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1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 1.1 รหัสหลักสูตร    25500101112369 

 1.2 ชื่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย:    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา 

 ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Science Program in Chemistry-Biology  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ภาษาไทย          วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยา) 

                      วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา)  

ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Science (Chemistry-Biology)  

                      B.Sc. (Chemistry-Biology) 

3. วิชาเอก 

 - 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 150 หน่วยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร  4  ป ี

 5.2 ภาษาที่ใช้ 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษร้อยละ 50 

 5.3 การรับนักศึกษา 

  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

 5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันอ่ืน  

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง หลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษาไปท า

วิจัยหรือดูงานในสถานประกอบการต่าง ๆ  

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

; หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

     - เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. .....2538.......   

     - การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560  
; ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 

27 (8/2564)  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 

; ได้รับการอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 422(5/2564)  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 

เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2567   

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 1) นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ในองค์กรของรัฐและเอกชน ในด้านเคมีหรือชีววิทยา หรือทั้งเคมีและ

ชีววิทยา หรือด้านบูรณาการศาสตร์  

 2) นักวิชาการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ  

 3) นักวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 4) ผู้ประกอบการหรือบุคลากรในสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 5) ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระอ่ืนๆ ตัวแทนขายเครื่องมือและสารเคมี ติวเตอร์ ที่ปรึกษาด้าน

สุขภาพ เทรนเนอร์ ผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยวิจัย 

6) คร/ูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาภาคเอกชน 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ล าดับ

ที ่

 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

 

สาขาวิชา 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีพ.ศ. 

1 3-6199-00xxx-xx-x 

 

 

อาจารย ์ นางสาววีรยา คุ้มเมือง 

 

Ph.D. 

วท.ม. 

 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

Applied Chemistry 

เคมีวิเคราะห์และเคม ี

อนินทรีย์ประยุกต ์

เคม ี

RMIT University, Australia 

ม.มหิดล 

 

ม. สงขลานครินทร ์

2552 

2544 

 

2540 

2 1-9499-00xxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวฟารีดา หะยีเยะ๊ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

เคม ี

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

2560 

2553 

2550 

3 3-7101-00xxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวรจนา แสงโสต วท.ม. 

 

วท.บ. 

จุลชีววิทยาทาง

การแพทย์ 

จุลชีววิทยา 

ม.ขอนแก่น 

 

ม.สงขลานครินทร ์

2548 

 

2544 

4 3-1015-00xxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางวไลรตัน์ บัวชูก้าน ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

Molecular Genetics-

Genetic Engineering 

Molecular Genetics-

Genetic Engineering 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ม.มหิดล 

 

ม.มหิดล 

 

ม.เกษตรศาสตร ์

2546 

 

2543 

 

2540 

5 1-9098-00xxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวปานจันทน์ สุจริตธุรการ ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

2555 

2549 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

อาคารเรียนรวม (อาคาร 19 และ 58)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

อาคาร 51 F อาคาร 51D อาคารพรีคลินิก (อาคาร 78) และอาคารของสาขาต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ และจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา ที่

หน่วยงาน/สถาบันอ่ืน ได้แก่  

1) โรงผลิตน้ าประปาเทศบาลเมืองปัตตานี 

2) โรงไฟฟ้าจะนะ 

3) บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 

4) พ้ืนที่ชุมชนต่าง ๆ ในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นต้น 

 5) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 6) หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 7) บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด  

 8) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าจะนะ 

 9) บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จ ากัด 

 10) บริษัท บางกอกโฟม จ ากัด 

 11) บริษัท ชะอ าพีรพัฒน์ เคมีคอล จ ากัด 

 12) บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 13) บริษัท ซีฮอร์ส ฟู้ดส์ จ ากัด 

 14) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 

 15) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 16) หอ้งปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้าง แผนกงานศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง 

 17) สวนพฤษศาสตร์และอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ 

 18) ศูนย์วิทยาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาลต่าง ๆ 

 19) สถานประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ี 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bangkokfoam/?rf=316715935084070
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันก าลังด าเนินไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ได้ก าหนดไว้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) ทั้ง 17 ด้านขององค์การสหประชาชาติ  จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท าให้มีการก าหนดเป้าหมายการ

พัฒนาประเทศในภาพรวม คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็น

ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดยการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ

ในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” เป้าหมายดังกล่าวเป็น

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  ซึ่ง

ถือเป็นการพัฒนาระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศ จะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ต้องมีการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่รู้จักกันในชื่อ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก

ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงหรือประเทศที่ พัฒนาแล้ว สิ่งที่จะต้องท าคือ ดัดแปลง 

ปรับเปลี่ยน พัฒนาต่อยอด สิ่งที่มีอยู่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก เช่น เปลี่ยนจากท าการเกษตร

แบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี เปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง

นวัตกรรม เปลี่ยนจากขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิด

สร้างสรรค์  เปลี่ยนการบริการแบบเดิมที่มีมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่การบริการมูลค่าสูง เปลี่ยนแรงงานที่มีทักษะต่ าไปสู่

แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง เปลี่ยนเศรษฐกิจของประเทศ  ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ที่ท าน้อยแต่ได้มาก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นี้จะเห็นได้

ว่ารัฐบาลผลักดันรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ ซึ่งต่อยอดจากโมเดลเดิม (Bio economy หรือ เศรษฐกิจ

ชีวภาพ) เรียกว่าเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green Economy, 

BCG model) ที่มีการน าองค์ความรู้ งานวิจัยมุ่งสู่การพัฒนาจากฐานทรัพยากรชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตร 

ความมั่นคงทางวัตถุดิบ ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม การหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า

ที่สุด  เศรษฐกิจที่ได้จากการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจชีวภาพที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดล BCG ยังตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) ตาม

มติรัฐมนตรี ซึ่งประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  อุตสากรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ  อุตสาหกรรม

การแพทย์และสุขภาพ เช่น การพัฒนาสมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศให้มีคุณภาพมากขึ้นและปลอดภัย  หรือต่อยอด

การแพทย์ปัจจุบัน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการอนุรักษ์เชิงนิเวศ  

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

จะต้องมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ในการพัฒนาดังกล่าวนี้ต้องการการเตรียมพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนด้าน
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ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างชัดเจน ทั้งก าลังคนที่มีความรู้ความสามรถเฉพาะด้านที่เป็นที่ต้องการในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-base Economy) และก าลังคนที่

สามารถบูรณาการศาสตร์ความรู้ได้ เพราะถือได้ว่าเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งในระดับท้องถิ่นและ

ระดับประเทศในระยะยาว  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ภาพรวม ปี 2563 ไตรมาสสี่ ของส านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถานการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นหลายประเด็นที่มี

ผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมในวงกว้าง อาทิ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aged Society)  โดยมี

สัดส่วนผู้สูงอายุเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยโดย

สมบูรณ์ ซึ่งมผีู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ในปี 2566 และสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) ในปี พ.ศ. 

2576 ซึ่งประชากรที่สูงอายุในประเทศไทยจะมีสัดส่วน ร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด (ส านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), เศรษฐกิจและสังคมภาพรวม, 2563) ท าให้มีแนวโน้มภาวการณ์พ่ึงพามากขึ้น 

ประชากรวัยท างานในด้านต่าง ๆ ลดลง ท าให้รายได้รวมของประเทศลดลง ท าให้ต้องมีการพ่ึงพาแรงงานจากประเทศ

เพ่ือนบ้านมากขึ้น ท าให้มีการเคลื่อนย้ายก าลังคน เข้า-ออก ข้ามประเทศ เกิดเป็นความหลากหลายทางภาษาและ

วัฒนธรรม รวมทั้งเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงต่าง ๆ  อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหา

แรงงานต่างด้าว เป็นต้น เห็นได้ชัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่

ส่งผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศในภาพรวม ทั้งในมิติด้านคุณภาพชีวิตของแรงงาน และการปรับตัว ของ

แรงงานและสถานประกอบการ ท าให้การว่างงานเพ่ิมขึ้น ชั่วโมงการท างานลดลง และครัวเรือนมีรายได้ลดลง จาก

สถานการณ์ COVID-19 ท าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New normal ประชากรของประเทศมีความตื่นตัวต่อ

ปัญหาสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น มีการท างานจากที่บ้าน (Work From Home, WFH) เพ่ิมมากขึ้น สิ่งที่ เห็นได้ชัดคือ

ประเทศไทยยังขาดแคลนก าลังคนโดยเฉพาะกลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยี และดิจิทัล และก าลังคนด้านสาธารณสุข จาก

สถานการณ์ COVID-19 ท าให้ประชาชนลดกิจกรรมต่าง ๆ ลง และอยู่กับที่เพ่ิมมากขึ้นการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วย

โรคไม่ติดต่อ (NCDs) ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ/หัวใจขาดเลือด/หัวใจล้มเหลว หลอดเลือดสมอง มะเร็ง

และเนื้องอกทุกชนิด ยังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  

นอกจากนี้การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศโลกและของประเทศมีการ

เปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้นท าให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจและสังคม เช่นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง 

สถานการณ์ภัยแล้ง ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายนของทุกปี   

ปัญหาขยะพลาสติกที่เพ่ิมขึ้น  ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน จากสถานการณ์และปัจจัย

เหล่านี้ การสร้างความพร้อมของก าลังคนให้ถูกทิศทางกับสถานการณ์ปัจจุบัน  มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี ที่จะน าไปปรับใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุง การสร้างนวัตกรรม จึงมีความส าคัญเพ่ือรองรับบริบทที่

เปลี่ยนแปลง  

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ในด้านเศรษฐกิจจากความต้องการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก และน าพาประเทศหลุดพ้นจาก

กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐ และวิสัยทัศน์

ของประเทศ 2580 ที่จะให้ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” และจากแผนการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศ  

ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม และการบริการ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญ  และในด้านสังคมการเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุจะท าให้มีความต้องการแรงงานวัยท างานในทุก ๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ

บริการ เพ่ือทดแทนประชากรวัยท างานที่เข้าสู่วัยสูงอายุ สินค้าและบริการต่าง ๆ ส าหรับผู้สูงอายุจะเป็นที่ต้องการมาก

ขึ้น  สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง

มีการเตรียมความพร้อมก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีทักษะขั้นสูงและมีทักษะเฉพาะทาง รวมทั้ง

ก าลังคนที่มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้เข้าด้วยกัน เป็นก าลังคนที่มคีุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะที่

จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ดีงามแบบเดิมเอาไว้ เพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือใน

การขับเคลื่อนคือระบบเศรษฐกิจแบบ Bio economy และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศทดแทนก าลังคนในรุ่นเก่า 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา จึงได้มีการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่

มุ่งเน้นผลลัพธ์เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและมีสมรรถนะพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 รู้จักการ

สร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ สามารถท างานร่วมกับ

บุคลากรในสาขาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถน าไปดัดแปลง 

ปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมได้  

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

แนวทางการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2564 ให้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เพ่ือตอบ

โจทย์ในการพัฒนาประเทศในเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากร การพัฒนาก าลังคนในวัยท างานให้มี

ความสามารถเพ่ิมขึ้น มีทักษะขั้นสูง  สามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง ช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเพ่ิม

ศักยภาพของชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งมีความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับ

ประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี-ชีววิทยามีแนวทางการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบ BCG (Bio – Circular – Green Economy, BCG model) โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียน

การสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-economy) เป็นส าคัญ เพื่อเป็นการตอบสนองความ

ต้องการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น ข้าวสายพันธุ์ของภาคใต้ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา อาหาร

ทะเล และเกลือทะเล เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน
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ทั้งในระดับคณะ คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามาถในการสร้างและ

พัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสอดคล้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่จะผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใต้และ

ประเทศ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา มีจิตสาธารณะและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับในการ

ปฏิบัติงานในบริบทต่างๆ และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
  

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

  จ านวน 35 รายวิชา ได้แก่ 

1) ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จ านวน 1 รายวิชา คือ 

 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ      1((1)-0-2) 

2) กองบริหารวิชาการและวิจัย จ านวน 4 รายวิชา คือ 

 117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์    3((3)-0-6) 

117-103 จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข      3((3)-0-6) 

117-116  การรู้เท่าทันดิจิทัล             2((2)-0-4)                        

117-118  โยคะ              1((1)-0-2)                                            

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 8 รายวิชา คือ 

411-101  ภาษาไทย ภาษาเธอ           2((2)-0-4)                       

411-103 สีสันบันเทิงคดี          1((1)-0-2)                                   

413-242 เสน่ห์มลายู              1((1)-0-2)                                  

415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น         1((1)-0-2)                                    

416-146 ท่องแดนกิมจิ             1((1)-0-2)                                  

417-101 ไฮ! อิงลิช              2((2)-0-4)                                  

417-102 เพ็นแอนด์โพสต์         2((2)-0-4)                                  

437-111 ศิลปะบ าบัด           1((1)-0-2)                                   

4) คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 14 รายวิชา คือ 

 276-101  การมองภาพแบบองค์รวม       2((2)-0-4) 

281-204   ลีลาศ        1(0-2-1)                               

281-205   กิจกรรมประกอบจังหวะ              1(0-2-1)                               

281-207   บาสเก็ตบอล              1(0-2-1)                              

281-209  วอลเล่ย์บอล           1(0-2-1)                               
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281-210   แฮนด์บอล                    1(0-2-1)                               

281-215   เทเบิลเทนนิส               1(0-2-1)                               

281-216   แบดมินตัน            1(0-2-1)                               

281-219   ว่ายน้ า                 1(0-2-1)                               

281-220   เปตอง               1(0-2-1)                               

281-223   มวยไทย              1(0-2-1)                               

281-225   เทควันโด               1(0-2-1)                               

281-226   ไอกิโด                1(0-2-1)                               

281-227   ยูโด           1(0-2-1)                               

5) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ  

910-114  เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       1((1)-0-2)           

6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 4 รายวิชา คือ 

724-106  เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม่       2((2)-0-4)                                               

 724-108  ธรรมชาติบ าบัด       2((2)-0-4)                                              

746-103 ฟินแมท              2((2)-0-4)                                               

747-102  ข้อมูลนี้มีค าตอบ         2((2)-0-4)                                               

7) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 1 รายวิชา คือ 

993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต        1((1)-0-2)                                

8) คณะรัฐศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 

196-101 ความเป็นพลเมือง          2((2)-0-4)                                               

9) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จ านวน 1 รายวิชา คือ 

125-101 หัตถกรรมสร้างสรรค์          1((1)-0-2)         
      

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก ได้แก่ 

 721-111  เคมีทั่วไป 1        3((3)-0-6) 

       General Chemistry I 

721-112  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป        1((0)-3-0) 

     General Chemistry Laboratory  

721-113  เคมีทั่วไป 2        3((3)-0-6) 

     General Chemistry II 
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721-115  หลักเคมี         3((3)-0-6) 

     Principle chemistry 

722-111  ชีววิทยาทั่วไป 1       3((3)-0-6) 

     General Biology I 

722-112  ชีววิทยาทั่วไป 2       3((3)-0-6) 

     General Biology II 

722-113  ปฏิบัติการชีววิทยา       1((0)-3-0) 

     Biology  Laboratory 

722-114  หลักชีววิทยา        3((3)-0-6) 

     Principle biology 

2) กลุ่มวิชาเอกบังคับและเอกเลือก 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาเคมี สาขาชีววิทยา และ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขา

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  และสาขาอ่ืน ๆ สามารถเลือกเรียนจากรายวิชาเอกบังคับและเอกเลือกท่ีเปิด

สอนในหลักสูตรเคม-ีชวีวิทยาเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรนั้น ๆ 
 

13.3 การบริหารจัดการ 

1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่บริหารจัดการ

หลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา/คณะอ่ืนที่เปิดรายวิชาบริการ

ให้แก่หลักสูตร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

3) มีผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอน นักวิทยาศาสตร์

และนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

4) มีการก าหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา (Course learning outcomes, CLOs) ร่วมกับ

อาจารย์ผู้สอน หรือ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตร และวางแผนการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ โดยผู้ประสานงานรายวิชาเป็นผู้ประสานงาน อาจารย์ผู้สอนในการก าหนดผล

