเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ การเก็บรักษา
ตัวอย่างพืชและสัตว์ให้คงสภาพเดิมเป็นเวลานาน โดยการท าตัวอย่างพืชอัดแห้ง การดองใส การสตัฟฟ์สัตว์ การ
ท าสไลด์ถาวรอย่างง่ายๆ การถ่ายรูปผ่านกล้องจุลทรรศน์ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4034102 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช      3(2-3-5) 
  Plant Tissue Culture 

เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ของพืช การน าเทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงพันธุ์พืช และการผลิตสารเคมีที่ส าคัญจากพืช ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาทางทฤษฎี 
 
4034103 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ     3(2-3-5) 
  Principle of Biotechnology 
  หลักการและพ้ืนฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการหมัก การใช้จุลินทรีย์ทาง
อุตสาหกรรม การเกษตร และการแพทย์ การใช้ความรู้ทางพันธุวิศวกรรมในการปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ เทคนิค กระบวนการ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทาง
ทฤษฎี 
 
4034104 พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น      3 (2-3-5) 
  Introductory Genetics Engineering 
  เทคนิคพ้ืนฐานการโคลนนิ่งจีน ดีเอ็นเอพาหะชนิดต่างๆ พลาสมิด คอสมิด และไวรัสของ
แบคทีเรีย การแยกดีเอ็นเอพาหะด้วยวิธีการต่างๆ การสร้างรีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอ เทคนิคการถ่ายฝากเข้าสู่เซลล์
เจ้าบ้าน การเพ่ิมจ านวนและการคัดเลือกรีคอมบิแนนต์  แนวทางการใช้ประโยชน์ทางการปรับปรุงพันธุ์จุลินทรีย์ 
พืชและสัตว์เพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรม ข้อควรตระหนักทางจริยธรรม กฎหมาย   และมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในการน าพันธุวิศวกรรมมาใช้ รวมทั้งความ ก้าวหน้า ในงานทางด้านพันธุวิศวกรรมปฏิบัติการ
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
4034105  หัวข้อเฉพาะทางชีววิทยา         3(2-3-5) 
  Selected Topics in Biology 

วิเคราะห์และวิจารณ์หัวข้อเฉพาะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางชีววิทยา 
 
4034106 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์   3(2-3-5) 

Biodiversity and Conservation 
สาเหตุของความหลากหลายทางชีวภาพ  ความหลากหลายของพันธุกรรมสปีชีส์ และนิเวศวิทยา 

ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ  สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย  
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพแบบยั่งยืน ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทางทฤษฎี 
 

3.2 กลุ่มวิชาสัตววิทยา 
 

4033202 ปักษีวิทยา       3(2-3-5) 
  Ornithology 
  วิวัฒนาการสัตว์ปีก สัณฐานวิทยา กายวิภาค การกระจาย พฤติกรรม การอนุรักษ์นกปฏิบัติการ
และจ าแนกประเภทของนกในธรรมชาติ ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033203  กีฏวิทยา       3(2-3-5) 
  Entomology 

ชีววิทยาของแมลง สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การจ าแนกประเภท การกระจาย 
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ การใช้เครื่องควบคุมและการก าจัดแมลง ท าปฏิบัติการการรวบรวมและเก็บตัวอย่าง
แมลง การศึกษาภาคสนามปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033204 ชีววิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง     3(2-3-5) 
  Invertebrate Biology 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การจ าแนกประเภทตั้งแต่ฟองน้ า จนถึงโพรโตคอร์
เดต ศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์วิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาทางทฤษฎ ี
 
4033205 ชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง     3(2-3-5) 

Vertebrate Biology 
ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา  กายวิภาคศาสตร์วิทยา สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิตความเป็นอยู่ 

วิวัฒนาการ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การเจริญเติบโตของตัวอ่อน และการจ าแนกหมวดหมู่ของสัตว์ที่มีกระดูก
สันหลังปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
4033207 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  3(2-3-5) 

Comparative Anatomy of Vertebrate 
เปรียบเทียบโครงสร้างของร่างกายสัตว์มีกระดูกสันหลังเกี่ยวกับระบบต่างๆ อวัยวะ และเนื้อเยื่อ 

ตลอดจนการเจริญเติบโตของตัวอ่อน ตามสายวิวัฒนาการปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033208 มิญชวิทยาของสัตว์      3(2-3-5) 
  Animal Histology 
  ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ และสมบัติของเนื้อเยื่อชนิดต่างๆของสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น เนื้อเยื่อบุ
ผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกระดูก เลือด เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาทปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทางทฤษฎี 
4033209 พฤติกรรมสัตว์       3(2-3-5) 
  Animal Behavior 
  วิวัฒนาการของพฤติกรรมสัตว์ ศึกษารูปแบบของพฤติกรรมสัญชาตญาณพฤติกรรมการเรียนรู้ 
และพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ป่า การปรับตัวทางพฤติกรรมของสัตว์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสิ่งแวดล้อมและการรบกวนของมนุษย์  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

3.3 กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์ 
4033301 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช    3(2-3-5) 
  Plant Morphology and Anatomy 
  โครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของพืช เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบเนื้อเยื่อ พัฒนาการและ
การเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนื้อเยื่อในระยะต่างๆ ของการเติบโต และการเจริญเป็นส่วนต่างๆของพืชปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033303 การเจริญและพัฒนาการของพืช     3(2-3-5) 
  Plant Growth and Development 

กระบวนการเจริญเติบโตของพืช ปัจจัยที่เก่ียวข้องและสารที่ควบคุมอัตราการเจริญเติบโตของพืช 
การจ าแนกประเภทสารควบคุม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตอบสนองของพืชในรูปแบบต่างๆ การสุก 
การร่วง การใช้สารควบคุมการเจริญ  เติบโตเพ่ือเพ่ิมผลผลิตปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

 
4033304 อนุกรมวิธานพืช       3(2-3-5) 
  Plant Taxonomy 
  หลักการจ าแนกหมวดหมู่ การตั้งชื่อ และการตรวจสอบพันธุ์ไม้  โดยเฉพาะไม้ดอก ความสัมพันธ์
ของพืช ลักษณะวงศ์ ถิ่นก าเนิด การกระจายพันธุ์และความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ วิธีการสร้างและใช้รูปวิธาน
ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
4034301 พืชสมุนไพร       3(2-3-5) 
  Medicinal Plant 
  การน าพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ สารออกฤทธิ์  การจัดจ าแนกประเภท ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ พฤกษศาตร์พ้ืนบ้านของพืชสมุนไพร เทคโนโลยีในการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ การรวบรวมและการเก็บตัวอย่าง รวมไปถึงการตลาดของพืชสมุนไพร ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาทางทฤษฎี 
 
4034303  สารทุติยภูมิจากพืช          3(2-3-5) 
  Plant Secondary Metabolite 
  โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์พืช การสังเคราะห์แสง ความสัมพันธ์ระหว่างสารเมตา
บอไลท์ ปฐมภูมิและสารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิ เทอร์ปีนอยด์อัลคาลอยด์ ฟีนอลิกการสกัดเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจาก
พืช การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตเมตาบอไลท์ทุติยภูมิปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทาง
ทฤษฎี ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4034304 วิทยาการกล้วยไม้      3(2-3-5) 
  Orchidology 
  ลักษณะของกล้วยไม้สกุลต่างๆ ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการปลูกเลี้ยงและดูแลรักษา การ
ขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปลูกในเชิงการค้าปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

 
3.4 กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์ 

 
4033402 พันธุศาสตร์ประชากร      3(2-3-5) 
  Population Genetics 
  โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากร สมดุลประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่ของจีน จี
โนไทป์และฟีโนไทป์ในหมู่ประชากร การน ากฎของเมนเดลมาใช้ การเปลี่ยนแปลงของประชากรเนื่องด้วยสาเหตุ
ต่างๆ และกระบวนการเกิดวิวัฒนาการปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033403 พันธุศาสตร์ของมนุษย์      3(2-3-5) 
  Human Genetics 
  หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ โครงสร้าง หน้าที่ของจีน และโครโมโซมของ
มนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรม บทบาทของพันธุศาสตร์ในทางการแพทย์ และ
สังคมมนุษย์ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
4033404 พันธุศาสตร์ของเซลล์                 3(2-3-5) 

Cytogenetics 
โครงสร้าง  หน้าที่  และสรีรวิทยาของโครโมโซมบทบาทส าคัญของโครโมโซมต่อกระบวนการ

ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมกับผลที่เกิดขึ้นกับฟีโนโทป์
ความส าคัญของโครงการจึโนมมนุษย์และการท าแผนที่ของยีนบนโครโมโซม  เทคนิคทางไซโตจินิติก  เพ่ือตรวจ
โครโมโซม  การตรวจวิเคราะห์ไซโตจินิติกเพ่ือศึกษาความเป็นพิษของสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาทางทฤษฎ ี
 
4034401 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์      3(2-3-5) 
  Microbial Genetics 

หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์การผ่าเหล่า และกลไกการผ่าเหล่าในจุลินทรีย์ การ
หาต าแหน่งยีนในจุลินทรีย์ความส าคัญของจุลินทรีย์ และบทบาทของจุลินทรีย์ด้านพันธุวิศวกรรรมรวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้ ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4034402 หลักอณูชีววิทยา          3(2-3-5)  

Principle of Molecular Genetics 
โครงสร้างดีเอ็นเอ การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และการแสดงออกของโปรตีน กระบวนการ

ดัดแปลงโมเลกุลหลังกระบวนการแปลรหัส ความผิดปกติและการซ่อมแซม การควบคุมกระบวนการต่างๆข้างต้น 
เทคนิคที่ใช้ในงานวิจัยทางด้านอณูชีววิทยาการใช้ประโยชน์ทางด้านอณูชีววิทยาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทางทฤษฎี 

 
3.5 กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

 
4033502 โพรโตซัววิทยา       3(2-3-5) 
  Protozoology 
  ชีววิทยาของโพรโตซัว การจ าแนกประเภท สัณฐานวิทยา และโครงสร้าง สรีรวิทยา นิเวศวิทยา 
วัฏจักรชีวิตของโพรโตซัวบางชนิดที่ด ารงชีวิตแบบอิสระ แบบพ่ึงพา และแบบปรสิต การเก็บรวบรวม การ
เพาะเลี้ยง การแยกสายพันธุ์บริสุทธิ์  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033503 สาหร่ายวิทยา       3(2-3-5) 
  Phycology 
  สาหร่ายในด้านสัณฐานวิทยา โครงสร้าง สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต อนุกรมวิธาน บทบาททาง
นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ ความส าคัญของสาหร่ายต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน ความส าคัญทางเศรษฐกิจ การเพาะสาหร่ายด้าน
อุตสาหกรรม การเก็บรวบรวม  การเพาะเลี้ยง การแยกสายพันธุ์บริสุทธิ์ ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทาง 
ทฤษฎี 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
4033504 ราวิทยา        3(2-3-5) 
  Mycology 
  สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ การสืบพันธุ์  วิวัฒนาการ  ความหลากหลายของราและ
ยีสต์  บทบาทหน้าที่ในระบบนิเวศ ความส าคัญของเชื้อรา ทางการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม ปฏิบัติการ
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4033505 ปรสิตวิทยา       3(2-3-5) 
  Parasitology 
  ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรสิตวิทยา การจ าแนกประเภท นิเวศวิทยาและการกระจายทาง
ภูมิศาสตร์ วัฏจักรชีวิต สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และ สรีรวิทยาของปรสิต ภูมิคุ้มกันต่อโรคปรสิต 
ความสัมพันธ์กับมนุษย์และสัตว์  การควบคุมปรสิต การรวบรวมและเก็บตัวอย่างปรสิต ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาทางทฤษฎ ี
 
4033506 ชีววิทยาของเห็ด         3(2-3-5) 

Mushroom Biology 
สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ สรีรวิทยา พิษวิทยาของเห็ด และการเพาะ

เห็ดเชิงอุตสาหกรรมปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

4034501 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม      3(2-3-5) 
Environmental Microbiology 
หน้าที่และความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ รวมทั้งนิเวศวิทยาของ

จุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในวัฏจักรสารอาหารกระบวนการย่อยสลายสารมลพิษบางชนิดโดยจุลินทรีย์ และ
การควบคุมโดยชีววิธี ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4034502 จุลชีววิทยาทางอาหาร      3(2-3-5) 
  Food Microbiology 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การท าลายจุลินทรีย์โดย
กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร การเสื่อมคุณภาพ การเน่าเสียของอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ ชนิดของ
จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคทางอาหาร อาหารเป็นพิษ มาตรฐานทางด้านจุลินทรีย์ การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร 
การวิเคราะห์และประเมินผล ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
4034503 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม     3(2-3-5) 
  Industrial Microbiology 

จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญทางอุตสาหกรรม  กระบวนการควบคุมการผลิตและเก็บรักษาสายพันธุ์
จุลินทรีย์ จลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางอุตสาหกรรมอันได้แก่ 
กระบวนการหมัก (fermentation process) เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมัก  กระบวนการหมัก
แบบกะ และแบบต่อเนื่อง อุปกรณ์และการท างานของถังหมัก  ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พลอยได้ (by-products) 
จากเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ การน ากระบวนการเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ มาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4. กลุ่มวิชาทักษะทางภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
4002251       ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์           3(3-0-6) 
                   English for Sciences  

อ่านข้อความ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์  และให้ เขียน                           
ข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
 
4032905 ภาษาอังกฤษส าหรับชีววิทยา     3(3-0-6) 
  English for Biology 

ศัพท์เทคนิคทางชีววิทยา การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้จากบทความวิชาการ บทความวิจัย
ทางชีววิทยาจากวารสารวิจัยต่างประเทศ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อภิปรายองค์ความรู้ที่ได้ฝึกเขียนบทความหรือ
รายงานวิจัยทางชีววิทยาเป็นภาษาอังกฤษ เขียนใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ และฝึกการน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 
5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา 
4033801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา      2(90) 
  Preparation for  Professional Training in Biology 
 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานทางด้านชีววิทยาของนักศึกษาการพัฒนานักศึกษาทั้งด้าน
ความรู้ และทักษะปฏิบัติการต่างๆ 
 
4033802 การเตรียมฝึกโครงการสหกิจศึกษาทางชีววิทยา                  1(45) 

Co - operative Education Preparation in Biology 
 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีหลักการตามการฝึกปฏิบัติของโครงการสหกิจศึกษา ก่อน
ออกปฏิบัติการในสถานประกอบการ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
4034801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา       5(450) 
  Field Experience in Biology 

การฝึกงานทางด้านชีววิทยาของนักศึกษาในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนโดย ความเห็นชอบของ
ภาควิชา  
 
4034802 โครงการสหกิจศึกษาทางชีววิทยา                   6(540) 

Co - operative Education in Biology 
การปฏิบัติงานด้านชีววิทยา และชีววิทยาประยุกต์ ในสถานประกอบการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตร กับการปฏิบัติงานจริง การจัดท าโครงร่าง และด าเนินงาน
โครงการวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ การรายงานผลการวิจัยทั้งในรูปแบบรายงาน รวมทั้งการน าเสนอรูปแบบ
อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการของเห็นสมควร 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

เพ่ือปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้ครบถ้วน โดยให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร รวมทั้งการเพ่ิมรายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งความเหมาะสมกับความต้องการของสภาพสังคมและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 

 
หลักสูตรเดิม ปีพ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ.2560 สาระที่ปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Biology 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : วิทยาศาสตรบณัฑติ (ชีววิทยา) 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : วท.บ. (ชีววิทยา) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Science (Biology) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Sc. (Biology) 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Biology 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : วิทยาศาสตรบณัฑติ (ชีววิทยา) 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : วท.บ. (ชีววิทยา) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Science (Biology) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Sc. (Biology) 
 

คงเดิม 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ของมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร  เป็นหลักสตูรวิทยาการเชิงเดี่ยวท่ีมุ่งสร้างบัณฑิตทางชีววิทยาท่ีมี
ความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางชีววิทยา  ท้ังทางด้านเนื้อหา ทักษะการปฏิบตัิ 
และสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช้ในการท างานในตลาดแรงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปรัชญาของหลักสูตร 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ของมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร  เป็นหลักสตูรวิทยาการเชิงเดี่ยวท่ีมุ่งสร้างบัณฑิตทางชีววิทยาท่ีมี
ความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางชีววิทยา  ท้ังทางด้านเนื้อหา ทักษะการปฏิบตัิ 
และสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช้ในการท างานในตลาดแรงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม ปีพ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ.2560 สาระที่ปรับปรุง 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อให้บัณฑิตทางชีววิทยา 
1. มีความรู้และทักษะเหมาะสมทีจ่ะท างานได้ ท้ังในระบบราชการ โรงงาน
อุตสาหกรรม รวมทั้งการปฏิบตัิในห้องวิจัยทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
2. สามารถน าเอาความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคม ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  มีความรู้ความสามารถที่ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อให้บัณฑิตทางชีววิทยา 
1. มีความรู้และทักษะทางชีววิทยาเหมาะสมที่จะท างานได้ ท้ังในระบบราชการ 
โรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งการปฏิบัติในห้องวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. สามารถน าความรู้ความเข้าใจทางชีววิทยาไปต่อยอดองค์ความรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือน าไปประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีคุณธรรม จรยิธรรม และเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ 

-ปรับเพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค ์
-เปลี่ยนข้อ 5. เป็นข้อ 1. 
โดยเน้นมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมฯ 
-เพิ่มข้อ 2. มีจิตอาสา 
มุ่งพัฒนาท้องถิ่น 

หลักสูตร 
มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    133 หน่วยกิต 
  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  26 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาชีพบังคับ  47 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 2.4 วิชาทักษะทางภาษาและ

การสื่อสารวิทยาศาสตร ์
  

6 
 

หน่วยกิต 
 2.5 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หลักสูตร 
มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    138หน่วยกิต 
  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  26 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาชีพบังคับ  48 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 2.4  วิชาทักษะทางภาษาและ

การสื่อสารวิทยาศาสตร ์
  

6 
 

หน่วยกิต 
 2.5 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

-หมวดศึกษาท่ัวไป
ปรับเปลีย่นไปตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
-เพิ่มจ านวนหน่วย
กิตรวม 138 หน่วยกิต 
-เพิ่มหน่วยกิตวิชา
วิชาชีพบังคับเป็น 48      
หน่วยกิต 
-เพิ่มหน่วยกิตวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
เป็น 7 หน่วยกิต 

 
  



77 

 

 

 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2560 การปรับปรุง 
4011103     ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏบิัติการ                        4(3-3-7) 

             General Physics and Laboratory 
ระบบหน่วย การวัดและเครื่องมือวัดละเอียด ปรมิาณทางฟิสิกส์

และหน่วยมาตรฐาน การเคลื่อนทีข่องวัตถุ แรงและกฎการเคลื่อนทีง่าน พลังงาน         
โมเมนตัม เครื่องกลอย่างง่าย ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับคลื่น เสียง แสงสว่าง ไฟฟ้า
และพลังงานไฟฟ้า สมบัตเิชิงกายภาพของสสารและการเปลี่ยนแปลงความร้อน 
และบรรยากาศ ธรรมชาติของอะตอม กัมมันตภาพรังสีและการใช้ประโยชน์  

 ฝึกปฏิบัติการทดลองในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า  10   
ปฏิบัติการ 

4011103     ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏบิัติการ                     4(3-3-7)       
             General Physics and Laboratory 

ระบบหน่วย การวัด ความแม่นย าและความเที่ยงตรงในการวัด 
ปริมาณ สเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบต่างๆ แรงและกฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม งาน ก าลัง  พลังงาน  เครื่องกลอย่างง่าย  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่น ความร้อน ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของสสาร 
โครงสร้างอะตอม สารกัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและการสลายตัว 

ปฏิบัติการในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ  
 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาส่วนปฏบิัติการ
เพื่อกระชับข้อความ 

4021101      เคมีและปฏิบตัิการ 1   4(3-3-7) 
                 Chemistry and Laboratory 1 
 ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสมัพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 
พันธะเคมีเบื้องต้น สมบัติของสารในสถานะต่างๆ อาทิ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว 
สารละลาย  คอลลอยด์อณุหพลศาสตร์  และจลนพลศาสตร์เชิงเคม ี 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกบการศึกษาทางทฤษฎี 

4021101     เคมีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 
                 Chemistry and Laboratory 1   
                 ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสมัพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 
พันธะเคมีเบื้องต้น สมบัติของสารในสถานะต่างๆ อาทิ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว 
สารละลาย  คอลลอยด์อณุหพลศาสตร์  และจลนพลศาสตร์เชิงเคม ี 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

คงเดิม 

 

4021102เคมีและปฏิบัติการ 2                              4(3-3-7) 
Chemistry and Laboratory 2  
สมดลุเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า สารอินทรีย์ สารพอลเิมอร์ 

สารประกอบโคออรด์ิเนชันเบื้องตน้ เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น  
ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4021102      เคมีและปฏิบตัิการ 2                           4(3-3-7) 
Chemistry and Laboratory 2 
สมดลุเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า สารอินทรีย์ สารพอลเิมอร์ 

สารประกอบโคออรด์ิเนชันเบื้องตน้ เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น  
ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
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 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2560 การปรับปรุง 
4031101 ชีววิทยาและปฏิบตัิการ 1  4(3-3-7) 
 Biology and Experiments 1 

กระบวนการการศึกษาทางชีววิทยา โครงสร้าง หน้าที่ของเซลล์และ
ออร์แกเนลล์ สารเคมีของชีวิต พลงังานและเมแทบบอลซิึม พันธุศาสตร์ ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏสิัมพนัธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี 

4031101 ชีววิทยาและปฏิบตัิการ 1 4(3-3-7) 
 Biology and Experiments 1 
                 กระบวนการการศึกษาทางชีววิทยา โครงสร้าง หน้าทีข่องเซลล์และ
ออร์แกเนลล์ สารเคมีของชีวิต พลงังานและเมแทบบอลซิึม พันธุศาสตร์ ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏสิัมพนัธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
                 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี 

ปรับปรุงรายวิชา 
ยา้ยกลุ่มวิชา และเปดิ
สอนให้เฉพาะนักศึกษาที่
ไม่ใช่สาขาชีววิทยา 

4031102 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2                   4(3-3-7) 
 Biology and Experiments 2 

โครงสร้างและหน้าท่ีการท างานพ้ืนฐานของพืชและสัตว์
กระบวนการท างานของระบบอวัยวะของสัตว์ เช่นการรักษาดุลยภาพ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทและออร์โมน ฯลฯ การสืบพันธ์และการเจรญิของ
พืชและสัตว์  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี 

4031102 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2 4(3-3-7) 
 Biology and Experiments 2 

โครงสร้างและหน้าท่ีการท างานพ้ืนฐานของพืชและสัตว์กระบวนการ
ท างานของระบบอวัยวะของสัตว์ เช่นการรักษาดุลยภาพ ระบบไหลเวียนโลหิต 
ระบบประสาทและออร์โมน ฯลฯ การสืบพันธ์และการเจริญของพืชและสัตว์  
                  ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี 

ปรับปรุงรายวิชา 
ย้ายกลุ่มวิชา และเปดิ
สอนให้เฉพาะนักศึกษาที่
ไม่ใช่สาขาชีววิทยา 

- 4031111 ชีววิทยาของพืช                       4(3-3-7) 
 Plant Biology 

กระบวนการการศึกษาทางชีววิทยาของพืช วิวัฒนาการ ความ
หลากหลายของพืช สัณฐานวิทยา กายวิภาค นิเวศวิทยา และสรีรวทิยาเบื้องต้น
ของพืช 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