การเรียนรู้และจัดท าเป็นเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา รวมทั้ง จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ

รายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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                     5) ด าเนินการติดตามการประเมินผลหลักสูตรและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (Self 

Assessment Report; SAR) ตามแนวทาง AUNQA ในทุกปีการศึกษา และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการ  

   6) ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลหลักสูตรตำมข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้  ส่วน

เสีย 

   7) ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรตำมข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ.  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนา

การนิยม(Progressivism) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางทั้งทางด้านเคมีและ

ชีววิทยา และสามารถบูรณาการความรู้ทั้งสองศาสตร์ร่วมกับศาสตร์อ่ืนได้ และเน้นให้บัณฑิตมีทักษะขั้นสูงในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยด าเนินการจัดการ

เรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และเน้นการ

เรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติ (Active learning) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

  1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล     

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา และมีการค้นพบองค์ความรู้ใหม่

อย่างต่อเนื่อง วิชาเคมีและชีววิทยาเป็นวิชาที่มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก  การพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาใดสาขา

หนึ่งต้องอาศัยความรู้จากอีกสาขาหนึ่งมาอธิบาย หลักสูตรสาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาสามารถตอบสนองความต้องการของ

ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณลักษณะที่โดด

เด่นของหลักสูตรคือเน้นความรู้ทั้งสองสาขาวิชาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัด

รายวิชาที่ได้บูรณาการความรู้ของทั้งสองสาขาวิชาเข้าด้วยกัน หลักสูตรจึงสนองตอบในการผลิตนักเคมีที่มีองค์ความรู้

ทางชีววิทยา หรือผลิตนักชีววิทยาที่มีความรู้ทางด้านเคมี ควบคู่กันไป เป็นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเชื่อมโยง

หรือบูรณาการความรู้ทั้งสองสาขาวิชาได้  ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างสรรค์งาน การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในระดับสูงขึ้น 

รวมทั้งมีความสามารถในการคิดนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ การจัดการ

เรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดทั้ง 5 

ด้าน และเป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome base education, OBE) เน้นการเรียนรู้ที่

เกิดจากการปฏิบัติการ  (Active learning) ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้เสียของหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาทุกกลุ่ม   หลักสูตรสาขาวิชาเคมี-ชวีวิทยาจึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และแก้ปัญหาความขาดแคลนของก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มีทักษะขั้นสูงของประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี   

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเคมี

และชีววิทยาไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องได้  

  1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านเคมีและชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรฐานชีวภาพในท้องถิ่นและสังคมได้ 
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 1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

 1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ มีความ

รับผิดชอบต่อส่วนรวม และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (4 ปี) 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนที่มุ่งเน้น ทักษะและ

ประสบการณ์ของผู้เรียนเป็น

ส าคัญ และการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริมทักษะทั้งทาง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ  

เรียนการสอนแบบ active learning 

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์  

 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน

แบบ active learning  

4. สอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียน

การสอน 

5. มีการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์

มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัด

ความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือรับปริญญา

ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา

ตรีส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปี

การศึกษา 2559 (Exit exam) เป็นให้

ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ 

1. จ านวนโครงการและจ านวน

อาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพ่ิมพูน

ทักษะการจัดการเรียนการสอน

แบบ active learning หรือการ

เรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ใน

รูปแบบต่าง ๆ  

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

จัด เรียนการสอนรายวิชาของ

คณาจารย์ในหลักสูตร 

3. ผลประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เรียนต่อจัดการเรียนการสอน 

 4. ผ ล ก า ร ส อ บ วั ด ค ว า ม รู้

ภาษาอังกฤษ  (Exit exam) เพ่ือ

รับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2.ส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนแบบ parallel ทั้งแบบใน

ชั้นเรียนและแบบออนไลน์ 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ  

เรียนการสอนแบบในชั้นเรียนให้มี

วิธีการหลากหลาย น่าสนใจ และมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือให้

1. จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการ

เรียนการสอนทั้งแบบในชั้นเรียน

แล ะแ บ บ ออน ไลน์ ได้ อ ย่ า งมี

ประสิทธิภาพ 

2. อาจารย์ผู้สอนที่มีความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนทั้ ง
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

นักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนได้

ภายหลังการเรียนการสอน 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์  

 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งใน

หลักสูตรและนอกหลักสูตร 

4. ประชุม อบรม จัด workshop 

ภายในหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนทั้งสองแบบ 

แบบในชั้นเรียนและแบบออนไลน์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผลการประเมินการจัดการเรียน

การสอนในแบบ parallel  

4. ผลประเมินความพึงพอใจการ

จัดการเรียนการสอนจากผู้เรียน 

3. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ

ประเมินผลให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

1.เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการ

วัดและประเมินผล 

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจทาน

ข้อสอบในทุกรายวิชา 

3. ประชุม อบรม จัด workshop 

ภายในหลักสูตรเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอนใน

หลักสูตร 

1.จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

2. รายงานผลการตรวจทานข้อสอบ

และผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 

3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

4. รายงานการประชุมเกี่ยวกับการ

วั ด แ ล ะก ารป ระ เมิ น ผ ล ข อ ง

รายวิชาในหลักสูตร 

 



15 
 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

;  ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  มี การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวน 8 สัปดาห์ โดยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชา 721-

403 ฝึกงาน ซึ่ งเป็นรายวิชาที่ ไม่มีหน่ วยกิต ในภาคการศึกษาที่  3 ของนักศึกษาชั้นปีที่  3 ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส าหรับนักศึกษาที่เลือกแผนทั่วไป (ฝึกงาน) แผนสหกิจศึกษาหรือตามการพิจารณาของ

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยให้มีจ านวนชั่วโมงในการฝึกงานรวมทั้งสิ้น 300 ชั่วโมง 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ปีการศึกษา 2565 

  ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

  ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

  ภาคการศึกษาท่ี 3 (ภาคฤดูร้อน)  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

  ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป 

ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

  ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  1) ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

  2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับของการคัดเลือกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

  3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการรับนักเรียนโดยวิธีพิเศษเข้าศึกษาในคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  1) ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพ 

  2) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  1) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่ า 

(Science camp และค่ายสอนเสริมวิทยาศาสตร์) 

  2) ประสานกับสาขาวิชาฯ คณะฯ และ/หรือมหาวิทยาลัยในการจัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่มี

ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

  3) จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่า

เกณฑ์ท่ีก าหนด  

  4) จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการเรียนรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 50 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 2 - 50 40 40 40 

ชั้นปีที่ 3 - - 50 40 40 

ชั้นปีที่ 4 - - - 50 40 

รวม 50 90 130 170 160 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 50 40 

             2.6 งบประมาณตามแผน    

                   2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)  

                    

 

 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

 

 
2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าบ ารุงการศึกษา 1,800,000 3,240,000 4,680,000 6,120,000 5,760,000 

ค่าลงทะเบียน - - - - - 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 1,800,000 3,240,000 4,680,000 6,120,000 5,760,000 
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       2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,683,800 2,773,022 2,867,598 2,997,426 3,135,044 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 344,426 378,869 416,756 458,431 504,275 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 3,028,226 3,151,891 3,284,354 3,455,857 3,639,318 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 3,028,226 3,151,891 3,284,354 3,455,857 3,639,318 

จ านวนนักศึกษา  50 90 130 170 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/คน/ปี 60,564 35,021 25,264 20,328 22,745 

          2.7 ระบบจัดการศึกษา 

; แบบชั้นเรียนและแบบออนไลน์ 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษา

ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 
 2.9 การจัดการเรียนการสอน 

 1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (work Integrated  Learning: WIL) 

ร้อยละ 70 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง การผสมผสานการ

เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน สห

กิจศึกษา การท างานเพื่อสังคม เป็นต้น โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ร้อยละ 10 ของรายวิชาในหลักสูตร กรณี

ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ให้ระบุไว้ด้วย 

 2) ก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผู้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 
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 3) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมง

ตามหน่วยกิตทฤษฎี และหลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ร้อยละ 70 ของรายวิชาใน

หลักสูตร 

 4) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของรายวิชาในหลักสูตร 

3. หลักสูตรและอาจารย์  

3.1 หลักสูตร 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเอกคู่อ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

แผนสหกิจศึกษา  รวมตลอดหลักสูตร 150 หน่วยกิต     

แผนทั่วไป  รวมตลอดหลักสูตร 150 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
 

สรุปโครงสร้างหลักสูตรระหว่างแผนสหกิจศึกษาและแผนทั่วไป 
 

 

แผนสหกิจศึกษา แผนทั่วไป 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หน่วยกิต                                                          1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต 

   2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาเอก  24 หน่วยกิต 

   2.2 วิชาเอกบังคับ  64 หน่วยกิต 

   2.3 วิชาเอกเลือก  26 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต 

   2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาเอก   24 หน่วยกิต     

   2.2 วิชาเอกบังคับ   62 หน่วยกิต 

   2.3 วิชาเอกเลือก   28 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

   รวม ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต    รวม ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 

สาระบังคับศึกษาทั่วไป                  26   หน่วยกิต 

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์     3 หน่วยกิต 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ        3 หน่วยกิต 

สาระที่ 1 และ สาระท่ี 2           3 หน่วยกิต 

สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ    3  หน่วยกิต 

สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล       4  หน่วยกิต 

สาระที ่5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข       2 หน่วยกิต 

สาระที ่6 ภาษาและการสื่อสาร       6  หน่วยกิต 

สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา        2  หน่วยกิต 

สาระเลือกศึกษาทั่วไป        4  หน่วยกิต 
 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในวิทยาเขตอ่ืน/มหาวิทยาลัยอ่ืนที่คณะกรรมการ

วิชาการ วิทยาเขตปัตตานีพิจารณาแล้วว่าเทียบเท่ารายวิชาบูรณาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สามารถน ามา

เทียบเท่าแทนวิชาบังคับในหลักสูตรนี้ได้ 

1. สาระบังคับศึกษาทั่วไป  จ านวน  26  หน่วยกิต 

    สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์   

    บังคับ จ านวน  3  หน่วยกิต 

       117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์    3((3)-0-6) 

    สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  จ านวน 3 หน่วยกิต 

          บังคับ  จ านวน 3 หน่วยกิต  

    117-103  จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข      3((3)-0-6) 

   สาระท่ี 1 และ สาระท่ี 2  จ านวน 3 หน่วยกิต 

    993-172  จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต      1((1)-0-2) 

     196-101  ความเป็นพลเมือง       2((2)-0-4) 

   สาระท่ี3 การเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ  จ านวน  3  หน่วยกิต  

    001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ         1((1)-0-2) 

   747-102  ข้อมูลนี้มีค าตอบ       2((2)-0-4) 

    สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล จ านวน 4 หน่วยกิต 

    117-116  การรู้เท่าทันดิจิทัล       2((2)-0-4) 

    724-106  เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม่     2((2)-0-4) 
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    สาระท่ี 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข บังคับ  จ านวน 2 หน่วยกิต  

    746-103  ฟินแมท        2((2)-0-4) 

    สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร จ านวน 6 หน่วยกิต 

    417-101  ไฮ-อิงลิช        2((2)-0-4)   

 417-102  เพ็นแอนด์โพสต์       2((2)-0-4)    

    411-101  ภาษาไทย  ภาษาเธอ       2((2)-0-4) 

    สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา เลือก 2 หน่วยกิต 

    จากสองสาระหรือสาระใดสาระหนึ่ง 

    สุนทรียศาสตร์   จากรายวิชาต่อไปนี้ 

    125-101  หัตถกรรมสร้างสรรค์       1((1)-0-2) 

    277-103  สวยด้วยเศษวัสดุ       1((1)-0-2) 

    277-104  การ์ตูนหรรษา        1((1)-0-2) 

    411-103  สีสันบันเทิงคดี        1((1)-0-2) 

    412-123  ศิลปะแดนมังกร       1((1)-0-2) 

    413-242  เสน่ห์มลายู        1((1)-0-2) 

    415-140  เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น       1((1)-0-2) 

    416-146  ท่องแดนกิมจิ        1((1)-0-2) 

    437-111  ศิลปะบ าบัด        1((1)-0-2) 

    910-114  เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            1((1)-0-2) 

    กีฬา จากรายวิชาต่อไปนี้ 

    117-118  โยคะ         1((1)-0-2) 

    281-204  ลีลาศ         1(0-2-1) 

    281-205  กิจกรรมประกอบจังหวะ      1(0-2-1) 

    281-207  บาสเกตบอล        1(0-2-1) 

281-209  วอลเล่ย์บอล        1(0-2-1) 

281-210  แฮนด์บอล        1(0-2-1) 

    281-215  เทเบิลเทนนิส        1(0-2-1) 

    281-216  แบดมินตัน        1(0-2-1) 

    281-219  ว่ายน้ า        1(0-2-1)   

 281-220  เปตอง        1(0-2-1)   

 281-223  มวยไทย        1(0-2-1)   
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 281-225  เทควันโด        1(0-2-1)   

 281-226  ไอกิโด         1(0-2-1)   

 281-227  ยูโด         1(0-2-1) 

2. สาระเลือกศึกษาทั่วไป เลือกจากรายวิชาสาระต่างๆ ดังนี้ จ านวน 4 หน่วยกิต 

    สาระสุนทรียศาสตร์ 

    125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา       2((2)-0-4) 

    สาระอยู่อย่างรู้เท่าทัน 

    724-108  ธรรมชาติบ าบัด       2((2)-0-4) 

    สาระการคิดเชิงระบบ 

    276-101  การมองภาพแบบองค์รวม      2((2)-0-4) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

 แผนสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า   114 หน่วยกิต 

 แผนทั่วไป   ไม่น้อยกว่า    114 หน่วยกิต 

1. กลุ่มพื้นฐานวิชาเอก         24 หน่วยกิต 

 721-111 เคมีทั่วไป 1        3((3)-0-6) 
             General Chemistry I 
 721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป        1((0)-3-0) 
              General Chemistry Laboratory 
 721-113  เคมีทั่วไป 2        3((3)-0-6) 
              General Chemistry II 
 722-111  ชีววิทยาทั่วไป 1        3((3)-0-6) 
              General Biology I 
 722-112  ชีววิทยาทั่วไป 2        3((3)-0-6) 
              General Biology II 
 722-113  ปฏิบัติการชีววิทยา        1((0)-3-0) 
       Biology Laboratory 
 723-113  หลักฟิสิกส์ทั่วไป        3((3)-0-6) 
       Principles of General Physics 
 723-114  ปฏิบัติการฟิสิกส์         1((0)-3-0) 
        Physics Laboratory  
           746-113  คณิตศาสตร์ 1        3((3)-0-6) 
     Mathematics I  
           746-114  คณิตศาสตร์ 2        3((3)-0-6) 
     Mathematics II 
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2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ   
โดย แผนสหกิจศึกษา  รวมไม่น้อยกว่า    64 หน่วยกิต 

      แผนทั่วไป    รวมไม่น้อยกว่า     62 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเคมี    28  หน่วยกิต 

 721-221  เคมีอนินทรีย์ 1      3((3)-0-6) 
       Inorganic Chemistry I 
 721-222  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์     1((0)-3-0) 
       Inorganic Chemistry Laboratory 
     721-232  เคมีอินทรีย์ 1                 3((3)-0-6) 
      Organic Chemistry I 
 721-233  ปฎิบัติการเคมีอินทรีย์ 1               1((0)-3-0) 
      Organic Chemistry Laboratory I 
     721-241  เคมีเชิงฟิสิกส์ 1        3((3)-0-6) 
                       Physical Chemistry 
     721-242  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์              1((0)-3-0) 
      Physical Chemistry Laboratory     
     721-251  เคมีวิเคราะห์                 3((3)-0-6) 
       Analytical Chemistry 
     721-252  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์              1((0)-3-0) 
       Analytical Chemistry Laboratory 
     721-351  การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ               3((3)-0-6) 
        Instrumental Analysis 
     721-361  ชีวเคมี        3((3)-0-6) 
        Biochemistry 
     721-362  ปฏิบัติการชีวเคมี     1((0)-3-0) 
        Biochemistry Laboratory 

721-291 ชุดวิชำผลิตภัณฑ์ธรรมชำติและสเปกโทรสโกปี    5((3)-6-6) 