- 4031112 ชีววิทยาของสัตว์                      4(3-3-7) 
 Animal Biology 

กระบวนการการศึกษาทางชีววิทยาของสัตว์ วิวัฒนาการ ความ
หลากหลายของสัตวโ์ครงสร้าง หน้าท่ีเชิงเปรียบเทียบ นิเวศวิทยา และสรีรวิทยา
เบื้องต้นของสัตว์  

เพิ่มรายวิชาใหม ่
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ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี 

4091401แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์3(3-0-6) 
Calculus and Analytic Geometry 1    
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต  
ฟังก์ชันอดิสัย  การประยุกต์อนุพันธ์  และปริพันธ์เบื้องต้น 

4091401     แคลคลูัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1             3(3-0-6) 
                 Calculus and Analytic Geometry 1   
                 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์  การหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิต  ฟังก์ชันอดิสัย  การประยุกต์อนุพันธ์  และปริพันธ์เบื้องต้น 

คงเดิม 

4092401     แคลคลูัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2             3(3-0-6) 
                 Calculus and Analytic Geometry 2 
                 รายวิชานี้ต้องเรียนมาก่อน : 4091401 เทคนิคการหาปริพันธ์ การ
ประยุกต์ปริพันธจ์ ากัดเขต ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลมิิตและ ความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย  และอนุกรมอนันต ์

4022301    เคมีอินทรีย์และปฏิบตัิการ 1                         4(3-3-7) 
Organic Chemistry and Laboratory 1 
                การจ าแนกประเภทและการเรียกช่ือสารอินทรีย์ พันธะในโมเลกุล
อินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีในสารอินทรยี์ ความว่องไวของปฏิกิริยา การเปลี่ยนแปลง
ทางอินทรีย์เคมี สเตรโิอเคมี สมบตัิทางกายภาพ การเตรียมสารอินทรีย์และการ
เกิดปฏิกริิยาของสารอินทรีย์ปฏิบตัิการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4022301     เคมีอินทรียแ์ละปฏบิัติการ 1                     4(3-3-7) 
                 Organic Chemistry and Laboratory 1 

การจ าแนกประเภท การเรียกช่ือสารอินทรีย์ พันธะในโมเลกุลอินทรีย์ 
ปฏิกิริยาเคมีในสารอินทรีย์ ความว่องไวของปฏิกิริยา การเปลี่ยนแปลงทางอินทรีย์
เคมี สเตริโอเคมี การเตรียมสารอินทรีย์ และการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

คงเดิม 

4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1                           4(3-3-7) 
Biochemistry and Laboratory  1 
ความส าคญัของบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชวีิต เทคนิคการท าสารชีวโมเลกลุให้บริสุทธ์ิโดยวิธี
ต่างๆ  เช่น การตกตะกอน  การกรอง  วิธีโครมาโทกราฟี  การเคลื่อนย้ายสู่
ขั้วไฟฟ้า การหมุนเหวี่ยง ศึกษาองค์ประกอบของเซลล์โครงสร้าง สมบัติทางเคมี 
หน้าท่ีทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต  ลิพิด  โปรตีน  เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก  
ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่  

4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1                           4(3-3-7) 
 Biochemistry and Laboratory  1 
ความส าคญัของบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชวีิต เทคนิคการท าสารชีวโมเลกลุให้บริสุทธ์ิโดยวิธี
ต่างๆ  เช่น  การตกตะกอน  การกรอง  วิธีโครมาโทกราฟี  การเคลือ่นย้ายสู่
ขั้วไฟฟ้า การหมุนเหวี่ยง ศึกษาองค์ประกอบของเซลล์โครงสร้าง สมบัติทางเคมี 
หน้าท่ีทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต  ลิพิด  โปรตีน  เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก  
ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่  

คงเดิม 
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- 4023601     เคมีวิเคราะห์และปฎิบัติการ 1                   3(2-3-5) 
                 Analytical Chemistryand Laboratory 1                                                                  

หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมลูในเคมี
วิเคราะห์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรปูในการค านวณทางเคมีวิเคราะห์ การใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ การวเิคราะห์และค านวณหาปริมาณสารเคมีในปฏิกิริยา กรด 
เบส ปฏิกริิยารดีอกซ์ และปฏิกิรยิาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

4032101     สรีรวิทยาทั่วไป   4(3-3-7) 
 General Physiology 
                 ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต กระบวนการต่างๆที่
ส าคัญเช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจระดับเซลล์ การขนส่งและการล าเลียง 
ความสมดุลของน้ าและเกลือแร่ กลไกการประสานงานและควบคุมการท างานของ
ระบบต่างๆของร่างกาย  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

- ตัดรายวิชาออก 
ยกเลิกรายวิชา 
เปลี่ยนบังคับเรียน
รายวิชาสรรีวิทยาของ
พืช และสรรีวิทยาของ
สัตว ์
ย้ายเป็นหมวดวิชาเอก
เลือกส าหรับเปดิสอน
ให้กับสาขาอ่ืน 

- 4033302     สรีรวิทยาของพืช                          3(2-3-5) 
                 Plant Physiology 

หลักการและกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชความส าคัญของแสง 
น้ า แก๊ส และธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อพืชกลไกของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
การหายใจและเมแทบอลิซึมอื่นๆของพืชการเจริญเติบโตและสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
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4033206     สรรีวิทยาของสตัว์                         3(2-3-5) 
                 Animal Physiology  
สรีรวิทยาเปรยีบเทียบของระบบตา่งๆ ตามวิวัฒนาการของสตัว์ และกระบวนการ
เมแทบอลิซึมได้แกร่ะบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต (ล าเลยีง)
ระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูส้ึก ระบบโครง
กระดูกระบบกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบเครื่องห่อหุม้ร่างกาย 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

เพิ่มรายวิชา 
ย้ายหมวดวิชา 
บังคับเรียน เพิ่ม
ค าอธิบาย 
“เปรียบเทียบ” และ 
“ตามวิวัฒนาการของ
สัตว์” 

4032104     ชีววิทยาของเซลล์       4(3-3-7) 
                 Cell Biology  
                 คุณสมบัติทางสรรีวทิยา โครงสร้าง เซลล์โปรแครโิอตและยูแคริโอต  
ออร์แกเนลล์ที่อยู่ภายใน ปฏสิัมพนัธ์กับสิ่งแวดล้อม, วัฎจักรเซลล์ การแบ่งเซลล์ 
และการตายของเซลล์ [หรือ อะพอพโทซิส (apoptosis)]  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4032104     ชีววิทยาของเซลล์               4(3-3-7) 
                 Cell Biology  
                 คุณสมบัติทางสรรีวทิยา โครงสร้าง เซลล์โปรแครโิอตและยูแคริโอต  
ออร์แกเนลล์ที่อยู่ภายใน ปฏสิัมพนัธ์กับสิ่งแวดล้อม, วัฎจักรเซลล์ การแบ่งเซลล์ 
และการตายของเซลล์ [หรือ อะพอพโทซิส (apoptosis)] ปฎิสมัพันธ์ของการ
สังเคราะห์สารระหว่าง central dogma  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

ปรับปรุง ค าอธิบาย 
“ปฎิสัมพันธ์ของการ
สังเคราะห์สารระหว่าง 
central dogma” 

4032105     อณูชีววิทยา       4(3-3-7) 
                 Molecular Biology 
                โครงสร้าง และการท างานของหน่วยพันธุกรรม ในระดับโมเลกุล 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆภายในเซลล์ ปฏิสมัพันธ์ระหวา่งการสังเคราะห์ ดี
เอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และการแสดงออกของโปรตีน กระบวนการดัดแปลงโมเลกุล
หลังกระบวนการแปลรหัส การควบคุมกระบวนการต่างๆข้างต้น เทคนิคท่ีใช้ใน
งานวิจัยทางด้านอณูชีววิทยา การใช้ประโยชน์ทางด้านอณูชีววิทยา 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
 

4034402 หลักอณูชีววิทยา                                       3(2-3-5) 
 Principle of Molecular Genetics 
 โครงสร้างดีเอ็นเอ การสังเคราะหด์ีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และการ
แสดงออกของโปรตีน กระบวนการดัดแปลงโมเลกลุหลังกระบวนการแปลรหัส 
ความผิดปกติและการซ่อมแซม การควบคุมกระบวนการต่างๆข้างตน้ เทคนิคท่ีใช้
ในงานวิจัยทางด้านอณูชีววิทยาการใช้ประโยชน์ทางด้านอณูชีววิทยา  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี  

ปรับปรุงรหสัรายวิชา ช่ือ
วิชา และค าอธิบาย
รายวิชา 
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4032401     พันธุศาสตร์           4(3-3-7) 
    Genetics 
    ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม การคาดคะเน ผลลัพธ์ที่เกิดในลูกผสม ความน่าจะเป็นของการทดสอบ
ทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การจ าลองของสารพันธุกรรม ยีนลิงเกจและยีนรีคอม
บิเนชัน เพศ และการก าหนดเพศ มัลตเิปิลแอลลสีส์ การควบคุมของยีนเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับยนีและระดับ
โครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพันธุกรรมนอก
นิวเคลียส 
ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4032401     พันธุศาสตร์                                          4(3-3-7)  
Genetics 

ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม การคาดคะเน ผลลัพธ์ที่เกิดในลูกผสม ความน่าจะเป็นของการทดสอบ
ทางสถิติ ยีนและโครโมโซม ยีนลิงเกจและยีนรีคอมบเินชัน เพศ และการก าหนด
เพศ มัลตเิปิลแอลลสีส์ การควบคมุของยีนเชิงปริมาณและคณุภาพ ความ
แปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับยีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุ
ศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียส โรคทางพันธุกรรม 
ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

ปรุบปรุงค าอธิบาย
รายวิชา เพิ่ม 
“ โรคทางพันธุกรรม” 

4033101     นิเวศวิทยา    4(3-3-7) 
                 Ecology 
ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยจ ากัด วัฏจักรของสาร 
ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจาย มลพิษ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี และการศึกษาภาคสนาม 

4033101   นิเวศวิทยา     4(3-3-7) 
 Ecology 
 ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยจ ากัด วัฏ
จักรของสาร ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจาย มลพิษ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี และการศึกษาภาคสนาม 

คงเดิม 

4033102     วิวัฒนาการ  3(2-3-5) 
      Evolution 
 ทฤษฎีและหลักฐานต่างๆ ท่ีสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการ  กระบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ จากก าเนดิของโมเลกุลอินทรีย์ เซลล์
โพรคารโิอตและยูคาริโอต การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจากไมโครโมเลกุลเข้าสู่แมค
โครโมเลกลุ สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์และสตัว์มีกระดูกสันหลัง กลไกการเกิด
วิวัฒนาการ และ การเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากร ความ

4033102    วิวัฒนาการ                3(3-0-6) 
     Evolution 
 มโนทัศน์ของดาร์วิน การเกิดสิ่งมชีีวิตใหม่การสญูพันธ์ุและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต ต้นไม้วิวฒันาการและช่วงเวลา (evolutionary treeand 
time line) วิวัฒนาการมหภาควิวฒันาการจุลภาคพันธุศาสตร์ของประชากร
เบื้องต้น  

ปรับปรุง 
ค าอธิบายรายวิชา 
และเปลี่ยนช่ัวโมง
บรรยายเป็น 3 ช่ัวโมง 
ไม่มีปฏิบัติการ 
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หลากหลายทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอ่การเปลีย่นแปลงวิวัฒนาการในระดับประชากร 
(จุลภาควิวัฒนาการ) การคัดเลือกตามธรรมชาติ กลไก การเกิดสปีชีส์ใหม่ 
วิวัฒนาการเหนือสปีชีส์ หรือ มหภาควิวัฒนาการและการสญูพันธ์ุปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
4033103     ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนรุักษ์     4(3-3-7) 
    Biodiversity and Conservation   
    สาเหตุของความหลากหลายทางชีวภาพ  ความหลากหลายของ
พันธุกรรมสปีชีส์ และนเิวศวิทยา ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ  
สาเหตุของการสญูเสยีความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย  การอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพแบบยั่งยืน  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4034106   ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนรุักษ์     3(2-3-5) 
               Biodiversity and Conservatisy 
               สาเหตุของความหลากหลายทางชีวภาพ  ความหลากหลายของ
พันธุกรรมสปีชีส์ และนเิวศวิทยา ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ  
สาเหตุของการสญูเสยีความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย  การอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพแบบยั่งยืน  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