        Module: Natural products and spectroscopy 

     กลุ่มวิชาชีววิทยา   29  หน่วยกิต  

     722-231  พฤกษศาสตร์ทั่วไป     3((3)-0-6) 
      General Botany 
     722-232  ปฎิบัติการพฤกษศาสตร์     1((0)-3-0) 
      Botany Laboratory 
     722-241  สัตววิทยาทั่วไป     3((3)-0-6) 
      General Zoology 
     722-242  ปฏิบัติการสัตววิทยา    1((0)-3-0) 
       Zoology Laboratory 
     722-271  จุลชีววิทยา      3((3)-0-6) 
      Microbiology 
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     722-272  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา    1((0)-3-0) 
       Microbiology Laboratory 

722-313  ชีวสถิติ          3((3)-0-6) 

                Biostatistics       
     722-351   นิเวศวิทยา      3((3)-0-6) 
       Ecology 
     722-352   ปฏิบัติการนิเวศวิทยา    1((0)-3-0) 
       Ecology Laboratory 
     722-361   พันธุศาสตร์      3((3)-0-6) 
       Genetics 
     722-362   ปฏิบัติการพันธุศาสตร์    1((0)-3-0) 
       Genetics Laboratory 
     722-381   เทคโนโลยีชีวภาพ    3((3)-0-6) 
       Biotechnology 
     722-421   ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล์    3((3)-0-6)  

      Molecular and Cellular Biology 
แผนสหกิจศึกษา* ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ รวม        7 หน่วยกิต 
          722-401   เตรียมสหกิจศึกษา             1((0)-2-1) 

      Co-operative Education Preparation 
           722-402   สหกิจศึกษา*                6((0)-36-0) 
        Co-operative Education 
แผนทั่วไป** ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ รวม        5 หน่วยกิต 
      721-472   สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา     1((0)-2-1) 
        Seminar in Chemistry-Biology 
      721-474   การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา     1((0)-2-1) 
        Research Project Planning in Chemistry-Biology 
      721-477   การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา    3((0)-9-0) 
        Research Project in Chemistry-Biology 
           722-403   ฝึกงาน 300 ชั่วโมง**       ไม่มีหน่วยกิต 
       Field Work 
* ผ่านการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตร วทบ (เคม-ีชีววทิยา) ไม่น้อยกว่า 144 นก. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงชั้นปีที่ 
3 ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ไม่เคยได้ระดับ E/F/U ในรายวิชาใดๆ 
** ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ 
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก 26 และ 28 หน่วยกิต 

การเลือกเรียนวิชาเอกเลือกที่สนใจที่เสริมการท าโครงงานหรือการท าวิจัยของตนเองหรือการท าวิจัยร่วมกับ

สถานประกอบการที่ฝึกสหกิจศึกษาหรือที่จะสามารถน าไปพัฒนาองค์ความรู้ที่จะน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได ้

แผนสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนรายวิชา หรือชุดวิชา ให้ครบ           จ านวน    26 หน่วยกิต 

แผนทั่วไป   ให้เลือกเรียนรายวิชา หรือชุดวิชา ให้ครบ                 จ านวน  28 หน่วยกิต 
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รายวิชาเอกเลือก     

721-243 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2        3((3)-0-6) 

            Physical Chemistry II 

          721-337 เคมีของยาและเครื่องส าอางเบื้องต้น    2((2)-0-4) 

        Principle of Chemistry in Drug and Cosmetics 

721-347 พอลิเมอร์และวัสดุชีวภาพ      2((1)-3-2) 

                       Bio-Polymer and Materials 

721-354 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม       3((3)-0-6)  

   Environmental Biotechnology          
721-358 เทคนิคการสกัดสาร       3((2)-3-4)  

  Separation Technique 

721-359 การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีในพืช      3((2)-3-4) 

                      Plant Phytochemicals  Analysis 

          721-363 เทคโนโลยีเอนไซม์                                                       3((3)-0-6) 

 Enzyme Technology 

          721-365 เคมีของพอลิเมอร์สีเขียว       2((1)-3-2)  

                      Green Polymers Chemistry 

          721-379 เคมีของข้าวและข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของภาคใต้  3((2)-3-4) 

    Rice Chemistry and Southern Rice Caltivars 

721-380 พืชน้ ามันและผลิตภัณฑ์       3((3)-0-6) 

 Oil Crops and Products 

721-381 ธาตุที่เป็นพิษในสัตว์น้ าเศรษฐกิจ      3((3)-0-6) 

 Toxic Elements in Economic Aquatic Animals 

721-382 การดูดซับโดยวัสดุธรรมชาติ      3((3)-0-6) 

  Adsorption by Natural Materials 

721-391 การควบคุมคุณภาพ        2((2)-0-4)     

            Quality control           
          721-394 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น      2((2)-0-4)             

Introduction to Nanotechnology 

721-481 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย      3((2)-3-4) 

  Water and Wastewater Analysis 
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721-482 การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพ      3((2)-3-4) 

            Gaseous Biofuel Production 

721-484 การก าจัดของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย   3((3)-0-6) 

  Industrial and Hazardous Waste Treatment  

721-485  การแยกในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ    3((3)-0-4) 

   Separations in Biotechnological Industry 

721-493  พลังงานทดแทน       2((2)-0-4) 

   Renewable Energy 

          721-494  วิศวกรรมเคมีชีวภาพเบื้องต้น      3((3)-0-6) 

                 Introduction to Biochemical Engineering 

722-332  สรีรวิทยาของพืช       3((3)-0-6) 

     Plant Physiology 

     722-333  ปฎิบัติการสรีรวิทยาของพืช     1((0)-3-0) 
                       Plant Physiology Laboratory 

          722-338  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช        3((2)-3-4) 

        Plant Growth Regulators  

     722-339  พืชสมุนไพรและเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ    4((3)-3-4) 

      Medicinal Plants and Natural Product Chemistry 

     722-343  การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ าและการวิเคราะห์คุณภาพ  3((2)-1-3) 

      Aquaponics System and Quality Analysis           

     722-363 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น                                                          3((2)-3-4) 

                       Introduction to Bioinformatics 

          722-365  เทคโนโลยีโปรตีน  3((2)-3-4) 

                       Protein Technology 

          722-371 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม   3((2)-3-4) 

                      Industrial Microbiology  

          722-372 การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา                                                           3((2)-3-4)  

                      Microbiological Assay 

722-392 ระบบควบคุมคุณภาพ       3((3)-0-6) 

 Quality Control System 
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          722-451 การจัดการระบบนิเวศ   3((2)-3-4) 

                      Ecosystem Management 

 722-453 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม       3((2)-3-4) 

 Environmental Impact Assessment  

          722-454 นิเวศวิทยาประยุกต์       3((2)-3-4) 

            Applied Ecology 

          722-455 สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นภาคใต้     2((1)-3- 4) 

                      Southern Local Environment 

          721-419 ชุดวิชาเทคนิคทางเคมี                                                                  5((3)-6-6) 

   Module: Chemical Techniques   

722-411 ชุดวิชำเทคนิคทำงชีววิทยำ       5((3)-6-6)                                                 

Module: Biological Techniques   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ

มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เปิดสอน  หรือเลือกเรียนรายวิชากลุ่มภาษามลายูอย่างน้อย 1 

รายวิชา เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  

        เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 342-102 โดยมีควำมหมำยดังนี้ 
         เลขรหัส 3  ตัวแรก      หมำยถึง รหัสภำควิชำ /สำขำวิชำ  
        เลขรหัส     ตัวที่ 4       หมำยถึง ชั้นปี 
         เลขรหัส     ตัวที่ 5       หมำยถึง กลุ่มวิชำ 
         เลขรหัส     ตัวที่ 6       หมำยถึง ล ำดับวิชำ 
ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 

 รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)       

ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เป็น n((x)-y-z)  โดยมีความหมายดังนี้ 

               n      หมายถึง      จ านวนหน่วยกิตรวม 

               (x)    หมายถึง      จ านวนหน่วยกิตท่ีมีจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active  learning)    

               y       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 

               z       หมายถึง     จ านวนชัว่โมงศึกษาด้วยตนเอง 
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ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้ 

1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 

1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย

ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ

ประเมินผลนั้น จะได้ระดับข้ันใด ๆ ก็ได้ 

 1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย

ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น  และในการประเมินผล

นั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 

1. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) หมายถึง รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง

ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและ ผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้   และในการ

ประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่ง การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A      มิได้

หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 

2. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาหนึ่ง ๆ จะต้อง

ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวชิา นั้น เป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย การที่รายวิชา 

B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา B 

โดยอัตโนมัติ และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดยสลับชื่อกัน 
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3.1.3  แผนการศึกษา 

ก. แผนการเรียนส าหรับกลุ่มสหกิจศึกษา  

(เฉพาะนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย (6 ภาคการศึกษา) ในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2.50 ขึ้นไป หรือขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของ
คณาจารย์) 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา      หน่วยกิต  รายวิชา หน่วยกิต 
117-103 จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข        3((3)-0-6)  417-102 เพ็นแอนด์โพสต์ 2((2)-0-4) 

417-101 ไฮ-อิงลิช        2((2)-0-4)  411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ 2((2)-0-4) 

993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต        1((1)-0-2)  747-102 ข้อมูลนี้มีค าตอบ 2((2)-0-4) 

281-xx   กีฬา        1(0-2-1)  721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1((0)-3-0) 

721-111 เคมีทั่วไป 1         3((3)-0-6)  721-113 เคมีทั่วไป 2  3((3)-0-6) 

722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1        3((3)-0-6)  722-112 ชีววิทยาทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา        1((0)-3-0)  723-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1((0)-3-0) 

723-113 หลักฟิสิกส์ทั่วไป         3((3)-0-6)  746-114 คณิตศาสตร์ 2 3((3)-0-6) 

746-113 คณิตศาสตร์ 1        3((3)-0-6)  วิชาเลือกเสรี      3 

                     รวม           20            รวม    20 
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ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา หน่วยกิต   รายวิชา   หน่วยกิต  
เลือกรายวิชาสุนทรียศาสตร์ 

จากสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา  

1 หน่วยกิต 

เลือกกลุ่มสาระเลือกศึกษาทั่วไป 2 หน่วยกิต 

      125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา    

      276-101 การมองภาพแบบองค์รวม   

     724-108 ธรรมชาติบ าบัด                

1((1)-0-2) 

 

 

 

2((2)-0-4) 

2((2)-0-4) 

2((2)-0-4) 

 746-103 ฟินแมท 

117-101 ศาสตร์พระราชาและ

ประโยชน์เพื่อนมนุษย์                                    

2((2)-0-4)       

  3((3)-0-6) 

 

724-106 เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์

สมัยใหม่                       

2((2)-0-4)   721-291 ชุดวิชาผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติและสเปกโทรสโกปี  

5((3)-6-6) 

 

721-232 เคมีอินทรีย์ 1  3((3)-0-6)  721-241 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1     3((3)-0-6) 

721-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1  1((0)-3-0)  722-241 สัตววิทยาทั่วไป 3((3)-0-6)     

721-251 เคมีวิเคราะห์ 3((3)-0-6)  722-242 ปฏิบัติการสัตววิทยา 1((0)-3-0) 

721-252 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  1((0)-3-0)  722-361 พันธุศาสตร์   3((3)-0-6) 

722-231 พฤกษศาสตร์ทั่วไป  3((3)-0-6)  722-362 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์    1((0)-3-0) 

722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์  1((0)-3-0)               รวม        21 

722-271 จุลชีววิทยา  3((3)-0-6)                                                 

722-272 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1((0)-3-0)    

วิชาเลือกเสรี       1    
                         รวม                      22    
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ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา   หน่วยกิต  รายวิชา    หน่วยกิต  
196-101 ความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) 117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล 2((2)-0-4) 

721-221 เคมีอนินทรีย์ 1       
 

3((3)-0-6) 721-351 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ   3((3)-0-6) 

721-222 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1((0)-3-0) 721-361 ชีวเคมี     3((3)-0-6) 

722-351 นิเวศวิทยา 3((3)-0-6) 721-362 ปฏิบัติการชีวเคมี    1((0)-3-0) 

722-352 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1((0)-3-0) 722-313 ชีวสถิติ   3((3)-0-6) 

721-242 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์    1((0)-3-0) 722-381 เทคโนโลยีชีวภาพ 3((3)-0-6) 

วิชาเอกเลือก        9 วิชาเอกเลือก  6 

วิชาเลือกเสรี        1 วิชาเลือกเสรี          1 

                         รวม      21                                 รวม        22 
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ปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา หน่วยกิต   รายวิชา   หน่วยกิต  
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2)   722-402 สหกิจศึกษา  

 
                   รวม         

6((0)-36-0) 
 
       6 

เลือกกลุ่มสาระเลือกศึกษาทั่วไป 2 หน่วยกิต 

      125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา    

      276-101 การมองภาพแบบองค์รวม   

     724-108 ธรรมชาติบ าบัด                

 
 2((2)-0-4) 

 2((2)-0-4) 

 2((2)-0-4) 
                                                     

722-401 การเตรียมสหกิจศึกษา   1((0)-2-1)   

722-421 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล์  3((3)-0-6)   

วิชาเอกเลือก      11   

                    รวม      18   

 



32 
 

 

ข. แผนการเรียนส าหรับกลุ่มฝึกงาน  

 เฉพาะนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย (6 ภาคการศึกษา) ในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2.00 ขึ้นไป 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา      หน่วยกิต  รายวิชา หน่วยกิต 
117-103 จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข        3((3)-0-6)  417-102 เพ็นแอนด์โพสต์ 2((2)-0-4) 

417-101 ไฮ-อิงลิช        2((2)-0-4)  411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ 2((2)-0-4) 

993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต        1((1)-0-2)  747-102 ข้อมูลนี้มีค าตอบ 2((2)-0-4) 

281-xx   กีฬา        1(0-2-1)  721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1((0)-3-0) 

721-111 เคมีทั่วไป 1         3((3)-0-6)  721-113 เคมีทั่วไป 2  3((3)-0-6) 

722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1        3((3)-0-6)  722-112 ชีววิทยาทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา        1((0)-3-0)  723-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1((0)-3-0) 

723-113 หลักฟิสิกส์ทั่วไป         3((3)-0-6)  746-114 คณิตศาสตร์ 2 3((3)-0-6) 

746-113 คณิตศาสตร์ 1        3((3)-0-6)  วิชาเลือกเสรี     3 

                     รวม           20            รวม   20 
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ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา หน่วยกิต   รายวิชา   หน่วยกิต  
เลือกรายวิชาสุนทรียศาสตร์ 

จากสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา  

1 หน่วยกิต 

เลือกกลุ่มสาระเลือกศึกษาทั่วไป 2 หน่วยกิต 

      125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา    

      276-101 การมองภาพแบบองค์รวม   

    724-108 ธรรมชาติบ าบัด                

1((1)-0-2) 

 

 

 

2((2)-0-4) 

2((2)-0-4) 

2((2)-0-4) 

 746-103 ฟินแมท 

117-101 ศาสตร์พระราชาและ

ประโยชน์เพื่อนมนุษย์                                    

2((2)-0-4)       

  3((3)-0-6) 

 

724-106 เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์

สมัยใหม ่                      

2((2)-0-4)   721-291 ชุดวิชาผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติและสเปกโทรสโกปี  

5((3)-6-6) 

 

721-232 เคมีอินทรีย์ 1  3((3)-0-6)  721-241 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1     3((3)-0-6) 

721-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1  1((0)-3-0)  722-241 สัตววิทยาทั่วไป 3((3)-0-6)     

721-251 เคมีวิเคราะห์ 3((3)-0-6)  722-242 ปฏิบัติการสัตววิทยา 1((0)-3-0) 

721-252 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  1((0)-3-0)  722-361 พันธุศาสตร์   3((3)-0-6) 

722-231 พฤกษศาสตร์ทั่วไป  3((3)-0-6)  722-362 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์    1((0)-3-0) 

722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์  1((0)-3-0)               รวม        21 

722-271 จุลชีววิทยา  3((3)-0-6)                                                 

722-272 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1((0)-3-0)    

วิชาเลือกเสรี      1    
                         รวม                     22    
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ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา หน่วยกิต   รายวิชา หน่วยกิต  
196-101 ความเป็นพลเมือง   2((2)-0-4)  117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล 2((2)-0-4) 

721-221 เคมีอนินทรีย์ 1   3((3)-0-6)  721-351 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ 3((3)-0-6) 

721-222 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์   1((0)-3-0)    

722-351 นิเวศวิทยา  3((3)-0-6)  721-361 ชีวเคมี  3((3)-0-6) 

722-352 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา   1((0)-3-0)  721-362 ปฏิบัติการชีวเคมี  1((0)-3-0) 

721-242 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์    1((0)-3-0)  722-313 ชีวสถิติ   3((3)-0-6) 

วิชาเอกเลือก       9  722-381 เทคโนโลยีชีวภาพ  3((3)-0-6) 

            รวม     20  วิชาเอกเลือก      3 

   วิชาเลือกเสรี      2 

              รวม    20 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) (แผนทั่วไป) 
 

       722-403 FIELD WORK  300 ชั่วโมง ไม่มีหน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา หน่วยกิต   รายวิชา หน่วยกิต  
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2)  721-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 

วิชาเอกเลือก 

3((0)-9-0)            

7 

เลือกกลุ่มสาระเลือกศึกษาทั่วไป 2 หน่วยกิต 

      125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา    

      276-101 การมองภาพแบบองค์รวม   

    724-108 ธรรมชาติบ าบัด                

 

2((2)-0-4) 

2((2)-0-4) 

2((2)-0-4) 

                             รวม     10 

721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 1((0)-2-1)                                   

721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทาง

เคมี-ชีววิทยา 

1((1)-0-2)    

722-421 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับ

เซลล์ 

3((3)-0-6)  

  

วิชาเอกเลือก      9    

                     รวม    17    
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3.2 ค าอธิบายรายวิชา/ชุดวิชา (Module) 

3.2.1 หมวดศึกษาทั่วไป 

สาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 

117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์       3((3)-0-6) 

   (King’s Philosophy and the Benefit of Mankind) 

   ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ

ทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการวิเคราะห์

การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจ หรือชุมชนในระดับท้องถิ่น หรือประเทศ การ

ท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้น (ตาม) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 

   Definition; principle; concept; importance and target of sufficiency economy philosophy; 

His Majesty the king working principles and Royal Initiative of His Majesty: understand, achieve and 

develop; development according to King’s philosophy and sustainability development; analysis on 

the application of King’s philosophy to personnel level; business organization; local community; 

and national levels; conducting activities in the aspect of knowledge integration focusing on 

(following) the principle of sufficient economy philosophy for the benefit of mankind 
 

สาระความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 

117-103 จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข        3((3)-0-6) 

   (New Consciousness and Living a Peaceful Life) 

   การมีสติ  การท าจิตให้สงบและเห็นความสงบของจิต การประยุกต์ใช้สติในการเรียนและท ากิจกรรมต่างๆ 

น าสติไปใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์  เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ มีความสุข มีการแบ่งปัน คุณค่าของชีวิต

และความเป็นมนุษย์ การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น เจตคติที่ดี การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

ความคิด ความเชื่อและค่านิยม การอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานทางจริยธรรม ทักษะการสื่ อสารอย่างสันติและทักษะพหุ

วัฒนธรรม การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี เพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการด าเนินชีวิตที่เป็นสุขและสันติ 

   Consciousness; mind calmness and apprehension of peace; able to emply consciousness 

in studying and conduction activities; including cogitating upon thought and emotion; able to 

understand change in emotional state, being happy; learning to share and acknowledging value of 

life and humanness; self-perception and understand others; having positive attitude; understand 

and accept differences in culture; idea belief and value; state of coexistence with ethics; peaceful 

communication skill and multiculturalism skill; conflict management and non-violent method to 

apply into the state of living life in happiness and peace  
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196-101 ความเป็นพลเมือง         2((2)-0-4) 

    (Citizenship)   

    แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและความส าคัญของความเป็นพลเมืองภายใต้หลักการประชาธิปไตยในระดับ

ชุมชน สังคมโลกและสังคมออนไลน์ (สังคมเสมือน) การเคารพกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม   

 Concept; principle; characteristic and significance of citizenship in democratic  community; 

global and virtual society; law-abidingness; social responsibility 

993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต        1((1)-0-2) 

    (Social Engagement in Crisis) 

    แนวคิดและหลักการของการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น  การช่วยเหลือดูแลสุขภาพแก่บุคคลอ่ืนและการ

ปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพจากสถานการณ์จ าลอง  บ าเพ็ญประโยชน์กับผู้อ่ืนโดยใช้หลักการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้นและ

การช่วยเหลือดูแลสุขภาพ 

  Concepts and principles of CPR (Cardiopulmonary resuscitation); public health care; CPR 

simulation training; public service 
 

สาระการเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ  

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ       1((1)-0-2) 

  (Idea to Entrepreneurship) 

  การเป็นผู้ประกอบการ  การประเมินสภาพแวดล้อมธุรกิจ  การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  การจัดท าแนวคิด

ธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 

  Introduction to new entrepreneur creation; business environment opportunity analysis; 

using business models with modern business tools 

747-102 ข้อมูลนี้มีค าตอบ          2((2)-0-4) 

  (Answering Questions with Data)      

  การตั้งค าถามในประเด็นที่สนใจ การหาข้อมูลจากสิ่งรอบตัวและข่าวสารในชีวิตประจ าวัน สถานการณ์

ปัจจุบัน การจัดการและการจ าแนกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย แหล่งเรียนรู้หลากหลาย และ

ใช้ทฤษฎีสถิติเบื้องต้น วิธีการสรุปผล เทคนิคการน าเสนอ 

  Developing interesting research questions; primary data collection;  data management and 

classification; modern technology in data analysis; varied learning sources; basic statistics; drawing 

conclusions from data; data presentation techniques 
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สาระการอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล  

117-116  การรู้เท่าทันดิจิทัล        2((2)-0-4) 

   (Digital Environment Literacy) 

    เทคโนโลยีอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ จริยธรรมและกฎหมายในสังคมไซเบอร์ แนวคิดและความส าคัญของ

สื่อและข่าวสารในยุคดิจิทัล ภูมิทัศน์การสื่อสารสมัยใหม่ ผลกระทบจากสื่อและพฤติกรรมการสื่อสารในสื่อดิจิทัล  สิทธิ

ส่วนบุคคลและการละเมิด ภูมิสารสนเทศและผลกระทบด้านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพ่ือการด าเนินชีวิต การสืบค้น

และการเข้าถึงสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง การใช้สารสนเทศเพ่ือการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต การอ้างอิง และการน าเสนอ

สารสนเทศ 

   Technology; artificial Intelligence; cyber ethics and regulations; concepts and significance 

of media and information in digital age; modern communication landscape; media impacts; 

communication behaviors in digital media; private right and violation; access to information; use of 

information for lifelong learning; citation; information presentation 

724-106 เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม่        2((2)-0-4) 

    (Current Issues in Modern Science)  

        พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รูปแบบการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ

เพ่ือการรู้เท่าทันสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันของ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับสากล ประเด็น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติที่

ก าลังเป็นที่น่าสนใจหรือมีผลกระทบต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม กฎหมาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม    

  Science and technology development for enhancing quality of life; IT applications in 

science; technology; energy and environment; scientific and technological advancement; 

communal; regional and international innovations; modern scientific and technological issues 

related to or with impacts on society; politics, economy; natural resources; humans; living 

organisms and environment 
 

สาระการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 

746-103 ฟินแมท          2((2)-0-4) 

   (FinMath) 

 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในด้านการเงิน  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานด้านการเงิน  การคิดอัตรา

ดอกเบี้ย การวางแผนการเงินส่วนบุคคล  การผ่อนช าระสินค้า และการลงทุนด้านการเงินเบื้องต้น  
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   Application of mathematical knowledge in finance; basic financial mathematics; interest 

rate calculation; personal financial planning; installment payment; and basic investments 
 

สาระภาษาและการสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ  

417-101 ไฮ-อิงลิช           2((2)-0-4) 

  (Hi ! English)  

  การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เรียนรู้ทักษะ

การสนทนาภาษาอังกฤษผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น การ์ตูน นิทาน บทเพลง ภาพยนตร์และบทบรรยายสั้น ๆ 

 Practice of English conversation in daily life; practice of English pronunciation; learning 

English through media such as English cartoons; fairy tales; songs; movies and short descriptions  

417-102 เพ็นแอนด์โพสต์         2((2)-0-4) 

  (Pen and Post) 

  การพัฒนาทักษะการอ่าน เน้นการหาหัวข้อ ใจความส าคัญ และรายละเอียดของบทอ่าน ขยายวงค าศัพท์ 

พัฒนาทักษะการเขียนประเภทต่างๆ ในระดับประโยคและข้อความสั้นๆ 

 Developing reading skills focusing on identifying topics; main ideas and details; vocabulary 

improvement; developing grammatical and meaningful sentences and short paragraph writing skills  

ภาษาไทย 

411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ         2((2)-0-4) 

  (Thai Language Your Language)   

  ภาษากับการน าเสนอความรู้สึกนึกคิดด้วยการเขียนที่มุ่งสัมฤทธิผลของการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้

อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การสื่อสาร  การรับสารด้วยการอ่านเพ่ือจับใจความ สรุปความ และมีวิจารณญาณใน

การน าไปใช้ประโยชน์  

  Language and presentation of ideas through written communication appropriate with 

different situation for the achievement of communicative objectives; culture of Thai language 

usage; practice of correcting defective message in communication; receiving information by reading 

for main ideas; summarizing, and criticizing for learning and living application 
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สาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 

สุนทรียศาสตร์ 

125-101 หัตถกรรมสร้างสรรค์          1((1)-0-2) 

  (Creative Craft) 

  การคิด การใช้ทักษะ และการจัดการภูมิปัญญา หัตถกรรมท้องถิ่น การผลิตผลงานสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรม

น าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ   

  Thoughts; skills; and knowledge management of local handicraft; creative work and 

innovation for value creation and economic value 

277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ         1((1)-0-2) 

  (Craft Appreciation)  

  การน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เพื่อให้เกิดความสวยงามและน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

Creative use of  waste material 

277-104 การ์ตูนหรรษา          1((1)-0-2) 

  (Cartoon Appreciation)  

  การวาดรูปการ์ตูนเบื้องต้นและน าการ์ตูนไปตกแต่งบนของใช้ในชีวิตประจ าวัน  

  Drawing cartoons for beginners; decorative cartoons 

411-103 สีสันบันเทิงคดี          1((1)-0-2) 

  (Colorful Fiction) 

  ความเข้าใจโลกและชีวิต ความจรรโลงใจ คุณค่าด้านความงาม สังคม และวัฒนธรรมผ่านงานสร้างสรรค์ที่ใช้

ภาษาในรูปแบบต่างๆ เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น บทเพลง บทละคร   

  Life experience; inspiration; aesthetic; social and cultural appreciation through novels; short 

stories; songs; and plays 

412-123 ศิลปะแดนมังกร        1((1)-0-2) 

      (Chinese Art) 

   ศิลปวัฒนธรรมจีนด้านต่าง ๆ เช่น การตัดกระดาษ ศิลปะการเขียนพู่กันจีน ลูกคิด ศิลปะการชงชา และ

อาหารจีน เป็นต้น 

   Chinese art and culture such as paper cutting; the art of Chinese Calligraphy; abacus; the 

art of tea and food 
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413-242  เสน่ห์มลายู         1((1)-0-2) 

           (Malay Enchantment) 

   ชนชาติ ประเพณี วัฒนธรรมของชาวมลายูในประเทศไทยและอาเซียน 

   Race; culture and traditions Malay in Thailand and ASEAN 

415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น        1((1)-0-2) 

            (What’s Japan) 

   สังคม วัฒนธรรมญี่ปุ่นและศิลปะด้านต่างๆ ฝึกวิเคราะห์ข้อแตกต่างระหว่างสังคมญ่ีปุ่นและสังคมไทย 

   Japanese Society; culture and art in many aspects; analyzing the difference between Thai 

society and Japanese society 

416-146 ท่องแดนกิมจิ         1((1)-0-2) 

       (Get to Know Korea) 

  ศิลปวัฒนธรรมเกาหลีด้านต่าง ๆ เช่น การท าอาหารเกาหลี วัฒนธรรมการร่ายร าดั้งเดิมของชาวเกาหลี 

กระแสเกาหลี และ การพับกระดาษต่าง ๆ  เป็นต้น 

  Korean art and culture; Korean cooking; Korean traditional dance; Korean wave; fole paper 

437-111 ศิลปะบ าบัด         1((1)-0-2) 

    (Arts Therapy) 

  กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะเพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์และสติปัญญา การบริหารจัดการความรู้สึก 

การแสดงออกและสื่อสารด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ เสริมสร้างความม่ันใจในตัวเองและพัฒนาการตระหนักรู้ในตัวตนใน

ระดับลึกซึ้ง 

Arts and creative activities for improve emotional and mental well-being; learn to manage 

the feelings; expression and communication in more positive way; Increasing self-confident and 

develop a greater self-awareness 

910-114 เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      1((1)-0-2) 

   (PSU Songs Appreciation) 

   ประวัติความเป็นมา คุณค่า  การวิจารณ์ และสุนทรียะของบทเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การ 

ขับร้องบทเพลงมหาวิทยาลัยโดยอาศัยวิธีการร้องเพลงต่างๆ 

 Background; value; criticism and appreciation of PSU’s song; singing PSU’s song in difference 

way 
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กีฬา 

117-118 โยคะ          1((1)-0-2) 

          (Yoga) 

 ความรู้และทักษะโยคะ  การออกก าลังกายด้วยโยคะ  การประยุกต์ใช้โยคะไปสู่การออกก าลังกายเพ่ือ

ส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

 Knowledge and yoga skill; exercise with yoga; applying yoga to promote health in daily life 

281-204 ลีลาศ          1(0-2-1) 

           (Social Dance) 

    ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการลีลาศ  เพลงที่ใช้ในการลีลาศ เน้นการฝึกปฏิบัติ 

    Basic social dance skills and etiquette; social dance music; emphasis on practice 

281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ       1(0-2-1) 

           (Rhythmic Activities) 

    ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมประกอบจังหวะ ทักษะในการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ เพลงที่ใช้ใน 

กิจกรรมประกอบจังหวะ เน้นการฝึกปฏิบัติ 

   Knowledge of rhythmic activities; rhythmic movement skills; music for rhythmic  

activities; emphasis on practice 

281-207 บาสเกตบอล         1(0-2-1) 

     (Basketball) 

   ความรู้และทักษะกีฬาบาสเกตบอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

   Basic basketball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  

competition 

281-209 วอลเล่ย์บอล         1(0-2-1) 

     (Volleyball) 

  ความรู้และทักษะกีฬาวอลเล่ย์บอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

  Basic volleyball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  

competition 

281-210  แฮนด์บอล         1(0-2-1) 

     (Handball) 

      ความรู้และทักษะกีฬาแฮนด์บอลเบื้องต้น  วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกา และการแข่งขัน 

   Basic handball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and 

competition 
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281-215 เทเบิลเทนนิส         1(0-2-1) 

     (Table Tennis) 

    ความรู้และทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

    Basic table tennis knowledge and skills; teaching methods; practical drill; rules and  

competition 

281-216  แบดมินตัน         1(0-2-1) 

     (Badminton) 

      ความรู้และทักษะแบดมินตันเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

    Basic badminton knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  

competition 

281-219 ว่ายน้ า          1(0-2-1) 

  (Swimming) 

      ความรู้และทักษะกีฬาว่ายน้ าเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

    Basic swimming knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  

competition 

281-220 เปตอง          1(0-2-1) 

 (Petongue) 

   ความรู้และทักษะกีฬาเปตองเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

    Basic petongue knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  

competition 

281-223  มวยไทย         1(0-2-1) 

    (Thai Boxing) 

   ความรู้และทักษะกีฬามวยไทยเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

   Basic This boxing knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  

competition 

281-225 เทควันโด         1(0-2-1) 

  (Taekwondo) 

    ความรู้และทักษะกีฬาเทควันโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

    Basic taekwondo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  

competition 
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281-226 ไอกิโด          1(0-2-1) 

      (Aikido) 

    ความรู้และทักษะกีฬาไอกิโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

     Basic aikido knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  

competition 

281-227  ยูโด          1(0-2-1) 

     (Judo) 

       ความรู้และทักษะกีฬายูโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

     Basic judo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  

competition 

 