ปรับปรุง รหัสรายวิชา 
และเปลี่ยนช่ัวโมง
บรรยายเป็น 2 ช่ัวโมง  

4033501     จุลชีววิทยา     4(3-3-7) 
                 Microbiology 

ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา  การจ าแนกประเภท สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา และการเพิ่มจ านวนของแบคทีเรีย เห็ดรา โพรโตซัว สาหร่าย และไวรสั 
โภชนาการ เมแทบอลิซึม การควบคุม ความส าคัญของจุลินทรีย์ทางการเกษตร 
อาหาร อุตสาหกรรม  สิ่งแวดล้อม  สาธารณสุขและการแพทย์  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4033501     จุลชีววิทยา   4(3-3-7) 
                 Microbiology 

ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา  การจ าแนกประเภท สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา และการเพิ่มจ านวนของแบคทีเรีย เห็ดรา โพรโตซัว สาหร่าย และไวรสั 
โภชนาการ เมแทบอลิซึม การควบคุม ความส าคัญของจุลินทรีย์ทางการเกษตร 
อาหาร อุตสาหกรรม  สิ่งแวดล้อม  สาธารณสุขและการแพทย์  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

คงเดิม 

4032102 อนุกรมวิธาน    4(3-3-7) 
 Taxonomy 

 ความรู้พื้นฐานในการจดัจ าแนกสิ่งมีชีวิต หลักเกณฑ์การตั้งช่ือ
สิ่งมีชีวิต การตรวจสอบหาช่ือวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง และการจ าแนก จัดหมวดหมู่
สิ่งมีชีวิต โดเมนของสิ่งมีชีวิต อาณาจักรสิ่งมีชีวิต การจ าแนกสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน 
ปฏิบัติการจ าแนกสิ่งมีชีวิต การสรา้งรูปวิธาน  (ไดโคโทมัสคยี์) จากตวัอย่างในห้อง  

4033103 การจัดระบบทางชีววิทยา  4(3-3-7) 
 Biological Systematics 
ประวัติวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมูค่วามหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
กลุ่มต่างๆ การน าข้อมลูด้านตา่งๆ มาใช้ศึกษาการจัดระบบของสิ่งมชีีวิต  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

ปรับปรุงรายวิชา 
เพิ่มรายวิชาใหม่ท่ีมี
ความทันสมัยแทนวิชา
อนุกรมวิธาน และยา้ย
วิชาอนุกรมไปเป็นหมวด
วิชาเอกเลือกส าหรับเปดิ
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ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี สอนให้กับสาขาอ่ืน 

4033106 ชีวสถิต ิ                   3(2-3-5) 
   Biostatistics 
              การใช้หลักทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูทางชีววิทยา  การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ หลักการเบื้องต้นในการวางแผนการ
ทดลอง แผนการทดลองพื้นฐานแบบปัจจัยเดีย่ว แผนการทดลองพืน้ฐานแบบ
หลายปัจจัย การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปในการวิเคราะหผ์ลการทดลอง 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4033106 ชีวสถิติ   3(2-3-5) 
 Biostatistics 
การใช้หลักทางสถิติในการวเิคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา  การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ หลักการเบื้องต้นในการวางแผนการทดลอง 
แผนการทดลองพื้นฐานแบบปัจจยัเดี่ยว แผนการทดลองพื้นฐานแบบหลายปัจจัย 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะหผ์ลการทดลอง  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

คงเดิม 

4034901   โครงการวิจัยทางชีววิทยา      4(1-6-6) 
   Research Project in Biology  
 ระเบียบวิธีวิจยัทางชีววิทยา การทดลอง การเขียนโครงการ และการ
ท าวิจัยทางชีววิทยาโดยใช้เครื่องมอืและอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้ค าแนะน าและ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

4034901 โครงการวิจัยทางชีววิทยา  4(1-6-6) 
  Research Project in Biology  
ระเบียบวิธีวิจยัทางชีววิทยา การทดลอง การเขียนโครงการ และการท าวิจัยทาง
ชีววิทยาโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตา่งๆ ภายใตค้ าแนะน าและควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

คงเดิม 

4034902 สัมมนาทางชีววิทยา                      1(0-3-2) 
 Seminar in Biology 
              การน าเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายในหัวข้อเรื่องตา่งๆทางด้าน
ชีววิทยา  โดยหัวข้องานท่ีทันสมัย และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

4034902 สัมมนาทางชีววิทยา  1(0 -3-2) 
 Seminar in Biology 
               การน าเสนอผลงานวชิาการและอภปิรายในหัวข้อเรื่องต่างๆทางด้าน
ชีววิทยา  โดยหัวข้องานท่ีทันสมัย และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

คงเดิม 

- 4031301 ชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบตัิการ            4(3-3-7)  
                  General Biology and Experiments 
สมบัติของสิ่งมีชีวิต  สารเคมีของชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่ของ
พืชโครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์พันธุศาสตร์ การจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต  
วิวัฒนาการ  นิเวศวิทยาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี  
 
 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
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- 4032102 อนุกรมวิธาน    4(3-3-7) 

 Taxonomy 
ความรู้พื้นฐานในการจัดจ าแนกสิ่งมี ชีวิต หลักเกณฑ์การตั้งช่ือ

สิ่งมีชีวิต การตรวจสอบหาช่ือวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง และการจ าแนก จัดหมวดหมู่
สิ่งมีชีวิต โดเมนของสิ่งมีชีวิต อาณาจักรสิ่งมีชีวิต การจ าแนกสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน 
ปฏิบัติการจ าแนกสิ่งมีชีวิต การสร้างรูปวิธาน  (ไดโคโทมัสคีย์) จากตัวอย่างในห้อง  

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
 

- 4032101   สรีรวิทยาทั่วไป                 4(3-3-7) 
 General Physiology 
                 ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต กระบวนการต่างๆทีส่ าคัญ
เช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจระดับเซลล์ การขนส่งและการล าเลียง ความ
สมดลุของน้ าและเกลือแร่ กลไกการประสานงานและควบคุมการท างานของระบบ
ต่างๆของร่างกาย  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
 

4034102     เทคนิคทางชีววิทยา                                  3(2-3-5) 
    Biological Techniques 
      ศึกษาถึงเทคนิคและวิธีการที่ส าคัญในการศึกษาสิ่งมีชีวิต เช่น การ
เก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ให้คงสภาพเดิมเป็น
เวลานาน โดยการท าตัวอย่างพืชอัดแห้ง การดองใส การสตัฟฟ์สัตว์ การท าสไลด์
ถาวรอย่างง่ายๆ การถ่ายรูปผ่านกล้องจุลทรรศน์ 

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4034101     เทคนิคทางชีววิทยา                                3(2-3-5) 
 Biological Techniques 
เทคนิคและวิธีการที่ส าคัญในการศึกษาสิ่งมีชีวิต เช่น การเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ 
การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ให้คงสภาพเดิมเป็นเวลานาน โดยการท าตัวอย่าง
พืชอัดแห้ง การดองใส การสตัฟฟ์สัตว์ การท าสไลด์ถาวรอย่างง่ายๆ การถ่ายรูป
ผ่านกล้องจุลทรรศน์ 

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

ปรับปรุง 
รหัสรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

4034302     การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช       3(2-3-5) 
                 Plant Tissue Culture 
เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะพืช รูปแบบของการเจริญ

4034102 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช               3(2-3-5) 
 Plant Tissue Culture 
              เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ของพืช การน า

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาและ 
ย้ายกลุ่มวิชา 
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และพัฒนาการของเนื้อเยื่อไปเป็นเอมบริโอและอวัยวะ ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การน าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปใช้ในการขยายพันธุ์
พืช ปรับปรุงพันธุ์พืช 

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงพันธุ์พืช และการ
ผลิตสารเคมีที่ส าคัญจากพืช ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4034103 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ     3(2-3-5) 
 Principle of Biotechnology 
 หลักการและพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการหมัก การ
ใช้จุลินทรีย์ทางอุตสาหกรรม การเกษตร และการแพทย์ การใช้ความรู้ทางพันธุ
วิศวกรรมในการปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เทคนิค กระบวนการ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4034103   หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ              3(2-3-5) 
  Principle of Biotechnology 
   หลักการและพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการหมัก การ
ใช้จุลินทรีย์ทางอุตสาหกรรม การเกษตร และการแพทย์ การใช้ความรู้ทางพันธุ
วิศวกรรมในการปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เทคนิค กระบวนการ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศกึษาทางทฤษฎี 

คงเดิม 

4034402 พันธุวิศวกรรม  3(2-3-5) 
 Genetics Engineering 
 เทคนิคพ้ืนฐานการโคลนนิ่งจีน ดีเอ็นเอพาหะชนิดต่างๆ พลาสมดิ 
คอสมิด และไวรัสของแบคทีเรีย การแยกดีเอ็นเอพาหะด้วยวิธีการตา่งๆ การสร้าง
รีคอมบิแนนตด์ีเอ็นเอ เทคนิคการถ่ายฝากเข้าสู่เซลลเ์จ้าบ้าน การเพิม่จ านวนและ
การคัดเลือกรีคอมบิแนนต์  แนวทางการใช้ประโยชน์ทางการปรับปรงุพันธุ์
จุลินทรีย์ พืชและสัตวเ์พื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม ข้อควรตระหนักทาง
จริยธรรม กฎหมาย   และมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพในการน าพันธุ
วิศวกรรมมาใช้ รวมทั้งความ ก้าวหน้า ในงานทางด้านพันธุวิศวกรรม 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4034104   พันธุวิศวกรรมเบื้องตน้               3 (2-3-5) 
               Introductory Genetics Engineering 
               เทคนิคพ้ืนฐานการโคลนนิ่งจีน ดีเอ็นเอพาหะชนิดต่างๆ พลาสมดิ 
คอสมิด การแยกดเีอ็นเอพาหะ การสร้างรีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอ เทคนิคการถ่าย
ฝากเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน การเพิ่มจ านวนและการคดัเลือกรีคอมบิแนนต์  แนวทาง 
การใช้ประโยชน์ทางการปรับปรุงพันธุ์จุลินทรีย์ พืชและสัตว์เพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ข้อควรตระหนักทางจริยธรรม กฎหมาย   และมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในการน าพันธุวิศวกรรมมาใช้ รวมทั้งความ ก้าวหน้า ในงาน
ทางด้านพนัธุวิศวกรรม 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

ปรับปรุง 
รหัสรายวิชาช่ือวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

- 4034105 หัวข้อเฉพาะทางชีววิทยา        3(0-3-7) 
               Selected Topics in Biology 
               วิเคราะห์และวิจารณห์ัวข้อเฉพาะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทาง

เพิ่มรายวิชาใหม ่
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ชีววิทยา 

4033201   สัตววิทยา       3(2-3-5) 
               Zoology 
การจ าแนกประเภท สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุ ์การ
เจริญเติบโต นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและพฤติกรรมของสัตว์ เริ่มตั้งแต่สิ่งมีชีวิต
เซลล์เดยีวจนกระทั่งถึงสัตว์ทีม่ีกระดูกสันหลังช้ันสูง และมีการศึกษาภาคสนามโดย
การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4033201   สัตววิทยา    3(2-3-5) 
               Zoology 
การจ าแนกประเภท สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุ ์การ
เจริญเติบโต นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและพฤติกรรมของสัตว์ เริ่มตั้งแต่สิ่งมีชีวิต
เซลล์เดยีวจนกระทั่งถึงสัตว์ทีม่ีกระดูกสันหลังช้ันสูง และมีการศึกษาภาคสนามโดย
การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง 
ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