สาระเลือกศึกษาทั่วไป                                           

สาระสุนทรียศาสตร์ 

125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา         2((2)-0-4) 

  (Miracle of Wisdom)  

  การเรียนรู้และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการให้ เหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม   

Learning and appreciation of local culture and wisdom; integration with social changes 

สาระอยู่อย่างรู้เท่าทัน 

724-108 ธรรมชาติบ าบัด        2((2)-0-4) 

   (Natural Therapy) 

  แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติบ าบัดเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ทางเลือกในการปฏิบัติเพ่ือสุขภาพ ป่าบ าบัด ดนตรี

บ าบัด โยคะ สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

  Natural therapy for healthy life; alternative health practice; forest therapy; music therapy; 

yoga; herb; natural products 

สาระการคิดเชิงระบบ 

276-101  การมองภาพแบบองค์รวม       2((2)-0-4) 

     (Holistic View) 

   การแสวงหาความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ความสามารถมองภาพแบบองค์รวม การรู้เท่าทัน

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรม และคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กระบวนการคิดวิเคราะห์
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ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ การเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจแก้ปัญหา และน าเสนอข้อมูลบน

พ้ืนฐานคุณธรรม 

   Knowledge acquisition in daily life; holistic view; literacy of changes in multicultural 

societies and consequences; qualitative and quantitative analysis; choosing information sources for 

problem solving; ethical considerations in data presentation  
 

3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

            1. กลุ่มพื้นฐานวิชาเอก 

721-111 เคมีทั่วไป 1          3((3)-0-6) 

   (General Chemistry I) 

   โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น 

ของเหลว สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ ของแข็ง 

   Atomic structure; periodic table and properties; chemical bonding; stoichiometry; gas; 

principle of thermodynamics; liquid; solution and colligative properties; solids  

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป            1((0)-3-0) 

   (General Chemistry Laboratory) 

   สารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เทคนิคการใช้เครื่องแก้ว เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น การ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักสถิติเบื้องต้น การหามวลอะตอมของโลหะกัมมันต์ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพกึ่งจุลภาค การ

วิเคราะห์แอนไอออน การเตรียมสารละลาย การหาปริมาณสารด้วยเทคนิคการไทเทรต การหาค่าคงที่สมดุลการ

ละลายของเกลือไอออนิก 

   Chemical and laboratory safety; glasswares usage technique; chemical laboratory 

techniques; data analysis by using fundamental statistics;  determination of atomic mass of active 

metal; semi-micro quantitative analysis; anion analysis; solution preparation; quantitative analysis 

by titration technique; determination of solubility product constant of ionic salts 

721-113 เคมีทั่วไป 2             3((3)-0-6) 

   (General Chemistry II) 

   จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ทฤษฎีกรด-เบส สมดุลกรด-เบสและเกลือไอออนิก เคมีไฟฟ้า ธาตุแทรนซิชัน 

การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน เคมีอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล 

   Chemical kinetics; chemical equilibrium; acid-base theory; acid-base and ionic salt 

equilibrium; electrochemistry; transition element; complex compound formation; organic chemistry 

and biological substance 
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722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1            3((3)-0-6) 

   (General Biology I) 

   บทน า การศึกษาชีววิทยา เคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เซลล์และเนื้อเยื่อของพืชและ

สัตว์ การสืบพันธุ์และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ หน้าที่และความสัมพันธ์

ขององค์ประกอบในระบบนิเวศ 

   Introduction; study of biology; chemistry of life; cell structure and functions; plant and 

animal cells and tissues; cell reproduction and heredity; biodiversity; ecosystem; functions and 

relationship of ecosystem components 

722-112 ชีววิทยาทั่วไป 2           3((3)-0-6) 

   (General Biology II) 

   หลักการจ าแนกสิ่งมีชีวิต กลไกของวิวัฒนาการ การแสดงออกของยีน การกลาย การน าพันธุศาสตร์ไป

ประยุกต์ใช้ ชนิดของจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ การเจริญและการพัฒนาของ

พืชและสัตว์ สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ 

   Principles of organism classification; mechanisms of evolution; gene expression; mutation; 

applications of genetics; types of microorganisms; culture of microorganisms; useful and harmful 

microorganisms; growth and development of plant and animal tissues; plant and animal physiology 

722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา           1((0)-3-0) 

   (Biology Laboratory) 

   ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ การวัดขนาดวัตถุภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์  ชนิดและองค์ประกอบของเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสหลักพันธุกรรมและลักษณะพันธุกรรมในคน 

แบคทีเรีย ยีสต์และรา อิทธิพลของแสงและคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง การจัดจ าแนกพืชและสัตว์ 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

   Laboratory safety; use of microscopes; size measuring by microscope; types and 

components of cells; mitosis cell division; principle of heredity and human inheritance; bacteria 

yeast and mold; effects of light and carbon dioxide on photosynthesis; classification of plants and 

animals; biodiversity in ecosystem 

723-113 หลักฟิสิกส์ทั่วไป                                                                                 3((3)-0-6) 

   (Principles of General Physics) 

   บทน า กลศาสตร์ การสั่นและคลื่น กลศาสตร์ของของไหล เสียง ทัศนศาสตร์ ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของ

แก๊ส สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์แผนใหม่เบื้องต้น 
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   Introduction; mechanics; vibrations and waves; fluid mechanics; sound; optics; thermal 

and the kinetic theory of gas; Electric fields; magnetic fields; current circuits; introduction to 

modern physics 

723-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์          1((0)-3-0) 

   (Physics Laboratory) 

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่สาคัญในเรื่อง การวัดความยาวอย่างละเอียด สมการเอมพิริกัล กฎการเคลื่อนที่

ข้อที่สองของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ความยืดหยุ่น ความหนืดของของเหลว แรงตึงผิวของของเหลว 

สมมูลไฟฟ้า-ความร้อน การวัดความต้านทานของตัวต้านทาน การแปลงแกลแวนอมิเตอร์เป็นแอมมิเตอร์และโวลต์

มิเตอร์ การประจุและปล่อยประจุของตัวเก็บประจุ วงจรอนุกรมไฟฟ้ากระแสสลับ กระจกโค้งและเลนส์ 

   Laboratory practice on topics covered in length measurements; empirical equations; 

Newton’s second law of motion; simple harmonic motion; flexibility; viscosity of the liquid; surface 

tension of the liquid; electrical equivalent of heat; resistance of the resistor; conversion of 

galvanometer into voltmeter and ammeter; charged and discharged of the capacitor; series AC 

circuits; curved mirrors and lens 

746-113 คณิตศาสตร์ 1          3((3)-0-6) 

   (Mathematics I) 

   ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ผลต่างเชิงอนุพันธ์ ลิมิตของรูปแบบไม่ก าหนด ฟังก์ชัน

หลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย 

   Limits and continuities; derivative and applications; differential; limit of indeterminate 

forms; multivariable function and partial derivatives 

746-114 คณิตศาสตร์ 2          3((3)-0-6) 

   (Mathematics II) 

   ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต ปริพันธ์จ ากัดเขต และการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบอนุกรมอนันต์อนุกรมก าลัง 

   Indefinite integrals; definite integrals and applications; improper integrals; infinite series; 

power series 
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 2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

            สาขาวิชาเคมี 

721-221 เคมีอนินทรีย์ 1          3((3)-0-6) 

   (Inorganic Chemistry I) 

รายวิชาบังคับก่อน : 721-111 เคมีทั่วไป 1 

  โครงสร้างอะตอม สมบัติพีริออดิก เคมีของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน ของแข็งอนินทรีย์ ไอออนิก 

โครงสร้างผลึก เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้นและสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 

Prerequisite : 721-111 General Chemistry I 

  Atomic structure; periodic properties; chemistry of representative and transition elements; 

inorganic solid, ionic; crystal structure; introduction to coordination chemistry and coordination 

compounds 

721-222 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์           1((0)-3-0) 

   (Inorganic Chemistry Laboratory) 

   การปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทางเคมีของสารอนินทรีย์ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพกึ่งจุลภาคส าหรับ แคต

ไอออนและแอนไอออน การเตรียมและทดสอบปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน การหาค่าคงที่สมดุลของ

สารเชิงซ้อนด้วยวิธีทางสเปกโทรโฟโตเมตรี 

   Laboratory practices on chemical properties of inorganic compounds; semimicro 

qualitative analysis for cations and anions; preparation and chemical reaction testing of 

coordination compounds; spectrometric determination of the equilibrium constant of a complex 

721-232 เคมีอินทรีย์ 1            3((3)-0-6) 

   (Organic Chemistry I) 

   โครงสร้าง การเรียกชื่อ และสมบัติของสารอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบ

แอลิแฟติก แอลคิลแฮไลด์ แอโรแมติก แอลกอฮอล์ อีเทอร์และอีพอกไซด์ 

   Structure; nomenclature and properties of organic compounds; stereochemistry; 

preparation and reactions of aliphatic compounds; alkyl halides; aromatic compounds; alcohols; 

ethers and epoxides 

721-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1           1((0)-3-0) 

   (Organic Chemistry Laboratory I) 

   เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารประกอบอินทรีย์ เช่น จุดหลอมเหลว 

จุดเดือด และการละลาย การท าสารอินทรีย์ให้บริสุทธิ์โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การตกผลึก การกลั่น การสกัดและโครมาโทก

ราฟี การเตรียมและทดสอบปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ 
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   Laboratory practices on determination of some physical properties of organic compounds; 

melting point; boiling point and solubility; different methods of organic compound purification; 

crystallization; distillation extraction and chromatography; preparation and testing of organic 

compounds 

721-241 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1            3((3)-0-6) 

   (Physical Chemistry I) 

   สมบัติของแก๊ส แก๊สอุดมคติและแก๊สจริง สมการสภาวะของแก๊ส อุณหพลศาสตร์รวมทั้งการประยุกต์ทาง

เคมี สมดุลวัฏภาคในระบบองค์ประกอบเดียวและสององค์ประกอบ จลนศาสตร์เคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎ

อัตรา ทฤษฎีการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลไกและการเร่งปฏิกิริยา 

   Properties of gases; perfect and real gases, equations of state; thermodynamics including 

its application in various chemical systems; phase equilibria in one-component and binary 

component systems; chemical kinetics; rate of reaction; rate law; theory of chemical kinetics; 

mechanism and catalysis 

721-242 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์           1((0)-3-0) 

   (Physical Chemistry Laboratory) 

   การปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของของเหลวและของแข็ง สมบัติของแก๊สและการประยุกต์ใช้เพื่อ

หามวลโมเลกุลของสาร เอนทัลปีของการเกิดปฏิกิริยาเคมี จลนศาสตร์เคมี การหาอันดับปฏิกิริยา ค่าคงที่อัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี สภาพละลายได้และสมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี 

   Laboratory practices on physical properties of liquid and solid; properties of gas and their 

applications for the determination of molecular mass of substances; enthalpy of chemical reaction; 

chemical kinetics; determination of reaction order and reaction rate constant; solubility and 

chemical equilibrium; electrochemistry 

721-251 เคมีวิเคราะห์             3((3)-0-6) 

   (Analytical Chemistry) 

รายวิชาบังคับก่อน : 721-111 เคมีทั่วไป 1 

   ทบทวนความรู้พ้ืนฐานในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ความคลาดเคลื่อนและการใช้สถิติเบื้องต้นในการประเมิน

ข้อมูล เทคนิคทางการวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยการไทเทรต การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก และการวิเคราะห์โดยการวัด

การดูดกลืนแสงของสารมีสี 

Prerequisite : 721-111 General Chemistry I 

   Fundamental concepts review in quantitative analysis; errors and application of basic 

statistic in data assessment; analytical techniques; titrimetric; gravimetric and colorimetric analysis 
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721-252 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์           1((0)-3-0) 

   (Analytical Chemistry Laboratory) 

   การปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาปริมาณสารโดยการไทเทรต การวิเคราะห์โดยการชั่งน้ าหนักและการ

วิเคราะห์โดยการวัดการดูดกลืนแสงของสารมีสี 

   Laboratory practices on titrimetric; gravimetric and colorimetric analysis 

721-351 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ           3((3)-0-6) 

   (Instrumental Analysis) 

รายวิชาบังคับก่อน : 721-251 เคมีวิเคราะห์ 

   หลักการและวิธีการวิเคราะห์สารโดยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชนิดต่าง ๆ ทางสเปกโทรสโกปี โครมาโทก

ราฟี ไฟฟ้าเคมีและเทคนิคอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Prerequisite : 721-251 Analytical Chemistry 

   Principles and methods of chemical analysis by means of instruments in the groups of 

spectroscopy; chromatography; electrochemistry and other releted techniques 

721-361 ชีวเคมี             3((3)-0-6) 

   (Biochemistry) 

รายวิชาบังคับก่อน : 721-111 เคมีทั่วไป 1 หรือ 721-114 เคมีพ้ืนฐาน หรือ 721-115 หลักเคมี และ 721-231 หลัก

เคมีอินทรีย์ หรือ 721-232 เคมีอินทรีย์ 1 

   ลักษณะโครงสร้างทางเคมี สมบัติและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลชนิดต่าง ๆ กระบวนการสร้าง  การสลาย

และกลไกการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุล ความผิดปกติของระบบและโรคพันธุกรรมเนื่องจากการ

ท างานของชีวโมเลกุล การประยุกต์ชีวเคมีในงานเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม 

Prerequisite: 721-111 General Chemistry I or 721-114 Basic Chemistry or 721-115 Principles of 

Chemistry and 721-231 Principle of Organic Chemistry or 721-232 Organic Chemistry I 

   Chemical structure, properties and functions of different types of biomolecules; 

degradation; synthesis of biomolecules and their control mechanisms; biological disorder and in-

born diseases from malfunctioning of biomolecules; applications of biochemistry in biotechnology 

and genetic engineering 

721-362 ปฏิบัติการชีวเคมี                                                                                 1((0)-3-0) 

   (Biochemistry Laboratory) 

   การปฏิบัติการเกี่ยวกับการสกัดแยกสารชีวโมเลกุลจากเซลล์สิ่งมีชีวิต การทดสอบทางเคมีสารชีวโมเลกุล

ชนิดต่าง ๆ การสกัดและศึกษาการท างานของเอนไซม์ การทดสอบและหาปริมาณสารประกอบชีวโมเลกุลและ/หรือ

สารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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   Laboratory practices on extraction of biomolecules from living cells; chemical testing of 

biomolecules; extraction and activity assay of enzymes; qualitative and quantitative analyses of 

biological substances and related chemicals 

721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา                                                                       1((0)-2-1) 

   (Seminar in Chemistry-Biology) 

   การสัมมนาในประเด็นใหม่ ๆ ในสาขาเคมีและชีววิทยา โดยนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 

   Seminar on current issues in chemistry and biology by students and experts 

721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา         1((0)-2-1) 

   (Research Project Planning in Chemistry-Biology) 

   การศึกษาค้นคว้าเพ่ือรวบรวมข้อมูลในหัวข้อเรื่องของโครงการวิจัยทางเคมี-ชีววิทยาที่นักศึกษาสนใจ การ

น าเสนอและส่งโครงร่างงานวิจัยแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

   Literature review on certain topics of interest in chemistry-biology; oral presentation and 

submission of research proposal to project advisor 

721-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา           3((0)-9-0) 

   (Research Project in Chemistry-Biology) 

รายวิชาบังคับก่อน : 721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชวีวิทยา 

   การวิจัยเชิงทดลองทางเคมีและชีววิทยา ในหัวข้อที่ก าลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน ภายใต้ ค าแนะน าของ

อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการเรียบเรียงและเสนอผลงานเป็นภาคนิพนธ์ 

Prerequisite : 721-474 Research Project Planning in Chemistry-Biology 

  Experimental research on current topics in chemistry and biology under supervision of 

project advisors and experts; presentation and submission of short thesis 

   สาขาวิชาชีววิทยา 

722-231 พฤกษศาสตร์ทั่วไป                                                                              3((3)-0-6) 

   (General Botany) 

   โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช กายวิภาคของราก ล าต้น และใบ การจ าแนก

หมวดหมู่ของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ การล าเลียงน้ าและอาหาร การสืบพันธุ์ และการแพร่