คงเดิม 

4034201 ปักษีวิทยา  3(2-3-5) 
 Ornithology 
วิวัฒนาการสัตว์ปีก สัณฐานวิทยา กายวิภาค การกระจาย พฤติกรรม การอนุรักษ์
นกปฏิบัติการและจ าแนกประเภทของนกในธรรมชาติ  
ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4033202 ปักษีวิทยา                3(2-3-5) 
 Ornithology 
 วิวัฒนาการสัตว์ปีก สณัฐานวิทยา กายวิภาค การกระจาย พฤติกรรม การอนุรักษ์
นกปฏิบัติการและจ าแนกประเภทของนกในธรรมชาติ  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

ปรับปรุงรหสัรายวิชา 

4034202 กีฏวิทยา  3(2-3-5) 
 Entomology 
              ชีววิทยาของแมลง สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรรีวิทยา การ
จ าแนกประเภท การกระจาย ความส าคญัทางเศรษฐกิจ การใช้เครื่องควบคุมและ
การก าจัดแมลง ท าปฏิบัติการการรวบรวมและเก็บตัวอย่างแมลง การศึกษา
ภาคสนาม 
ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4033203 กีฏวิทยา                 3(2-3-5) 
 Entomology 
              ชีววิทยาของแมลง สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรรีวิทยา การ
จ าแนกประเภท การกระจาย ความส าคญัทางเศรษฐกิจ การใช้เครื่องควบคุมและ
การก าจัดแมลง ท าปฏิบัติการการรวบรวมและเก็บตัวอย่างแมลง การศึกษา
ภาคสนาม 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

ปรับปรุงรหสัรายวิชา 

4034204 ชีววิทยาสัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง                  3(2-3-5) 
 Inverterbrate Biology 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง การจ าแนกประเภท
ตั้งแต่ฟองน้ า จนถึงโพรโตคอรเ์ดต ศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์วิทยา 

4033204 ชีววิทยาสัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง  3(2-3-5) 
 Inverterbrate Biology 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง การจ าแนกประเภท
ตั้งแต่ฟองน้ า จนถึงโพรโตคอรเ์ดต ศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์วิทยา 

ปรับปรุงรหสัรายวิชา 
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สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
4034205 ชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง                  3(2-3-5) 
 Verterbrate Biology 
ศึกษาลักษณะสณัฐานวิทยา  กายวิภาคศาสตร์วิทยา สรรีวิทยา วัฏจกัรชีวิตความ
เป็นอยู่ วิวัฒนาการ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การเจริญเติบโตของตัวอ่อน 
และการจ าแนกหมวดหมู่ของสัตวท์ี่มีกระดูกสันหลัง ปฏิบัติการทีเ่กีย่วข้องกับ
การศึกษาทางทฤษฎี 

4033205 ชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง  3(2-3-5) 
 Verterbrate Biology 

ลักษณะสณัฐานวิทยา  กายวิภาคศาสตร์วิทยา สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต
ความเป็นอยู่ วิวัฒนาการ ความสมัพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การเจริญเตบิโตของตัวอ่อน 
และการจ าแนกหมวดหมู่ของสัตวท์ี่มีกระดูกสันหลัง  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

ปรับปรุงรหสัรายวิชา 

4033206     สรรีวิทยาของสตัว์ 3(2-3-5) 
                 Animal Physiology  
สรีรวิทยาของระบบต่างๆ และกระบวนการเมแทบอลิซึมได้แกร่ะบบย่อยอาหาร 
ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหติ (ล าเลียง)ระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์ ระบบ
ประสาทและอวัยวะรับความรูส้ึก ระบบโครงกระดูกระบบกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้
ท่อ และระบบเครื่องห่อหุ้มร่างกาย 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

- ตัดรายวิชาออก 

4034207 กายวิภาคศาสตร์เปรยีบเทียบของสัตว์             3(2-3-5) 
 Comparative Anatomy of Chordate 

ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของรา่งกายสัตว์มีกระดูกสันหลัง
เกี่ยวกับระบบต่างๆ อวัยวะ และเนื้อเยื่อ ตลอดจนการเจริญเติบโตของตัวอ่อน 
ตามสายวิวัฒนาการ 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4033207 กายวิภาคศาสตร์เปรยีบเทียบของสัตว์             3(2-3-5) 
 Comparative Anatomy of Verterbrate 
เปรียบเทยีบโครงสร้างของร่างกายสัตว์มีกระดูกสันหลังเกี่ยวกับระบบต่างๆ อวัยวะ 
และเนื้อเยื่อ ตลอดจนการเจรญิเตบิโตของตัวอ่อน ตามสายวิวัฒนาการ 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

ปรับปรุงรหสัรายวิชา 

4034208 มิญชวิทยาของสัตว ์  3 (2-3-5) 
 Animal Histology 

4033208 มิญชวิทยาของสัตว ์                 3 (2-3-5) 
 Animal Histology 

ปรับปรุงรหสัรายวิชา 
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ชนิด โครงสรา้ง หน้าที่ และสมบัตขิองเนื้อเยื่อชนิดต่างๆของสัตว์มี

กระดูกสันหลัง เช่น เนื้อเยื่อบผุิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกระดูก เลอืด เนื้อเยื่อ
กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

ชนิด โครงสรา้ง หน้าที่ และสมบัตขิองเนื้อเยื่อชนิดต่างๆของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
เช่น เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกระดูก เลือด เนื้อเยื่อกลา้มเนื้อ 
เนื้อเยื่อประสาท 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
4034209 พฤติกรรมสัตว ์  3(2-3-5) 
 Animal Behavior 
              วิวัฒนาการของพฤติกรรมสัตว์ ศึกษารูปแบบของพฤติกรรม
สัญชาตญาณพฤติกรรมการเรียนรู ้และพฤติกรรมทางสังคมของสตัวโ์ดยเฉพาะ
สัตว์ป่า การปรับตัวทางพฤติกรรมของสัตว์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สิ่งแวดล้อมและการรบกวนของมนุษย์   

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4033209 พฤติกรรมสัตว ์  3 (2-3-5) 
 Animal Behavior 

วิวัฒนาการของพฤติกรรมสัตว์ ศึกษารูปแบบของพฤติกรรม 
สัญชาตญาณพฤติกรรมการเรียนรู ้และพฤติกรรมทางสังคมของสตัวโ์ดยเฉพาะสตัว์
ป่า การปรับตัวทางพฤติกรรมของสัตว์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม
และการรบกวนของมนุษย์  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

ปรับปรุงรหสัรายวิชา 

4032301 พฤกษศาสตร ์                  3(2-3-5) 
 Botany 
 ชีววิทยาของพืช เซลล์ เนื้อเยื่อ สณัฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชมี
ดอก สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ การจ าแนกพืชและรายละเอยีดของพืชแต่
ละหมวดหมู่  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

- ตัดรายวิชาออก 

4033301 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพชื                  3(2-3-5) 
 Plant Morphology and Anatomy 
              ศึกษาโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของพืช เซลล์ เนื้อเยื่อ 
ระบบเนื้อเยื่อ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนื้อเยื่อในระยะต่างๆ 
ของการเติบโต และการเจริญเป็นส่วนต่างๆของพืช  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4033301 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพชื                3(2-3-5) 
 Plant Morphology and Anatomy 
โครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของพืช เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบเนื้อเยื่อ 
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนื้อเยื่อในระยะต่างๆ ของการเติบโต 
และการเจรญิเป็นส่วนต่างๆของพชื  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

คงเดิม 
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4033302   สรีรวิทยาของพืช   3(2-3-5) 
               Plant Physiology 
หลักการและกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชความส าคัญของแสง น้ า แก๊ส และ
ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อพืชกลไกของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ
และเมแทบอลิซึมอื่นๆของพืชการเจริญเติบโตและสารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืช  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

- ตัดรายวิชาออก 

4033303 การเจรญิและพัฒนาการของพืช                      3(2-3-5) 
 Plant Growth and Development 
              กระบวนการเจรญิเติบโตของพืช ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและสารที่ควบคุม
อัตราการเจรญิเติบโตของพืช การจ าแนกประเภทสารควบคุม อิทธพิลของ
สิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อการตอบสนองของพืชในรูปแบบต่างๆ การสุก การร่วง การ
ใช้สารควบคุมการเจริญ  เติบโตเพือ่เพิ่มผลผลิต  
ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4033303 การเจรญิและพัฒนาการของพืช                    3(2-3-5) 
 Plant Growth and Development 
              กระบวนการเจรญิเติบโตของพืช ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและสารที่ควบคุม
อัตราการเจรญิเติบโตของพืช การจ าแนกประเภทสารควบคุม อิทธพิลของ
สิ่งแวดล้อมท่ีมผีลต่อการตอบสนองของพืชในรูปแบบต่างๆ การสุก การร่วง การใช้
สารควบคมุการเจรญิ  เติบโตเพื่อเพิ่มผลผลติ  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

คงเดิม 

4033304 อนุกรมวิธานพืช                                         3(2-3-5) 
 Plant Taxonomy 
              หลักการจ าแนกหมวดหมู่ การตั้งช่ือ และการตรวจสอบพันธุ์ไม้  
โดยเฉพาะไมด้อก ความสัมพันธ์ของพืช ลักษณะวงศ์ ถ่ินก าเนิด การกระจายพันธ์ุ
และความส าคญัทางด้านเศรษฐกิจ วิธีการสร้างและใช้รูปวิธานปฏิบตักิารที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาทางทฤษฎี 

4033304 อนุกรมวิธานพืช                                       3(2-3-5) 
 Plant Taxonomy 
              หลักการจ าแนกหมวดหมู่ การตั้งช่ือ และการตรวจสอบพันธุ์ไม้  
โดยเฉพาะไมด้อก ความสัมพันธ์ของพืช ลักษณะวงศ์ ถ่ินก าเนิด การกระจายพันธ์ุ
และความส าคญัทางด้านเศรษฐกิจ วิธีการสร้างและใช้รูปวิธาน 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

คงเดิม 

4034301 พืชสมุนไพร                        3(2-3-5) 
 Medicinal Plant 
              ศึกษาประโยชน์ของการใช้พืชสมุนไพร การน ามาใช้ และสารออกฤทธ์ิ   
รวมทั้ง  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   การจัดจ าแนกประเภทเทคโนโลยีในการ

4034301 พืชสมุนไพร                                            3(2-3-5) 
 Medicinal Plant 
การน าพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ สารออกฤทธ์ิ การจัดจ าแนกประเภท ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ พฤกษศาตร์พื้นบ้านของพืชสมุนไพร เทคโนโลยีในการขยายพันธุ์

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา “พฤกษศาสตร์
พื้นบ้าน” “การตลาด
ของพืชสมุนไพร” 
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ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรทีม่ีความส าคัญทางเศรษฐกิจ   การขยายพันธ์ุ  การรวบรวม
และเก็บตัวอย่าง  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี  

พืชสมุนไพรที่มคีวามส าคัญทางเศรษฐกิจ การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง รวมไปถึง
การตลาดของพืชสมุนไพร  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
- 4034303 สารทุตยิภูมิจากพืช                    3(2-3-5) 

               Plant Secondary metabolite 
              โครงสร้างและองค์ประกอบเซลล์พื ช การสังเคราะห์ด้ วยแสง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสารเมตาบอไลท์ ปฐมภูมิและสารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิ การ
สกัดเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากพืช การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตเม
ตาบอไลท์ทุติยภูมิ  

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี   

เพิ่มรายวิชาใหม ่

- 4034304 วิทยาการกล้วยไม ้     3(2-3-5) 
Orchidology 

ลักษณะของกล้วยไมส้กุลต่างๆ ท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการปลูกเลี้ยง
และดูแลรักษา การขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ และการปลูกในเชิง
การค้า 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

4033402 พันธุศาสตร์ประชากร                                   3(2-3-5) 
 Population Genetics 
              โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากร สมดลุประชากร อัตราการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ของจีน จีโนไทป์และฟีโนไทป์ในหมู่ประชากร การน ากฎของ
เมนเดลมาใช้ การเปลี่ยนแปลงของประชากรเนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ และ
กระบวนการเกิดวิวัฒนาการ  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4033402 พันธุศาสตร์ประชากร                                  3(2-3-5) 
 Population Genetics 
              โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากร สมดลุประชากร อัตราการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ของจีน จีโนไทป์และฟีโนไทป์ในหมู่ประชากร การน ากฎของ
เมนเดลมาใช้ การเปลี่ยนแปลงของประชากรเนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ และ
กระบวนการเกิดวิวัฒนาการ 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

คงเดิม 
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4033403 พันธุศาสตร์ของมนุษย์                                  3(2-3-5) 
 Human Genetics 
              หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ โครงสร้าง หน้าที่
ของจีน และโครโมโซมของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลกัษณะทาง
พันธุกรรม บทบาทของพันธุศาสตร์ในทางการแพทย์ และสังคมมนุษย์  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4033403 พันธุศาสตร์ของมนุษย์                                3(2-3-5) 
 Human Genetics 
              หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ โครงสร้าง หน้าที่
ของจีน และโครโมโซมของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลกัษณะทาง
พันธุกรรม บทบาทของพันธุศาสตร์ในทางการแพทย์ และสังคมมนุษย์  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

คงเดิม 

- 4033404 พันธุศาสตร์ของเซลล์                                 3(2-3-5) 
 Cytogenetics 
 โครงสร้าง  หน้าท่ี  และสรีรวิทยาของโครโมโซมบทบาทส าคัญของ
โครโมโซมต่อกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตการ
เปลี่ยนแปลงของโครโมโซมกับผลที่เกิดขึ้นกับฟีโนโทป์ และการท าแผนท่ีของยีนบน
โครโมโซม เทคนิคทางไซโตจินิติก  เพื่อตรวจโครโมโซม  การตรวจวิเคราะหไ์ซโตจิ
นิติกเพือ่ศึกษาความเป็นพิษของสิง่แวดล้อม 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

4034401 พันธุศาสตรจ์ุลินทรยี์                                    3(2-3-5) 
 Microbial Genetics 
              หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรยี์การผ่าเหลา่ และกลไก
การผ่าเหล่าในจลุินทรีย์ การหาต าแหน่งยีนในจุลินทรีย์ความส าคญัของจุลินทรีย์ 
และบทบาทของจุลินทรยี์ด้านพันธุวิศวกรรรมรวมทั้งการประยุกต์ใช้ 

 ปฏิบัติการที่เกีย่วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4034401 พันธุศาสตรจ์ุลินทรยี์                                  3(2-3-5) 
 Microbial Genetics 
              หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรยี์การผ่าเหลา่ และกลไก
การผ่าเหล่าในจลุินทรีย์ การหาต าแหน่งยีนในจุลินทรีย์ความส าคญัของจุลินทรีย์ 
และบทบาทของจุลินทรยี์ด้านพันธุวิศวกรรรมรวมทั้งการประยุกต์ใช้ 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

คงเดิม 

4033502 โพรโตซัววิทยา                                           3(2-3-5) 
 Protozoology 
              ชีววิทยาของโพรโตซัว การจ าแนกประเภท สณัฐานวิทยา และ

4033502 โพรโตซัววิทยา                                         3(2-3-5) 
 Protozoology 
              ชีววิทยาของโพรโตซัว การจ าแนกประเภท สณัฐานวิทยา และ

คงเดิม 
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โครงสร้าง สรรีวิทยา นิเวศวิทยา วัฏจักรชีวิตของโพรโตซัวบางชนิดที่ด ารงชีวิต
แบบอิสระ แบบพ่ึงพา และแบบปรสิต การเก็บรวบรวม การเพาะเลีย้ง การแยก
สายพันธ์ุบรสิุทธ์ิ   

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

โครงสร้าง สรรีวิทยา นิเวศวิทยา วัฏจักรชีวิตของโพรโตซัวบางชนิดที่ด ารงชีวิตแบบ
อิสระ แบบพ่ึงพา และแบบปรสิต การเก็บรวบรวม การเพาะเลี้ยง การแยกสาย
พันธุ์บริสุทธ์ิ   

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
4033503 สาหร่ายวิทยา                                            3(2-3-5) 
 Phycology 
              ศึกษาสาหร่ายในด้านสัณฐานวิทยา โครงสร้าง สรรีวิทยา วัฏจักรชีวิต 
อนุกรมวิธาน บทบาททางนิเวศวิทยา วิวัฒนาการ ความส าคัญของสาหร่ายต่อ
สิ่งมีชีวิตอื่น ความส าคัญทางเศรษฐกิจ การเพาะสาหรา่ยด้านอุตสาหกรรม การ
เก็บรวบรวม  การเพาะเลี้ยง การแยกสายพันธุ์บรสิุทธ์ิ  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4033503 สาหร่ายวิทยา                                          3(2-3-5) 
 Phycology 
สาหร่ายในด้านสณัฐานวิทยา โครงสร้าง สรรีวิทยา วัฏจักรชีวิต อนุกรมวิธาน 
บทบาททางนิเวศวิทยา วิวัฒนาการ ความส าคัญของสาหร่ายต่อสิ่งมชีีวิตอื่น 
ความส าคญัทางเศรษฐกิจ การเพาะสาหร่ายดา้นอุตสาหกรรม การเก็บรวบรวม  
การเพาะเลี้ยง การแยกสายพันธ์ุบริสุทธ์ิ  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

คงเดิม 

4033504 ราวิทยา                                                   3(2-3-5) 
 Mycology 
              สัณฐานวิทยา สรรีวิทยา พันธุศาสตร์ การสบืพันธุ์  วิวัฒนาการ  ความ
หลากหลายของราและยสีต์  บทบาทหน้าที่ในระบบนิเวศ ความส าคญัของเชื้อรา 
ทางการแพทย์ การเกษตร และอตุสาหกรรม ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทางทฤษฎี 

4033504 ราวิทยา                                                3(2-3-5) 
 Mycology 
              สัณฐานวิทยา สรรีวิทยา พันธุศาสตร์ การสบืพันธุ์  วิวัฒนาการ  ความ
หลากหลายของราและยสีต์  บทบาทหน้าที่ในระบบนิเวศ ความส าคญัของเชื้อรา 
ทางการแพทย์ การเกษตร และอตุสาหกรรม  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

คงเดิม 

4033203 ปรสิตวิทยา                                                3(2-3-5) 
 Parasitology 
              ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรสิตวิทยา การจ าแนกประเภท นิเวศวิทยา
และการกระจายทางภูมิศาสตร์ วัฏจักรชีวิต สณัฐานวิทยา กายวภิาคศาสตร์ และ 
สรีรวิทยาของปรสิต ภูมิคุ้มกันต่อโรคปรสิต ความสัมพันธ์กับมนุษย์และสตัว์  การ
ควบคุมปรสิต การรวบรวมและเกบ็ตัวอย่างปรสติ  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4033505 ปรสิตวิทยา                                            3(2-3-5) 
 Parasitology 
              ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรสิตวิทยา การจ าแนกประเภท นิเวศวิทยา
และการกระจายทางภูมิศาสตร์ วัฏจักรชีวิต สณัฐานวิทยา กายวภิาคศาสตร์ และ 
สรีรวิทยาของปรสิต ภูมิคุ้มกันต่อโรคปรสิต ความสัมพันธ์กับมนุษย์และสตัว์  การ
ควบคุมปรสิต การรวบรวมและเกบ็ตัวอย่างปรสติ  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

ปรับปรุงรหสัรายวิชา 
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- 4033506 ชีววิทยาของเห็ด                                       3(2-3-5) 

 Mushroom Biology 
 สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ สรรีวิทยา
พิษวิทยาของเห็ด และการเพาะเหด็เชิงอุตสาหกรรม 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

4034501 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                                  3(2-3-5) 
 Environmental Microbiology 

หน้าท่ีและความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 
รวมทั้งนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในวัฏจักรสารอาหาร
กระบวนการย่อยสลายสารมลพิษบางชนิดโดยจลุินทรีย์ และการควบคุมโดยชีววิธี  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4034501 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                               3(2-3-5) 
 Environmental Microbiology 

หน้าท่ีและความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 
รวมทั้งนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในวัฏจักรสารอาหาร
กระบวนการย่อยสลายสารมลพิษบางชนิดโดยจลุินทรีย์ และการควบคุมโดยชีววิธี 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

คงเดิม 

4034502 จุลชีววิทยาทางอาหาร                                  3(2-3-5) 
 Food Microbiology 
              ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจลุินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การ
ท าลายจลุินทรีย์โดยกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร การเสื่อมคณุภาพ การเน่าเสียของ
อาหาร และผลิตภณัฑ์อาหารประเภทต่างๆ ชนิดของจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคทาง
อาหาร อาหารเป็นพิษ มาตรฐานทางด้านจุลินทรีย์ การตรวจสอบจลุินทรีย์ใน
อาหาร การวิเคราะห์และประเมินผล  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4034502 จุลชีววิทยาทางอาหาร                                3(2-3-5) 
 Food Microbiology 
              ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจลุินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การ
ท าลายจลุินทรีย์โดยกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร การเสื่อมคณุภาพ การเน่าเสียของ
อาหาร และผลิตภณัฑ์อาหารประเภทต่างๆ ชนิดของจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคทาง
อาหาร อาหารเป็นพิษ มาตรฐานทางด้านจุลินทรีย์ การตรวจสอบจลุินทรีย์ใน
อาหาร การวิเคราะห์และประเมินผล   

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

คงเดิม 

4034503 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม                            3(2-3-5) 
 Industrial  Microbiology 
              จุลินทรีย์ ที่มีความส าคัญทางอุตสาหกรรม  กระบวนการควบคุมการ
ผลิตและเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ จลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์ 
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางอุตสาหกรรมอันได้แก่ กระบวนการ

4034503 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม                         3(2-3-5) 
 Industrial  Microbiology 
              จุลินทรีย์ ที่มีความส าคัญทางอุตสาหกรรม  กระบวนการควบคุมการ
ผลิตและเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ จลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์  
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางอุตสาหกรรมอันได้แก่ กระบวนการ

คงเดิม 
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หมัก (fermentation process) เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมัก  
กระบวนการหมักแบบกะ และแบบต่อเนื่อง อุปกรณ์และการท างานของถังหมัก  
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พลอยได้ (by-products) จากเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ 
การน ากระบวนการเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ  

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

หมัก (fermentation process) เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมัก  
กระบวนการหมักแบบกะ และแบบต่อเนื่อง อุปกรณ์และการท างานของถังหมัก  
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พลอยได้ (by-products) จากเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ 
การน ากระบวนการเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ  

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
4002251       ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์                3(3-0-6) 
                   English for Sciences  
      อ่านข้อความ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทาง
วิทยาศาสตร์ และใหเ้ขียนข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ 

4002251  ภาษาอังกฤษส าหรับวทิยาศาสตร์      3(3-0-6) 
English for Sciences  
อ่านข้อความ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ 

และให้เขียนข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตรเ์ป็นภาษาอังกฤษ 

คงเดิม 

4032905   ภาษาอังกฤษส าหรับชีววิทยา      3(3-0-6) 
   English for Biology 

ศัพท์เทคนิคทางชีววิทยา การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้จาก
บทความวิชาการ บทความวิจัยทางชีววิทยาจากวารสารวิจยัต่างประเทศ หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อภิปรายองค์ความรู้ที่ได้  ฝึกเขียนบทความหรือรายงานวิจัยทาง
ชีววิทยาเป็นภาษาอังกฤษ เขียนใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ และฝึกการ
น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

4032905   ภาษาอังกฤษส าหรับชีววิทยา               3(3-0-6) 
   English for Biology 

ศัพท์เทคนิคทางชีววิทยา การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้จาก
บทความวิชาการ บทความวิจัยทางชีววิทยาจากวารสารวิจยัต่างประเทศ หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อภิปรายองค์ความรู้ที่ได้  ฝึกเขียนบทความหรือรายงานวิจัยทาง
ชีววิทยาเป็นภาษาอังกฤษ เขียนใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ และฝึกการน าเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษ 