พันธุ์ของพืช 

   Structures and functions of plant cells; tissue and organs; anatomy of root; stem and leaf; 

plant taxonomy; photosynthesis; cellular respiration; conduction and translocation; reproduction 

and dispersion of plants 
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722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์                                                                        1((0)-3-0) 

   (Botany Laboratory) 

   การปฏิบัติการตามหัวข้อในวิชา 722-231 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 

   Laboratory practices on topics covered in 722-231 Botany Laboratory 

722-241 สัตววิทยาทั่วไป                                                                                  3((3)-0-6) 

   (General Zoology) 

   การจัดจ าพวกและลักษณะของไฟลัมต่าง ๆ ของสัตว์ เน้นสัตว์กลุ่มหลัก ๆ ของสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มี

กระดูกสันหลัง กายวิภาคของสัตว์ สรีระวิทยาระบบต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์ การเจริญเติบโตของคัพภะ นิเวศวิทยา

และวิวัฒนาการของสัตว์ 

   Classification and characteristics of phyla of animals focusing on a major groups of 

invertebrates and vertebrates; animal anatomy; animal physiological systems; embryo 

development; animal ecology and evolution 

 

 

722-242 ปฏิบัติการสัตววิทยา                                                                            1((0)-3-0) 

   (Zoology Laboratory) 

   ปฏิบัติการตามหัวข้อในวิชา 722-241 สัตววิทยาทั่วไป 

   Laboratory practices on topics covered in 722-241 General Zoology 

722-271 จุลชีววิทยา                                                                                       3((3)-0-6) 

   (Microbiology) 

   รูปร่างลักษณะทั่ วไปของจุลินทรีย์  การจ าแนกและการจัดกลุ่มจุลินทรีย์  การเจริญ เติบโต และ 

สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ และเมแทบอลิซึมของจุ ลินทรีย์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกัน จุลินทรีย์ก่อโรค  จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้จุล

ชีววิทยาในด้าน เกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์ และด้านพลังงาน 

   General characteristics of microorganisms; identification and classification of 

microorganisms; microbial growth and environmental effects on microbial growth; control of 

microbial growth; microbial genetics and metabolism; relationship between human and 

microorganisms; immunology; pathogenic microorganisms; environmental microbiology; application 

of microbiology in agriculture; food industry; medicine and energy  
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722-272 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                                                                           1((0)-3-0) 

   (Microbiology Laboratory) 

   เทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา เทคนิคการถ่ายเชื้อจุลินทรีย์ การแยกเชื้อแบคทีเรีย การนับจ านวนจุลินทรีย์ 

โครงสรางและสัณฐานวิทยาของจุลินทรีย การก าจัดและการยับยั้งจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ และจุล

ชีววิทยาประยุกต์ 

    Basic microbiological techniques; aseptic transfer technique of microbes; bacterial 

isolation; microbial enumeration; microbial structure and morphology; destruction and inhibition; 

microbial metabolism and applied microbiology 

722-313 ชีวสถิติ            3((3)-0-6) 

           (Biostatistics)   

บทน า ทบทวนสถิติพ้ืนฐาน การเลือกตัวอย่าง การวางแผนการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการถดถอยเชิงเส้น การวิเคราะห์

ข้อมูลด้วย Excel และ SPSS  

Introduction; review in basic statistics; sampling; experimental design; data collection; 

statistical data analysis; hypothesis testing; correlation and linear regression; data analysis with 

Excel and SPSS  
722-351 นิเวศวิทยา                                                                                        3((3)-0-6) 

   (Ecology) 

   หลักการพ้ืนฐานของนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงานในระบบนิเวศ ปัจจัยจ ากัดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มประชากรของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การวิเคราะห์ระบบนิเวศในระดับ

ชุมชนชีวิต ประชากรและชนิด นิเวศวิทยาประยุกต์ นิเวศวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ธรรมชาติ

เพ่ือความยั่งยืน 

   Basic concepts of ecology; ecosystem; energy in ecosystem; limiting factors affecting the 

population of living organisms; interaction and relationship among the structural components of 

ecosystem; analysis of ecosystem at the community level; population and species; cultural 

ecology; natural resource management and conservation for sustainability 

722-352 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                                                                            1((0)-3-0) 

   (Ecology Laboratory) 

   การปฏิบัติการตามหัวข้อในวิชา 722-351 นิเวศวิทยา 

   Laboratory practices on topics covered in 722-351 Ecology 
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722-361 พันธุศาสตร์                                                                                       3((3)-0-6) 

   (Genetics) 

รายวิช าบั งคั บ ก่ อน  : 722-231 พฤกษศาสตร์ทั่ ว ไป  และ  722-241 สั ต ววิทยาทั่ ว ไป  ยก เว้น สาขาวิ ช า

เทคโนโลยีการเกษตร ไม่มีรายวิชาบังคับก่อน  

   กฎพ้ืนฐานทางพันธุกรรม ความผันแปรในลักษณะของสิ่งมีชีวิต และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมพันธุกรรมเชิง

ปริมาณ พันธุกรรมที่เกี่ยวกับเพศ พันธุกรรมของยีนนอกนิวเคลียส พันธุกรรมระดับโมเลกุล รวมถึงองค์ประกอบของ

ยีนและโครโมโซม การสังเคราะห์โปรตีน หลักเบื้องต้นของพันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์ประยุกต์ 

Prerequisite : 722-231 General Botany and 722-241 General Zoology except Agricultural Technology 

   Basic principles of heredity; characteristic variations in organisms and environmental 

influences; quantitative heredity; sex inheritance; cytoplasmic inheritance; molecular genetics; 

chemical composition of genes and chromosomes; protein synthesis; introduction to population 

genetics; applied genetics 

722-362 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                                                                           1((0)-3-0) 

   (Genetics Laboratory) 

   การปฏิบัติการตามหัวข้อในวิชา 722-361 พันธุศาสตร์ 

   Laboratory practices on topics covered in 722-361 Genetics 

 

722-381 เทคโนโลยีชีวภาพ                                                                                3((3)-0-6) 

   (Biotechnology) 

   ความปลอดภัยทางชีวภาพ กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการหมัก การเก็บเกี่ยวผลิตและ

การท าให้บริสุทธิ์ พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทาง

เกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม จริยธรรม และกฎระเบียบทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

   Biosafety; processes in biotechnology; fermentation technology; product recovery and 

purification; genetic engineering; plant biotechnology; animal biotechnology; microbial 

biotechnology; biotechnology applications in agriculture; food and environment; ethics and 

regulations 

722-401 เตรียมสหกิจศึกษา                                                                               1((0)-2-1) 

   (Co-operative Education Preparation) 

   หลักการ แนวคิด กระบวนการและระเบียบข้อปฏิบัติ เทคนิคในการสมัครเข้าสถานประกอบการ ความรู้

พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชา ประกอบด้วย 

การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และระบบ
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บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ การศึกษาค้นคว้าเพ่ือรวบรวมข้อมูลในหัวข้อเรื่องของโครงการวิจัยทางเคมี -

ชีววิทยาที่นักศึกษาสนใจ การจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย วิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการน าเสนอผลงานทาง

วิชาการ 

   Principle; concept; and regulations; techniques for job application; basic workplace skills; 

professional improvements in field of study; personality development; English proficiency; 

information technology; communication; social relations; teamwork; and efficient administration 

system; listerature review on certain topics of interest in chemistry-biology; preparation of research 

proposal; report writing and academic presentation techniques 

722-402 สหกิจศึกษา                                                                                      6((0)-36-0) 

   (Co-operative Education) 

   การวิจัยเชิงทดลอง การปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในหน่วยงานภาคเอกชน หรือสถานประกอบการด้านเคมี 

หรือชีววิทยา หรือทั้งเคมีและชีววิทยา ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ และผู้บริหารสถานประกอบการ เป็นเวลา 1 

ภาคการศึกษา รวมทั้งการเรียบเรียงและเสนอผลงาน 

   Experimental research; full-time internship in a public or private sector organization; or 

corporation related to field of study for 1 semester; under the direct supervision of a designated 

faculty member and executive of the workplace; report writing and presentation 

 

722-403 การฝึกงาน                                                                                        300 ชั่วโมง 

   (Field Work) 

   การฝึกงานทางด้านเคมี ชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง 

   Field work requirement in chemistry; biology or related fields for a minimum of 300 hours 

722-421 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล์                                                        3((3)-0-6) 

   (Molecular and Cellular Biology) 

   วิธีการศึกษาเซลล์ องค์ประกอบระดับโมเลกุลและเมแทบอลิซึมของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 

การท างานของยีน การสร้างโปรตีน และการควบคุม การสังเคราะห์กรดนิวคลิอิก การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ ชีววิทยา

ของเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ประสาท 

  Method’s of cell study; molecular composition and cell metabolism; cell structure and 

functions; gene actions; protein synthesis and regulation; nucleic acid synthesis; cell differentiation; 

biology of muscular and nervous cells 
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3. กลุ่มวิชาเอกเลือก 

          สาขาเคมี 

721-243 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2        3((3)-0-6) 

            (Physical Chemistry II) 

             เคมีไฟฟ้า สารละลายอิเล็กโทรไลต์ พฤติกรรมของไอออนในสารละลาย เคมีของพ้ืนผิว แรงตึงผิว การเกิด

ฟิล์ม อุณหพลศาสตร์ระหว่างรอยต่อของเหลว การดูดซับของแก๊สบนผิวของของแข็ง 

             Electrochemistry; solution of electrolyte; behavior of ions in solution; surface chemistry; 

surface tension; film formation; thermodynamics of liquid interfaces; adsorption of gases on solid 

surface 

721-337 เคมีของยาและเครื่องส าอางเบื้องต้น    2((2)-0-4) 

       (Principle of Chemistry in Drug and Cosmetics) 

             แนวคิดเกี่ยวกับเคมีของยาและเครื่องส าอางเบื้องต้นประเภทต่างๆ ของยาและเครื่องส าอาง โครงสร้างมูล

ฐานทางโมเลกุลของการออกฤทธิ์ และโครงสร้างทางเคมีที่เกี่ยวพันธ์กับการออกฤทธิ์ยาและเครื่องส าอางจากสมุนไพร

และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

 Principle of medicinal chemistry in drug and cosmeticsconcepts; various classes of drugs 

and cosmetics; molecular basis of drug action and chemical structure related to action of drugs 

and cosmetics for medicinal plants and natural product 

721-347 พอลิเมอร์และวัสดุชีวภาพ                2((1)-3-2) 

            (Bio-Polymer and Materials) 

โครงสร้าง  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของพอลิเมอร์และวัสดุชีวภาพ  การผลิตวัสดุและพอลิเมอร์ชีวภาพ

รูปแบบต่าง ๆ เช่น ไคติน ไคโตซาน เซลลูโลส ยางธรรมชาติ พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท (พีเอชเอ) และกรดพอลิแล

คติก (พีแอลเอ) การย่อยสลายทางชีวภาพ การปรับปรุงคุณภาพ เทคโนโลยีและการน าไปใช้ประโยชน์ในงาน

อุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ การจ าลองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชีวภาพและวัสดุชีวภาพ และกรณีศึกษา การ

ด าเนินการเฉพาะหน่วย สมดุลมวลและพลังงาน การควบคุมและติดตามกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและ

ปฏิบัติการวิเคราะห์ การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการของเสีย ระบบคุณภาพ การเพ่ิม

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตามแนวคิดอุตสาหกรรมเคมีสีเขียว เยี่ยมชมการผลิต 

Structure, physical and chemical properties of biopolymer and biomaterials; process 

production of various biopolymer and biomaterials such as chitin, chitosan, cellulose, natural 

rubber, polyhydroxyalkanoates (PHAs), polylactic acid (PLA); biodegradation; quality improvement; 

technology and utilization in various industrial applications; simulation of biopolymer and 
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biomaterials process production and case study; unit operations; material and energy balance; 

process control and monitoring; quality control and analytical laboratory; safety and occupational 

health management; waste management; quality system; green industrial chemical process 

enhancement; plant visit 

721-354 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม        3((3)-0-6)  

   (Environmental Biotechnology)   
   หลักการและกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการ

สิ่งแวดล้อม การบ าบัดสารมลพิษทางชีวภาพ กระบวนการทางชีวภาพในการบ าบัดน้ าเสีย  กรณีศึกษาการจัดการ

สิ่งแวดล้อม  

   Principle and biotechnological processes; applications of biotechnology on management 

of environmental problems; bioremediation; bioprocesses in wastewater treatment; case study of 

environmental management 

721-358 เทคนิคการสกัดสาร        3((2)-3-4)  

 (Separation Technique)  

  ทฤษฎีการสกัดสาร ชนิดของการสกัดสาร การสกัดสารแบบของเหลว การสกัดแบบของแข็ง การสกัดสารที่

ระเหยกลายเป็นไอได้ง่าย กลไกของการสกัดสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัดสาร เทคนิคการสกัดสารขั้นสูง การหา

ประสิทธิภาพของการสกัดสาร 

   Extraction theory; types of extraction method; liquid-liquid extyraction; Solid phase 

extraction; extraction of volatile compounds; mechanism of extraction; extraction apparatus; high 

extraction techniques; method validation of extraction method 

721-359 การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีในพืช      3((2)-3-4) 

            (Plant Phytochemicals  Analysis) 

   ความหมายของสารพฤษเคมีในพืช แหล่งของสารพฤษเคมี ชนิดและโครงสร้างของสารพฤษเคมี ฤทธิ์ทาง

ชีวภาพของสารพฤกษเคมี ประโยชน์ของสารพฤกษเคมี อนุมูลอิสระ ชนิดและแหล่งก าเนิดของอนุมูลอิสระ สารต้าน

อนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปฏิกิริยาและกลไกการต้านอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ การ

วิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแบบ DPPH, ABTS, FRAP และ ORAC การหาค่าปริมาณของสารต้านออกซิเดชันที่ท า

ให้ความเข้มข้นของอนุมูลอิสระเหลืออยู่ร้อยละ 50 

   Definition of phytochemicals; source of phytochemicals; type and structure of 

phytochemicals; bioactivities of phytochemicals; benefit of phytochemicals; free radicals; type and 

the formation of free radicals; antioxidant compounds; antioxidation activities and chain reaction 
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and mechanism; natural antioxidation substances; determination of antioxidation activities using 

DPPH; ABTS; FRAP and ORAC assay; the half maximal inhibitory concentration (IC50) 

721-363 เทคโนโลยีเอนไซม์                                                        3((3)-0-6) 

  (Enzyme technology) 

  โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของเอนไซม์ ชนิดของเอนไซม์ จลนศาสตร์และกลไกการท างานของเอนไซม์ 

หลักการและกรรมวิธีในการผลิตเอนไซม์ด้วยจุลินทรีย์ การแยก การท าให๎บริสุทธิ์ และการตรึงเอนไซม์   การดัดแปลง

โครงสร้างของเอนไซม์ด้วยเทคนิควิศวกรรมโปรทีน การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 

  The chemistry; structure and function of enzymes; enzyme classification; kinetics and 

mechanism of enzyme action; principle and processes for enzyme production from 

microorganisms; isolation; purification and immobilization of enzymes; modification of enzyme 

structure by protein engineering techniques; industrial and environmental applications of enzymes 

721-365 เคมีของพอลิเมอร์สีเขียว  2((1)-3-2)  

            (Green Polymers Chemistry) 

    สมบัติทั่วไปของพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติของสายโซ่พอลิเมอร์ ลักษณะส าคัญของเคมีพอลิเมอร์สีเขียว

วัตถุดิบตั้งต้นหมุนเวียน เช่น น้ าตาล พอลิแซคคาไรด์ กรดแลคติก อิตาโคอิค แอนไฮไดรด์ น้ ามันพืชทดแทน คาร์

ดานอล เป็นต้น ส าหรับการผลิตพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการสังเคราะห์และดัดแปลงพอลิเมอร์ตามแนวทางเคมีสีเขียว สาร

ตัวเติมธรรมชาติในคอมพอสิท การด าเนินการเฉพาะหน่วย สมดุลมวลและพลังงาน การควบคุมและติดตาม 

กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและปฏิบัติการวิเคราะห์ การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

การจัดการของเสีย ระบบคุณภาพ  การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ตามแนวคิดอุตสาหกรรมเคมีสีเขียว 