คงเดิม 

- 4033801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา    2(90) 
 Preparation for Professional Training in Biology 
               การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานทางด้านชีววิทยาของนักศึกษา
การพัฒนานักศึกษาทั้งด้านความรู ้และทักษะปฏิบตัิการต่างๆ  
 
 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
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- 4033802 การเตรียมโครงการสหกิจศึกษาทางชีววิทยา        1(45) 

 Co-operative Education Preparation in Biology 
              การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีหลักการตามการฝึกปฏิบตัิของ
โครงการสหกิจศึกษา ก่อนออกปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

เพิ่มรายวิชาใหม ่
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

4034801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา            3 (270) 
 Professional Training in Biology 
              เป็นการฝึกงานทางด้านชีววิทยาของนักศึกษาในหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนโดย ความเห็นชอบของภาควิชา 

4034801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา           5(450) 
 Field Experience in Biology 
               เป็นการฝึกงานทางด้านชีววิทยาของนักศึกษาในหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนโดย ความเห็นชอบของภาควิชา 

ปรับปรุงรายวิชา 
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

4034802 โครงการสหกิจศึกษาทางชีววิทยา                      6 (520) 
 Co-operative Education in Biology 
              เป็นการปฏิบัติงานด้านชีววิทยา และชีววิทยาประยุกต์ ในสถาน
ประกอบการ หรือองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาใน
หลักสตูร กับการปฏิบัติงานจริง การจัดท าโครงร่าง และด าเนินโครงการวิจัย
ร่วมกับสถานประกอบการ การรายงานผลการวิจัยทั้งในรูปแบบรายงาน รวมทั้ง
การน าเสนองานรูปแบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

4034802 โครงการสหกิจศึกษาทางชีววิทยา                     6(540) 
 Co-operative Education in Biology 
              เป็นการปฏิบัติงานด้านชีววิทยา และชีววิทยาประยุกต์ ในสถาน
ประกอบการ หรือองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาใน
หลักสตูร กับการปฏิบัติงานจริง การจัดท าโครงร่าง และด าเนินโครงการวิจัย
ร่วมกับสถานประกอบการ การรายงานผลการวิจัยทั้งในรูปแบบรายงาน รวมทั้ง
การน าเสนองานรูปแบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

ปรับปรุงรายวิชา 
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 



97 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2554" 
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  
ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยโดยจัดการ

เรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลา
ศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์ด้วย
ก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลา
ศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 
ข้อ 6. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
ประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าและต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอ
ยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
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ข้อ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาการคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การก าหนดหน่วย
กิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทาง
การศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 
  

ข้อ 13. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 
22 หน่วยกิตส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่แตกต่างไป
จากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียน
เรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษาที่พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่ตน
สอน  

ข้อ 17. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการ
ด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20. การวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 ข้อ 21. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

------------------------------------------------------- 
 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผล
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2)  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ          ข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
  ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่
นักศึกษาภาคปกติ 
  ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาคเรียน
อย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30  ถึง 70  และต้องมีการสอบปลายภาคเรียน
ด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  การ
อนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบดังนี้ 
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   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่าระดับ
คะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

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

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
เป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้
ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผล
การประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้า
ได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน เพ่ิมเติมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน   ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)      ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

  ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได ้

 ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 

   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟังโดยไม่
นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 

(2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้วและได้รับอนุมัติให้ถอน
รายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้นไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
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   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการประเมิน

เป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชาที่
ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก     รายละเอียด
คะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” และ
ในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียน
รายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน 
และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผล
การประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งาน
ทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน 

 ข้อ 11. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบัน
ราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียน
รายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิต
เพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5 ปี 
  ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็น
เลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็นตัวหาร
ด้วย 
   12.2 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวิชาที่
เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่      มหาวิทยาลัยก าหนด  
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา
เห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่
ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ 13. วรรคท้าย 
ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
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  ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอื่นที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และ
ได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน
ของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมและให้อาจารย์
ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บันทึกผลการ
ประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
   16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า 5 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 6ภาคเรียนปกติ และ
มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี  และไม่ต่ ากว่า 8 ภาค
เรียน และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  
7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร  4  ปีและไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีท่ีเรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60  เมื่อสิ้นภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนที่  2  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติ
ที่  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ  8  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  
2  ปี  ครบ 12  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  3  ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่
เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ 20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  5  ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 
16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.80  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่  4  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  2  ปี  สิ้นภาคเรียนที่  
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6  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  3  ปี  และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี  
สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด
แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 
2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
  ข้อ 20. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบ
หลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3 .60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า  3.60  และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  3.60  ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง  3.60  แต่ไม่น้อยกว่า  3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “F” 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการ
เรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  2  ปี  ไม่
เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี  และไม่เกิน 10 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

  นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17       ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ 21. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันสุดท้ายของ
การสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 



105 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของ
มหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. 2547ออก
ระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  และ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

 “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกัน
ของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต 
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดย
ระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อห าในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็น
ผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการ
เรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
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 กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดในวรรคต้น ผู้
ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และ
พ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
  (4)เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิตท่ี
ขอโอน 
  (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 4 ของ
ระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน

รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C  
 (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  
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  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไข
ข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมข้ัน
ต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 
1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดย
ใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้
นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือ
เกณฑ์ดังนี้ 

 (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาค
เรียน 

 (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและ
ได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี

ที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ ๑๙๐๒/๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต ชีววิทยา (วท.บ)ระดับปริญญาตรี 
------------------------- 

เพ่ือให้การก าหนดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการทางชีววิทยา
และเกิดประโยชน์สูงสุดของหลักสูตรอาศัยอ านาจความในมาตรา ๓๑(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) ระดับปริญญาตรี 
ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

๒. ดร.ปราณี นางงาม       อาจารย์สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ยกร่าง) 
๓. ผศ. ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด            อาจารย์สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(ผู้วิพากษ์หลักสูตร) 
๔. ดร.ธีรภัทร ศรีนรคุตร ผู้เชี่ยวชาญวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทย(ผู้วิพากษ์หลักสูตร) 
๕. นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร    
                                             กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(ผู้วิพากษ์หลักสูตร) 
๖. นางสาวเพชรรีวรรณ เอ่ียมพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ ๓ องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง 

   ประเทศไทย (ผู้ยกร่างและผู้ใช้บัณฑิต) 
มีหน้าที่  

๑.ก าหนดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
๒.ก าหนดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓.ก าหนดหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาชีววิทยา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔.ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานผลให้มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏก าแพงเพชรทราบ เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที่ ๑๙๐๓/๒๕๕๙ 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

------------------------- 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการประกอบด้วย 
๑.๑ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
๑.๒ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร        กรรมการ 
๑.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ        กรรมการ 
๑.๔ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ      กรรมการ 
๑.๕ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   กรรมการ 
๑.๖ หัวหน้าส านักงานคณบดี         กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
๑. ให้ค าปรึกษา แก้ไข วินิจฉัยและสั่งการตามที่เห็นสมควร 
๒. ดูแล และ แก้ไขปัญหา อันอาจจะเกิดข้ึน 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๒.๑ อาจารย์อธิรดา บุญเดช ประธานโปรแกรม 
๒.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล  กรรมการ 
๒.๓ อาจารย์นิภัชราพร สภาพพร กรรมการ 
๒.๔ อาจารย์ธนากร วงษศา          กรรมการ 
๒.๕ อาจารย์ก าไร วรนุช          กรรมการ 
๒.๖ อาจารย์สุวิชญา บัวชาติ          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
๑.รับผิดชอบบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 
๒.วางแผนการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมชีววิทยา 
๓.ก าหนดอาจารย์ผู้สอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่นวิธีการสอน การประมวลผล เป็นต้น  
๔.จัดท าประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยา 
๕.งานอ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย  

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
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 ประวัติและผลงานผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล นางสาวปรัชญา ชะอุ่มผล 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. คุณวุฒิ 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2539 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2530 

 
4. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค) 
2559 6ช.ม./สัปดาห์/ 96 ช.ม./ภาค 
2558 6ช.ม./สัปดาห์/ 96 ช.ม./ภาค 

 
5. จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 - - - 1 - 
2558 - - - 1 - 
2557 - - 1 1 - 
2556 - - - 1 - 
2555 - - - - - 

 
6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 6.1 วิจัย 
- 
 6.2 ต ารา/หนังสือ 
- 
 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ธนากรวงษศา รัตนาภรณ์ จองไพจิตรสกุลและปรัชญา ชะอุ่มผล. (2557). ผลของไซโทไคนินและออกซินต่อการ 
 เจริญเติบโตของต้นอ่อนสิงโตช้อนทองในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย. 6(พิเศษ): 147-156. 
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 6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
ธนากรวงษศา มาลินี บุษยาเพ็ญแข รัตนาภรณ์ จองไพจิตรสกุล และปรัชญา ชะอุ่มผล. (2559). ผลของ
 สารประกอบอินทรีย์ต่อการเพ่ิมจ านวนยอดสิงโตสมอหินในสภาพปลอดเชื้อ. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
 ประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (The 10th Botanical Conference of Thailand: 
 BCT 10) พฤกษศาสตร์ไทย: สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. วันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 ณ 
 คณะวิทยาศาสตร์ และ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หน้า 260-268. 
จุฑาทิพย์ โพธิพฤกษ์ ปรัชญา ชะอุ่มผล และอธิรดา บุญเดช. (2558). ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน

เพ่ือบ่งชี้คุณภาพอากาศในจังหวัดก าแพงเพชร.การประชุมวิชาการระดับชาติ“วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที ่
7”. มหาวิทยาลัยนเรศวร. 30-31 มีนาคม 2558 

ธนากรวงษศา ปรัชญา ชะอุ่มผลและอนุพันธ์ กงบังเกิด. (2557). ผลของไซโตไคนินต่อการทวีจ านวนต้นอ่อน
 สิงโตกลีบม้วนในสภาพปลอดเชื้อ. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 6
 วันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ณมหาวิทยาลัยบูรพา. หน้า 49-53. 
ธนากรวงษศา ปรัชญา ชะอุ่มผล และรัตนาภรณ์ จองไพจิตรสกุล. (2556). ผลของน้ าตาลซูโครสร่วมกับน้ าต้ม
 มันฝรั่งและน้ ามะพร้าว ต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้สิงโตช้อนทองในสภาพปลอดเชื้อ.
 ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2556 ณ อาคาร
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 64-67. 
 
 6.5ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
- 
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ประวัติและผลงานผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล นางสาวก าไร วรนุช 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. คุณวุฒิ 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ. 2548 

 
4. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค) 
2559 16 ช.ม./สัปดาห/์ /240 ช.ม./ภาค 
2558 16 ช.ม./สัปดาห/์ /240 ช.ม./ภาค 

 
5. จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 - - - - - 
2558 - - - - - 
2557 - - - - - 
2556 - - 1 1 - 
2555 - - - - - 

 
6.รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 6.1 วิจัย 
-  
 6.2 ต ารา/หนังสือ 
- 
 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์ ก าไร วรนุช รัตติกานต์ บัวเรือง และ อนุพันธ์ กงบังเกิด. (2556). การเปรียบเทียบการสกัดอาร์
 เอ็นเอสามวิธีเพ่ือใช้ในการศึกษาการแสดงออกของยีนด้วยเทคนิค RT-qPCRจากพืชวงศ์พริกไทย. 
 วารสารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 41(4) : 1030-1042. 
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6.4 บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
ก าไร  วรนุช สุภาพรรณ  เอกอุฬารพันธ์  ชนนิษฏ์  ชูพยัคฆ์ . (2556).แนวทางการจัดการแมลงหวี่ตาชุกชุมใน
 ชุมชนบ้านสุพรรณพนมทอง จังหวัดพิษณุโลกด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพร.รายงานการประชุมวิชาการ
 “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 9:ความรู้สู่เชิงพาณิชย์น าเศรฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน. 28-29 กรกฎาคม 2556. 
 