เยี่ยมชมการผลิต 

Introduction to polymer; structure and properties of polymer chains; characteristic important 

aspects of green polymer chemistry; renewable renewable starting materials such as lactic acid; 

itaconic anhydride; renewable plant oils; cardanols etc; for polymer production; reaction of 

synthesis and modification of polymers according to chemical guidelines green; natural fillers in 

composites; unit operations; material and energy balance; process control and monitoring; quality 

control and analytical laboratory; safety and occupational health management; waste 

management; quality system; green industrial chemical process enhancement; plant visit 

 

 

 



59 
 

 

721-379 เคมีของข้าวและข้าวพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้  3((2)-3-4) 

            (Rice Chemistry and Southern Rice Caltivar) 

  ชนิดและสายพันธุ์ของข้าว แกลบและฟางข้าว สมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของแกลบ ชนิด

ของข้าวแบ่งตามขนาดเมล็ด ชนิดของข้าวแบ่งตามสี จมูกข้าว ร าข้าว โครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทาง

โภชนาการของข้าว สมบัติทางกายภาพข้าว คุณภาพของข้าว เกรด การสีข้าวและการเก็บรักษาข้าว ผลพลอยได้จาก

การสีข้าว แป้งข้าว ไฟเบอร์ที่ละลายได้และไม่ละลายในข้าว ข้าวกล้อง ข้าวมีสี สารกาบา สารแกมม่าโอไรซานอล สาร

แอนโทไซยานินและโปรแอนโทไซยานิดินในข้าวมีสีและฤทธิ์ทางชีวภาพ โปรตีนและกรดอะมิโนจ าเป็นในข้าว ไขมัน

และน้ ามันร าข้าว แร่ธาตุและโลหะหนักในข้าว วิตามินในข้าว สารประกอบฟีนอลิกและสารพฤกษเคมีชนิดต่าง ๆ ใน

ข้าว 

  Rice varieties; rice paddy; rice hulls and straw; physical properties and chemical 

composition of the rice husk; type of rice by size; type of rice by color; rice germ; rice barn; 

chemical and nutritional composition rice grain; physical quality of grain; rice grain quality; grading; 

handling; and storage; rice milling by products; functionality and applications of rice starch; rice as 

a source of fibre; soluble and insoluble fibre in rice; brown rice; pigment rice; GABA gamma-

oryzanal anthocyanins and proanthocyanidins in natural pigmented rice and their bioactivities; rice 

proteins and essential amino acids; rice lipids and rice barn oil rice minerals and heavy metal; rice 

vitamins; phenolics and other nature products 

721-380 พืชน้ ามันและผลิตภัณฑ์         3((3)-0-6) 

   (Oil Crops and Products)  

ชนิดของพืชน้ ามัน พฤกษศาสตร์และสรีรวิทยาของพืชน้ ามัน การแยกน้ ามันจากพืช สมบัติทางกายภาพ ทาง

เคมี และองค์ประกอบของน้ ามันจากพืช ผลิตภัณฑ์จากพืชน้ ามัน อุตสาหกรรมน้ ามันจากพืช กระบวนการผลิตน้ ามั น

จากพืช การวิเคราะห์คุณภาพน้ ามันจากพืช 

     Type of oil crops; botany and physiology of oil crops; separation of oil from plants; 

physical and chemical properties; and composition of plant oils; oil crop products; plant oil 

industry; processing of plant oils; quality analysis of plant oils 

721-381 ธาตุที่เป็นพิษในสัตว์น้ าเศรษฐกิจ      3((3)-0-6) 

   (Toxic Elements in Economic Aquatic Animals) 

     ชนิดของสัตว์น้ าเศรษฐกิจ สรีรวิทยาของสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ชนิดของธาตุที่เป็นพิษ ต้นก าเนิด การปนเปื้อน 

การสะสมในสิ่งมีชีวิต และความเป็นพิษของธาตุที่เป็นพิษในสัตว์น้ าเศรษฐกิจ แนวทางการลดปริมาณธาตุที่เป็นพิษใน

สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

http://www.liverice.com/new-blog/2015/9/6/type-of-rice-by-size
http://www.liverice.com/new-blog/2015/9/6/type-of-rice-by-color
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      Type of economic aquatic animals; physiology of economic aquatic animals; type of 

toxic elements; sources; contamination; bioaccumulation and toxicity of toxic elements in 

economic aquatic animals; approach to decrease in toxic elements in economic aquatic animals 

721-382  การดูดซับโดยวัสดุธรรมชาติ       3((3)-0-6) 

   (Adsorption by Natural Materials) 

    การจ าแนกและสมบัติของตัวดูดซับธรรมชาติ ลักษณะทางชีววิทยาของส่วนของสาหร่าย พืชและสัตว์ที่ใช้

เป็นสารดูดซับ การดัดแปลงตัวดูดซับธรรมชาติ ทฤษฎีการดูดซับ การประยุกต์ใช้การดูดซับในทางอุตสาหกรรมและ

สิ่งแวดล้อม 

     Classification and properties of natural adsorbents; biological aspects of parts of algae; 

plants and animals as adsorbents; modification of natural adsorbents; adsorption theory; 

application of adsorption in industry and environment 

721-391 การควบคุมคุณภาพ                 2((2)-0-4)        

            (Quality Control)  

   ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการควบคุมคุณภาพ หลักสถิติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุณภาพ เทคนิคการ

ควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ แผนการสุ่มตัวอย่างและยอมรับผลิตภัณฑ์ ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรม 

   Benefits and objectives of quality control; principles of statistics for quality control; 

techniques for statistical quality control; plans for sampling and product acceptance; industrial 

quality systems 

721-394 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น               2((2)-0-4)       

(Introduction to Nanotechnology) 

   หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของวัสดุนาโน ความสัมพันธ์ของสมบัติและโครงสร้างของวัสดุนาโน 

การสังเคราะห์วัสดุนาโน และรูปแบบการเรียงตัวของโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบนาโน การ

ประยุกต์ใช้ของวัสดุนาโนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นาโนเทคโนโลยีกับความปลอดภัย 

Principles of science and technology of nanomaterials; structure-property relationships of 

nanomaterials; synthesis of nanomaterials and self-assembly application of metals, polymers; 

ceramics and nanocomposites; the application of nanomaterials in industrial technology; nano 

safety 
721-481 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย       3((2)-3-4) 

  (Water and Wastewater Analysis) 

  ความส าคัญของการวัดเชิงปริมาณ นอร์มัลลิตี้  เคมีและจุลชีววิทยาของน้ าและน้ าเสีย  ความขุ่น ส ี

สารละลายมาตรฐาน pH สภาพกรด สภาพด่าง ความกระด้าง คลอรีนคงเหลือและความต้องการคลอรีน คลอไรด์ 
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ออกซิเจนละลายน้ า ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีและทางเคมี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและฟอสเฟต  เหล็ก 

ซัลเฟต การวิเคราะห์ของแข็ง น้ ามันและไขมัน การวิเคราะห์แก๊ส แบคทีเรียทั้งหมดในน้ า อีโคไล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ปฏิบัติการวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 

  Importance of quantitative measurement; normality; chemistry and biology in water and 

wastewater analysis; turbidity; color; standard of solution; pH; acidity; alkalinity; hardness; residue 

chlorine and chlorine demand; chloride; dissolved oxygen; biochemical oxygen demand (BOD) and 

chemical oxygen demand (COD) ; nitrogen analysis; fluoride; phosphorus and phosphate; iron and 

manganese; sulfate; solid analysis; oil and grease; gas analysis; total bacteria counts; E. Coli; Total 

and fecal coliform bacteria; water and wastewater analysis laboratory 

721-482 การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพ       3((2)-3-4) 

  (Gaseous Biofuel Production) 

  หลักการเบื้องต้นของการย่อยสลายไร้อากาศรวมถึงจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ    การย่อยสลายไร้

อากาศสองขั้นตอนและการย่อยสลายร่วม ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและเสถียรภาพของการผลิตแก๊สเชื้อเพลิง

ชีวภาพ สมดุลมวลในการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพ เครื่องปฏิกรณ์ส าหรับผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพ การปรับปรุง

คุณภาพแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพ การบ าบัดน้ าทิ้งขาออกและกากตะกอนน้ าเสีย การน าแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพไปใช้

ประโยชน์ส าหรับพลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้าและยานพาหนะ สถานการณ์การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพและ

ตัวอย่างระบบการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพ เยี่ยมชมระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพ ปฏิบัติการการหาศักยภาพการ

ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพ 

Principle of anaerobic digestion including microorganisms participating; two-stage anaerobic 

digestion and co-digestion; factors influencing gaseous biofuel production efficiency and stability; 

mass balance in gaseous biofuel production; kinetics and digesters for gaseous biofuel production; 

gaseous biofuel upgrading; post treatment of effluent and sludge; gaseous biofuel utilization for the 

generation of electric power; heat; and for vehicle; gaseous biofuel production situation and typical 

gaseous biofuel plant; gaseous biofuel plants visit; gaseous biofuel production potential laboratory 

721-484 การก าจัดของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย     3((3)-0-6) 

  (Industrial and Hazardous Waste Treatment)  

  ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ กรรมวิธีก าจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วย

กระบวนการทางชีวภาพ ทางกายภาพและเคมี การจัดการของเสียอันตราย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการลด

ปริมาณของเสียและการน าของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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             Types of industrial wastes; industrial waste treatment including biological; physical and 

chemical processes; hazardous waste management and related law and regulations; waste 

minimization and waste utilization 

721-485 การแยกในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ     3((3)-0-6) 

 (Separations in Biotechnological Industry) 

 ผลิตภัณฑ์ทางชีวเคมี หลักการและการใช้เทคนิคการแยกและท าบริสุทธิ์ สารชีวโมเลกุลที่แยกได้จาก

กระบวนการชีวภาพ การแยกอนุภาคของแข็ง ได้แก่ การกรอง การปั่นเหวี่ยง ไซโคลน การท าให้เซลล์แตก การแยก

โดยใช้ขนาดโมเลกุลเป็นฐาน ได้แก่ เมนเบรน โครมาโทกราฟฟิแบบแยกขนาด การแยกโดยใช้สมบัติการระเหย ได้แก่ 

การกลั่น การเป่าไล่ด้วยแก๊ส เพอแวปพอเรชัน   การแยกโดยใช้สมบัติการละลาย ได้แก่ การสกัด การตกตะกอนและ

ตกผลึก โครมาโตกราฟีและการดูดซับ 

  Biochemical products; principles and application of separation and purification techniques 

of biomolecules produced from bioprocess; separation of solid particles such as filtration; 

centrifugation; cyclone; cell lysis; size-based separation of molecules such as membrane filtration; 

size exclusion chromatography; separations based on product volatility such as distillation, gas 

stripping, pervaporation; separations based on product solubility; extraction;  precipitation and 

crystallization; chromatography and adsorption 

721-493 พลังงานทดแทน        2((2)-0-4) 

  (Renewable Energy) 

  ค าจ ากัดความและชนิดของพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การผลิตและการประยุกต์ใช้ประโยชน์

ของพลังงาน เช่น พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ า เซลล์

เชื้อเพลิง และการอนุรักษ์พลังงาน มาตรการการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ผลกระทบของพลังงาน

ทดแทนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

  Definition and types of renewable and alternative energy; production and application of 

energy such as wind energy; biomass energy; solar energy; geothermal energy; water energy; fuel 

cell and energy conservation; measures for energy saving and efficiency; effect of renewable 

energy on environment 

721-494 วิศวกรรมเคมีชีวภาพเบื้องต้น       3((3)-0-6) 

            (Introduction to Biochemical Engineering) 

   จุลชีววิทยาเบื้องต้น สารชีวโมเลกุลชนิดต่าง ๆ และเมแทบอลิซึม การเร่งปฏิกิริยาโดยใช้เอนไซม์ 

จลนศาสตร์ของการใช้สารสับสเตรท การเกิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบและวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ การ

ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในกระบวนการอุตสาหกรรม 
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  Introductory microbiology; types of biomolecules and their metabolism; enzyme catalysis; 

kinetics of substrate utilization, product formation; and biomass production; design and analysis of 

biological reactors; application of microbial culture in industrial processes 

  สาขาชีววิทยา 

722-332  สรีรวิทยาของพืช        3((3)-0-6) 

   (Plant Physiology) 

รายวิชาบังคับก่อน : 722-231 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 

การเติบโตและพัฒนาการของพืช ธาตุอาหารและฮอร์โมนที่จ าเป็นต่อพืช กระบวนการ เมแทบอลิซึมของ

คาร์บอนและไนโตรเจน ระบบต่อเนื่องระหว่างดิน พืช และบรรยากาศ การล าเลียงสารอาหารในพืช การตอบสนอง

ของพืชต่อสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ทางสรีรวิทยาของพืช  

Prerequisite : 722-231 General Botany 

Plant growth and development; nutrients and hormones necessary for plant; carbon and 

nitrogen metabolisms; relation of soil; plant and atmosphere; translocation of nutrients in plant; 

plant responses to environment; applications of plant physiology 

722-333  ปฎิบัติการสรีรวิทยาของพืช          1((0)-3-0) 

             Plant Physiology Laboratory 

   การปฏิบัติการตามหัวข้อในวิชา 722-332 สรีรวิทยาของพืช 

   Laboratory practices on topics covered in 722-332 Plant Physiology 

722-338  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช       3((2)-3-4) 

        (Plant Growth Regulators) 

   ค าจ ากัดความสารควบคุมการเจริญเติบโตและฮอร์โมนพืช โครงสร้างทางเคมี ชีวสังเคราะห์ การเคลื่อนย้าย 

บทบาททางสรีรวิทยา การประยุกต์ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต ทางการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ปฏิบัติการ

หัวข้อผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช การเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืชและการย้ายปลูก 

    Definition of plant growth regulators and hormone; chemical structure; biosynthesis; 

transport; physiological effects; applications of plant growth regulators in agriculture and 

biotechnology; laboratory practices on effect of plant growth regulators on development; 

physiological change; micropropagation and transplantation 
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722-339  พืชสมุนไพรและเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ    4((3)-3-4) 

        (Medicinal Plants and Natural Product Chemistry) 

    ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน องค์ประกอบสารเคมีที่ส าคัญ 

โครงสร้าง วิธีการสกัด การตรวจหาโครงสร้างทางเคมี การสังเคราะห์ คุณสมบัติทางการแพทย์และการรักษาโรค ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ การขยายพันธุ์และอนุรักษ์พืชสมุนไพร ปฏิบัติการในหัวข้อบรรยาย 

    Biodiversity of medicinal and spice plants; ecology and taxonomy; important chemical 

composition; chemical structure; extraction; structure elucidation; synthesis; medication characters 

and treatment; ethnomedical and products; propagation and conservation; laboratory practices on 

topics covered in class 

722-343 การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ าและการวิเคราะห์คุณภาพ    3((2)-1-3) 

      (Aquaponics System and Quality Analysis)        

 ความรู้พื้นฐานของการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ า (Aquaponics system)  ชนิดของพืชและสัตว์น้ าใน

ระบบอควาโปนิกส์   การออกแบบระบบและการดูแลระบบอควาโปนิกส์   คุณภาพของน้ าในระบบบทบาทของ

จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ  ทางเคมี ทางชีววิทยา ของผลผลิตที่ได้จากระบบอควาโป

นิกส์  

 Basic knowledge of aquaponics system; types of plants and freshwater animal in 

aquaponics system;  aquaponics system design and management;  water quality in the system; the 

role of microorganisms involved;  and physico-chemical and biological quality analysis of products 

obtained from aquaponic systems  

722-363 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น                                                              3((2)-3-4) 

            (Introduction to Bioinformatics) 

ฐานข้อมูลทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและการสืบค้นข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ออนไลน์เพ่ือการเปรียบเทียบล าดับนิ

วคลีโอไทด์และกรดอะมิโน การออกแบบไพร์เมอร์ การจ าลองโครงสร้างของโปรตีน การท านายหน้าที่ของโปรตีน การ

ประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศในงานวิจัยทางชีววิทยา   

Molecular biology databases and database search; online servers for nucleotide and amino 

acid sequence alignments; primer design and protein structure modeling; prediction of protein 

function; application of bioinformatics in biological research 
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722-365 เทคโนโลยีโปรตีน  3((2)-3-4) 

  (Protein Technology)  