 6.5 ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
- 
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ประวัติและผลงานผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล นายธนากร วงษศา 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. คุณวุฒิ 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2552 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2548 

 
4. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค) 
2559 28 ช.ม./สัปดาห์/ 250 ช.ม./ภาค1-2559 
 10 ช.ม./สัปดาห์/ 160 ช.ม./ภาค2-2559 
2558 - 

 
5. จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 - - - 2 - 
2558 - - - 2 - 
2557 - - 1 3 - 
2556 2 - 1 2 - 
2555 3 - 2 1 - 

 
6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 6.1 วิจัย 
-  

6.2 ต ารา/หนังสือ 
- 
 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ธนากรวงษศา, รัตนาภรณ์ จองไพจิตรสกุล, ปรัชญา ชะอุ่มผล. (2557). ผลของไซโทไคนินและออกซินต่อการ 
 เจริญเติบโตของต้นอ่อนสิงโตช้อนทองในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย. 6(พิเศษ): 147-156. 
AnupanKongbangkerd, WittayaPakum, ThanakornWongsa&SantiWatthana. 2013. Vanda 
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cristata Wall. ex Lindl. (Orchidaceae), a new record for Thailand.THAI JOURNAL OF 
BOTANY. 5 (1): 73-76. 

อนุพันธ์ กงบังเกิด ธนากรวงษศา และแสงเดือน วรรณชาติ. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและพัฒนาของต้น 
 อ่อนเอ้ืองค าผักปราบ (DendrobiumochreatumLindl.) ที่เลี้ยงในระบบแช่ชั่วคราว. วารสาร 
 พฤกษศาสตร์ไทย. 4(ฉบับพิเศษ): 159-168. 
ธนากรวงษศา, สุวรรณ เนื่องเกิด, ณิชาภา ทองเหลือง และอนุพันธ์ กงบังเกิด. (2555). ผลขององค์ประกอบ
 อาหารต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้พญาฉันทันต์ (Vandopsisgigantea (Lindl.) Pfitz) 
 ในสภาพปลอดเชื้อ. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.18(2): 11-21. 
 
 6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
ThapakornSomboon, ThanakornWongsa, AnupanKongbanekerd, PanatdaJanneoy and Apinun
 Limmongkon. (2016). The induction of peanut hairy root culture for production of 
 antioxidant  compounds. In The 5th International Biochemistry and Molecular Biology 
 Conference 2016 (BMB2016). Songkhla, Thailand, May 26-27, 2016. P.261-265. 
ธนากรวงษศา มาลินี บุษยาเพ็ญแข รัตนาภรณ์ จองไพจิตรสกุล และปรัชญา ชะอุ่มผล. (2559). ผลของ
 สารประกอบอินทรีย์ต่อการเพ่ิมจ านวนยอดสิงโตสมอหินในสภาพปลอดเชื้อ. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
 ประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (The 10th Botanical Conference of Thailand: 
 BCT 10) พฤกษศาสตร์ไทย: สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. วันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 ณ 
 คณะวิทยาศาสตร์ และ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หน้า 260-268. 
เจนจิรา เงินต๊ะธนากรวงษศา และอนุพันธ์ กงบังเกิด. (2558). ผลของปริมาตรอาหารและจ านวนชิ้นส่วนต่อการ
 เจริญเติบโตและพัฒนาของต้นอ่อนไอยเรศน่านในสภาพปลอดเชื้อ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
 วิชาการวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 7 (The 7th Science Research Conference).ระหว่างวันที่ 30-31 
 มีนาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า BI-P-066 1-5. 
AnupanKongbangkerd and ThanakornWongsa. (2015). In vitro culture of Impatiens salaengensis
 T. Shimizu (Balsaminaceae).7th International Science, Social Sciences, Engineering and 
 Energy Conference, 24-26 November, 2015, Wangchan Riverview Hotel, Phitsanulok, 
 Thailand. P. 156-162. 
อนุพันธ์ กงบังเกิด ประสุข โฆษวิฑิตกุลและธนากร วงษศา. (2557). การงอกของเมล็ด และผลของ 
 สารประกอบอินทรีย์ต่อการพัฒนาของโปรโตคอร์มไอยเรศน่าน (Rhynchostylisretusa (L.)  
 Blumevar. nan) ในสภาพปลอดเชื้อ. การประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่  

23-24 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยพะเยาหน้า 679-688. 
ธนากรวงษศา ปรัชญา ชะอุ่มผลและอนุพันธ์ กงบังเกิด. (2557). ผลของไซโตไคนินต่อการทวีจ านวนต้นอ่อน
 สิงโตกลีบม้วนในสภาพปลอดเชื้อ. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 6
 วันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ณมหาวิทยาลัยบูรพา. หน้า 49-53. 
ธนากรวงษศา พีระยุทธ  สุขส าราญ และรัตนาภรณ์  จองไพจิตรสกุล. (2557). ผลของ BA และNAA ต่อการเจริญ
 และพัฒนาของต้นอ่อนเอ้ืองดอกมะเขือในสภาพปลอดเชื้อ.ในการประชุมระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” 
 และนิทรรศการการ “การพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557. ระหว่างวันที่ 19-20 
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 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก. (P-B31) 
 หน้า 442-447. 
ธนากรวงษศา ปรัชญา ชะอุ่มผล และรัตนาภรณ์ จองไพจิตรสกุล. (2556). ผลของน้ าตาลซูโครสร่วมกับน้ าต้ม
 มันฝรั่งและน้ ามะพร้าว ต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้สิงโตช้อนทองในสภาพปลอดเชื้อ.
 ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2556 ณ อาคาร
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 64-67. 
ธนากรวงษศา หนึ่งฤทัย จักรศรี และอนุพันธ์ กงบังเกิด. (2556). ผลของ BA ร่วมกับ NAA ต่อการเจริญและ
 พัฒนาของชิ้นส่วนข้อเอ้ืองดินปากพัดใบพาย (CheirostylisspathulataJ.J.Sm.) ในสภาพปลอดเชื้อ. 
 ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 5 วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2556 ณ อาคาร
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 68-71. 
ธนากรวงษศาณิชาภา ทองเหลือง และอนุพันธ์ กงบังเกิด. (2555). ผลของ BA และ NAA ที่มีผลต่อการเจริญ
 และพัฒนาของต้นอ่อนCoelogynetriplicatulaRch.f. (Orchidaceae) ในสภาพปลอดเชื้อ.รายงาน
 สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2555.
 มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 74-79. 
 
 6.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
- 
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ประวัติและผลงานผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – นามสกุลนางสาวสุวิชญา บัวชาต ิ
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. คุณวุฒิ 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ตะวันออก 
พ.ศ. 2548 

 
4. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค) 
2559 15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค 
2558 16 ช.ม./สัปดาห์/ 256 ช.ม./ภาค 

 
5. จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 1 - - 2 1 
2558 - - 1 0 - 
2557 1 - 1 1 - 
2556 2 - 0 1 - 
2555 1 - 0 0 - 

 
6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 6.1 วิจัย 
 - 
 6.2 ต ารา/หนังสือ 
 - 
 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สุวิชญา บัวชาติ ภัสสร จันเผอืก และรัตนา สระทองวาท. (2558). ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวของสารสกัด
 จากพืชสมุนไพร. ว. วิทย์. กษ. 46(3) (พิเศษ): 317-320. 
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สุวิชญา รอดก าเหนิด และปริณดา มโนรัตน์. (2557). การเตรียมไฮโดรไลเสทจากเปลือกส่วนผลและล าต้น
 เทียมกล้วยไข่ (Musa (AA group)) โดยใช้กรดเจือจางเพ่ือการผลิตเอทานอล. ว.วิทย์. กษ.45(2)  (พิเศษ): 
 473-476. 
 
 6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
สุภัชรา มารศรี และสุวิชญา บัวชาติ. (2559). การใช้ประโยชน์พืชอาหารในป่าชุมชนบ้านหนองหัวควาย  
 ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร.รายงานการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน “พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านไทย มองไกลสู่อนาคต”. 24 – 27 สิงหาคม 2559. 
หนึ่งฤทัย ปางแก้ว และสุวิชญา บัวชาติ. (2559). ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ผักพ้ืนบ้านในชุมชน
 บ้านสามง่าม ต าบลวังบัว อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร.รายงานการประชุมวิชาการการ น าเสนอ
 ผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 7 ใน หัวข้อ “พลวัตวิจัย เพ่ือ พัฒนาท้องถิ่น 
 และชุมชนอย่างยั่งยืน (Dynamic Research for Sustainable Community Developmant)”. 
 12 - 13 พฤษภาคม 2559. 
เกศินี พันธ์ภูมิ และสุวิชญา รอดก าเหนิด. (2557). ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อ
 Staphylococcus aureus. รายงานการประชุมวิชาการ“นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัย 
 สร้างความรู้สู่อาเซียน. 22 – 23 กรกฎาคม 2557. 
สุวิชญา รอดก าเหนิดปริณดา มโนรัตน์ และบุณยกฤต รัตนพันธุ์. (2556). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงขัดผิวจากร า
 ข้าวหอมนิล. รายงานการประชุมวิชาการการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  ผลิตภัณฑ์
 เสริมสุขภาพและความงามครั้งที่ 1. 22 – 23 พฤศจิกายน 2556. 
 
 6.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
 - เจลแต้มสิวสารสกัดจากกระทือ 
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ประวัติและผลงานผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – นามสกุลนางสาวอธิรดา บุญเดช 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. คุณวุฒิ 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2553 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2548 

 
4. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค) 
2559 15ช.ม./สัปดาห์/ /240 ช.ม./ภาค 
2558 15 ช.ม./สัปดาห/์ /240 ช.ม./ภาค 

 
5. จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 - - 1 - - 
2558 1 - - 2 - 
2557 1 - - 1 - 
2556 2 - - - - 
2555 - - 1 - - 

 
6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 6.1 วิจัย 
 -  

6.2 ต ารา/หนังสือ 
- 

 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
AtiradaBoondech and SunisaSajaw. (2016). Checking Adulteration of Aromatic, Amylose Content 

and Glutinous in Rice by Using Molecular Marker. Applied Mechanics and Materials, ISSN: 
1662-7482, Vol.855, 22-25 
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TeerakulArpornsuwan, SawangPetvises, ArthidThim-uam, AtiradaBoondech and SittirukRoytrakul. 
(2012). Effects of Carthamustinctorius L. solvent extracts on anti-proliferation of human 
colon cancer (SW 620 cell line) via apoptosis and the growth promotion of lymphocytes. 
SongklanakarinJounol Science Technology. 34 (1), 45-51. 

 
 6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
จุฑาทิพย์ โพธิพฤกษ์ ปรัชญา ชะอุ่มผล และอธิรดา บุญเดช. (2558). ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนเพ่ือ

บ่งชี้คุณภาพอากาศในจังหวัดก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการระดับชาติ“วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 7”. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 30-31 มีนาคม 2558 

ธีรวัฒน์ ทองแดงวิไลลักษณ์ สวนมะลิ และอธิรดา บุญเดช . (2558). การศึกษานิเวศวิทยา ชนิดพันธุ์และโครโมโซม
กล้วยไข่ในอ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร .การประชุมระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพง
เพขร. 22 ธันวาคม 2558 

ชลธิชา วงษ์พิมพารัตนาภรณ์ จองไพจิตรสกุลหนึ่งฤทัย จักรศรี และอธิรดา บุญเดช. (2557). ความหลากหลาย 
  ทางชีวภาพของโปรโตซัวและคุณภาพน้ าของแม่น้ าปิงจังหวัดก าแพงเพชร.การประชุมวิชาการระดับชาติ  

“วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที ่6”. มหาวิทยาลัยบูรพา. 20-21 มีนาคม 2557 
 

6.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ - 
 
 
 
 
 
 
 