ความส าคัญของโปรตีนลูกผสมในปัจจุบัน การผลิตโปรตีนลูกผสม การสกัดและท าบริสุทธิ์โปรตีนลูกผสม

ด้วยวิธีการตกตะกอนและโครมาโทกราฟีแบบของเหลว การวิเคราะห์โปรตีนในเชิงคุณภาพและปริมาณ การ

ประยุกต์ใช้โปรตีนลูกผสมในทางการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร     
Importance of recombinant proteins; production of recombinant proteins; extraction and 

purification of recombinant proteins by precipitation technique and liquid chromatography; 

qualitative and quantitative analysis of proteins; applications of recombinant proteins in medicine, 

agriculture and food industry 

722-371 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม        3((2)-3-4) 

(Industrial Microbiology)  

รายวิชาบังคับก่อน:        722-271 จุลชีววิทยำ และ 722-272 ปฏิบัตกำรจุลชีววิทยำ 

Prerequisite:    722-271 Microbiology and 722-272 Microbiology Laboratory 

  ความส าคัญของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม  กระบวนการหมักในอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์  ซับสเตรต

ส าหรับอุตสาหกรรมการหมัก การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์และการเก็บรักษา  การศึกษานอกสถานที่ ปฏิบัติการ 

  Importance of microorganisms in industry; industrial fermentation processes and 

products; substrates for industrial fermentations; strain selection and preservation; field trip; 

laboratory practices 
722-372 การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา          3((2)-3-4)  

   (Microbiological Assay)                                           

รายวิชาบังคับก่อน:  722-271 จุลชีววิทยำ และ 722-272 ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ 

Prerequisite:   722-271 Microbiology and 722-272 Microbiology Laboratory 

การตรวจหาจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสิ่งแวดล้อม การตรวจหาสารต้าน

จุลินทรีย์ตกค้างในตัวอย่าง ด้วยวิธีการทางจุลชีววิทยา  การแปลผล  การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

การศึกษานอกสถานที่  ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อ 

Microbial analysis of food; agricultural products; and environment; microbiological 

methods for detecting antimicrobial residues in samples; interpretation; quality control and 

product standard; field trip; laboratory practice 
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722-392 ระบบควบคุมคุณภาพ         3((3)-0-6) 

  (Quality Control System) 

หลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม หลักการสุขาภิบาล ระบบการจัดการน้ าเสียและของเสียเทคโนโลยี

สะอาด ระบบควบคุมคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ ศึกษาดูงานนอกสถานที่  

Principles of quality control in industry; principles of sanitation; wastewater and waste 

management system; clean technology ;quality control and quality assurance systems; field trip 

722-451 การจัดการระบบนิเวศ                         3((2)-3-4) 

          (Ecosystem Management) 

 กระบวนการเรียนรู้การจัดการระบบนิเวศ องค์ประกอบทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ    โครงสร้าง 

กระบวนการและกลไกของระบบนิเวศ ความรู้พ้ืนฐาน แผนงาน รูปแบบวิธีการจัดการระบบนิเวศ 

เปรียบเทียบการจัดการแบบแยกส่วนและการจัดการแบบองค์รวม  

 Learning process of ecosystem management; physical, chemical and biological 

components; ecological structures; processes and mechanisms; fundamental knowledge; planning 

and methodology of ecosystem management; partitioning and holistic management comparison 

722-453 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม       3((2)-3-4) 

 (Environmental Impact Assessment) 
   หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการและกระบวนการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคม การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเสนอมาตรการ

ป้องกันแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา   

   Concept of environmental impact assessment; the methodology and process of 

environmental impact assessment; health and social impact assessment; the environmental impact 

assessment report; proposal of preventive and corrective measures and environmental impact 

monitoring measures and case studies 

722-454 นิเวศวิทยาประยุกต์        3((2)-3-4) 

  (Applied Ecology)  

  การประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎีและแนวคิดทางนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ บทบาท

ความส าคัญของนิเวศวิทยาและการประยุกต์ สิ่งมีชีวิตและการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์

และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
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  Application of principles; theories and concepts on ecology and biodiversity; roles and 

importance of ecology and its application; organism and monitoring of environmental changes; 

conservation and sustainable use 

722-455 สิ่งแวดล้อมทอ้งถิ่นภาคใต้         2((1)-3- 4) 

            (Southern Local Environment) 

   นิเวศวิทยาเฉพาะพ้ืนที่ ลุ่มน้ าและชายฝั่ง ลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและระบบนิเวศท้องถิ่นภาคใต้ ปัจจัยที่เก่ียวข้องและผลกระทบ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กรณีศึกษา 

   Specific ecosystems; watershed and coastal ecosystems; physical; chemical and biological 

characteristics; southern local community and environment change; related factors and impacts; 

sustainable development; case study 

3.1.3 Module: ชุดวิชา 

721-291 ชุดวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสเปกโทรสโกปี                 5((3)-6-6) 

            (Module: Natural Products and Spectroscopy) 

รายวิชาบังคับก่อน :  721-232 เคมีอินทรีย์ 1 

   โครงสร้าง การเรียกชื่อ สมบัติต่าง ๆ ของสารพฤกษเคมีที่พบในสารสกัดจากธรรมชาติ พืช สมุนไพร และ

สมบัติของสารต่างๆ ที่พบในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์กรดคาร์บอกซิ

ลิก เอมีน ฟีนอล แอริลแฮไลด์ สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก  การสกัดสารอินทรีย์จากธรรมชาติ เทคนิคการสกัด

สารอินทรีย์จากธรรมชาติ ปฏิบัติการทดสอบหมู่ฟังก์ชันต่างๆ ของสารสกัด   การทดสอบสารด้วยเครื่องมือทางสเปก

โทรสโกปี โดยเน้นทางอัลตราไวโอเลต อินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์และแมสสเปกโทรสโกปี การใช้สเปก

โทรสโกปีในการพิสูจน์สารอินทรีย์ การวิเคราะห์สารอินทรีย์ที่สกัดได้จากธรรมชาติด้วยเครื่องของเหลวสมรรถนะสูง 

เครือ่งแก๊สโครมาโทกราฟี 

Prerequisite : 721-232  Organic Chemistry I 

   Structure; nomenclature; properties of phytochemicals from natural products; plants; 

herbs; and properties of organic substances found in natural products such as aldehydes; ketones; 

carboxylic acids and carboxylic acid derivatives; amines; phenols; aryl halides; heterocyclic 

compounds; separation of organics compounds from natural products; laboratory practices on 

serapation technique; testing of functional groups and extraction of organic compounds from 

natural products; functional groups testing using instrumentation of spectroscopy emphasis on UV; 

IR; NMR and mass spectroscopy; application of spectroscopy in identification of organic 
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compounds; analysis of organic compounds from natural products using high performance liquid 

chromatography and gas chromatography 

721-419 ชุดวิชาเทคนิคทางเคมี                                                                                5((3)-6-6) 

            Module: Chemical Techniques 

   การใช้ตะเกียงบุนเสน เทคนิคการใช้เครื่องแก้ว การชั่ง การตกตะกอนสาร การตกผลึก การกรอง การอบ

สาร การเผาสาร การใช้ pH มิเตอร์ เทคนิคการเตรียมสารละลาย เทคนิคการสกัดสาร เทคนิคการกลั่น เทคนิคการ

ย่อยสาร การทดสอบหาปริมาณความชื้น เทคนิคการไทเทรต การวิเคราะห์หาปริมาณสารด้วยเทคนิคยูวี-วิซิเบิ้ลสเปก

โตรโฟโตรมิเตอร์  

 Using bunsen burner; glassware; weighting technique; precipitate technique; crystallization; 

filtration technique; hot air oven; furnace; pH meter; preparation of standard solution; extraction 

technique; distillation; digestion technique; moisture content  analysis; titration technique; 

quantitative analysis using UV-Vis spectrophotometer 

722-411 ชุดวิชาเทคนิคทางชีววิทยา              5((3)-6-6) 

          (Module: Biological Techniques)   

ความปลอดภัยและจรรยาบรรณทางชีวภาพ แนวทางปฏิบัติที่ดีทางจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ การ

เพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ การวัดมวลเซลล์ สารเมแทบอไลต์ การเก็บรักษาตัวอย่างจุลินทรีย์ การเก็บตัวอย่างชีวภาพ

ภาคสนาม การจัดจ าแนกและระบุชนิดตัวอย่างสิ่งมีชีวิต การเก็บรักษาสภาพตัวอย่างทางชีววิทยา ประกอบด้วย การ

ดองรักษาสภาพ การศึกษาโครงสร้าง การท าสไลด์ถาวร และการดองใสตัวอย่างพืชและสัตว์      

Biosafety and bioethics; good microbiological laboratory practices; microbial culture 

method; measuring biomass and metabolites; preservation of microbes; biological field sampling; 

classification and identification of biological specimens; preservation of biological samples including 

preserving technique; skeleton mounting; permanent slide preparation and tissue clearing of plant 

and animal specimens 

https://dict.longdo.com/search/Crystallization
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  3.3 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

   3.3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปี

การศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1 3-6199-000xx-xx-x 

 

 

 

อาจารย ์

 

 

 

นางสาววีรยา คุ้มเมือง 

 

 

 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

Applied Chemistry 

 

เคมีวิเคราะห์และเคมี  

อนินทรีย์ประยุกต ์

เคม ี

RMIT University, 

Australia 

ม.มหิดล 

 

ม.สงขลานครินทร ์

2552 

 

2544 

 

2540 

300 300 300 300 

2 1-9499-00xxx-xx-x อาจารย ์     นางสาวฟารีดา หะยีเย๊ะ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

เคม ี

ม. สงขลำนครินทร ์

ม. สงขลำนครินทร ์

ม. สงขลำนครินทร ์

2560 

 2553 

 2550 

300 300 300 300 

3 3-7101-00xxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวรจนา แสงโสต 

 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

จุลชีววิทยาทาง

การแพทย์ 

จุลชีววิทยา 

ม.ขอนแก่น 

 

ม.สงขลานครินทร ์

2548 

 

2544 

300 300 300 300 

4 3-1015-00xxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางวไลรตัน์ บัวชูก้าน 

 

 

 

 

ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

Molecular Genetics-

Genetic Engineering 

Molecular Genetics-

Genetic Engineering 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ม.มหิดล 

 

ม.มหิดล 

 

ม.เกษตรศาสตร ์

2546 

 

2543 

 

2540 

300 300 300 300 

5 1-9098-00xxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวปานจันทน์ สุจริต

ธุรการ 

ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

2555 

2549 

300 300 300 300 
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              3.3.2 อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปี

การศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1 3-9399-001xx-xx-x 

 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ว่าท่ีร้อยโท สิทธิศักดิ์ 

จันทรัตน ์

 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

ม. ขอนแก่น 

ม. ขอนแก่น 

ม. มหาสารคาม 

2557 

2548 

2545 

300 300 300 300 

2 3-9598-001xx-xx-x อาจารย ์ นายโรมรัน ชูศร ี

 

ปร.ด. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

ม. เชียงใหม ่

ม. สงขลานครินทร ์

2548 

2542 

300 300 300 300 

3 3-1910-000 xx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางพัฒนสุดา ศิรินุพงศ ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

ชีววิทยา 

สัตววิทยา 

สัตววิทยา 

ม. สงขลานครินทร ์

ม. เกษตรศาสตร ์

ม. เกษตรศาสตร ์

2555 

2547 

2543 

300 300 300 300 

4 3-9399-001 xx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางวิไลรตัน์ ชีวะเศรษฐธรรม Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemistry 

ชีวเคมี 

เคม ี

University of Aberdeen, 

UK 

ม.มหิดล 

ม.สงขลานครินทร ์

2543 

2533 

2530 

300 300 300 300 

5 3-8299-000 xx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางสาวเสาวภา โชตสิุวรรณ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

เคมีอุตสาหกรรม 

ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี

ม.เชียงใหม ่

ม.เชียงใหม ่

2548 

2539 

2536 

300 300 300 300 

6 3-8101-00 xx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางจรีรัตน์ รวมเจริญ 

 

ปร.ด. 

 

Doctorat 

 

วท.ม. 

วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีพอลิเมอร ์

Physique-Science 

des Materiaux 

ฟิสิคัลเคม ี

เคม ี

ม.มหิดล 

 

Universitedu 

Maine,France 

ม.มหิดล 

ม.สงขลานครินทร ์

2548 

 

2548 

 

2540 

2537 

300 300 300 300 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปี

การศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

7 3-9599-00 xx-xx-x อาจารย ์ นายปรีชา กสิกรรมไพบูลย ์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเคม ี

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.เชียงใหม ่

ม.สงขลานครินทร ์

2556 

2543 

2536 

300 300 300 300 

8 3-9502-000 xx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางรัตนา จริยาบูรณ ์ วศ.ด. 

วท.บ. 
วิศวกรรมเคม ี

เคมีอุตสาหกรรม 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

2553 

2548 

300 300 300 300 

9 5-9011-000 xx-xx-x อาจารย ์ นางจุฑารัตน์ ว่องวัฒนพล วศ.ด. 

วศ.ม. 

วท.บ. 

วิศวกรรมเคม ี

วิศวกรรมเคม ี

เคมีอตุสาหกรรม 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

2555 

2550 

2548 

300 300 300 300 

10 3-9301-004 xx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นายประวิทย์ คงจันทร ์ Ph.D. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Life Science 

 

วิศวกรรมเคม ี

วิศวกรรมเคม ี

Technical University of 

Denmark, Denmark 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ม.สงขลานครินทร ์

2553 

 

2542 

2536 

300 300 300 300 

11 3-9298-000 xx-xx-x อาจารย ์ นางสาววันเพ็ญ นาเกลือ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เภสัชศาสตร ์

เคมีอินทรีย ื

เคม ี

ม. สงขลานครินทร ์

ม. สงขลานครินทร ์

ม. สงขลานครินทร ์

2558 

2549 

2547 

300 300 300 300 

12 3-9304-000 xx-xx-x อาจารย ์ นางสาวอุไรวรรณ ขุนจันทร ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

(ศึกษาศาสตร์) 

ชีวเคมี 

ชีวเคมี 

ชีววิทยา 

ม. สงขลานครินทร ์

ม. สงขลานครินทร ์

ม. สงขลานครินทร ์

2559 

2550 

2547 

300 300 300 300 

13 3-9599-00 xx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

 

 นางสาวมนทิรา ลลีาเกรียงศักดิ ์ Ph.D. 

 

 

Biochemistry and 

Molecular Biology 

Biochemistry and  

Oregon Health & 

Science University, 

USA 

2550 

 

 

300 300 300 300 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปี

การศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

M.Sc. 

 

 

วท.บ. 

Molecular Biology 

วาริชศาสตร ์

Oregon Health & 

Science University, 

USA 

ม.สงขลานครินทร ์

2546 

 

 

2539 

14 3-9001-00 xx-xx-x อาจารย ์ นางสาวสมรักษ์ พันธ์ผล ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ชีววิทยา 

ม.สงขลานครินทร ์

ม.สงขลานครินทร ์

ม. สงขลานครินทร ์

2551 

2537 

2532 

300 300 300 300 

15 1-9699-00 xx-xx-x อาจารย ์ นางสาวแววฤดี แววทองรักษ ์ ปร.ด. 

วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) 

ชีวเคมี 

ชีววิทยา 

ม. สงขลานครินทร ์

ม. สงขลานครินทร ์

2557 

2549 

300 300 300 300 

16 3-5208-00 xx-xx-x อาจารย ์ นางสาวชมพูนุช อ่ิมทอง ปร.ด. 

 

วท.บ. 

อณูพันธุศาสตร์และพันธุ

วิศวกรรมศาสตร ์

ชีววิทยา 

ม. มหิดล 

 

ม. เชียงใหม ่

2557 

 

2549 

300 300 300 300 

 17 3-9407-003 xx-xx-x อาจารย ์ นายธนากร จันทสุบรรณ 

 

Ph.D. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Chemical 

Engineering 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

University of Bath,  

UK 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2017 

 

2546 

2542 

300 300 300 300 

 18 3-9005-004 xx-xx-x อาจารย ์ นางสุภาพร แสงแก้ว วท.ม. 

วท.บ. 

นิเวศวิทยา 

ชีววิทยา 

ม. สงขลานครินทร ์

ม. สงขลานครินทร ์

2545 

2540 

300 300 300 300 

19 3-5801-000 xx-xx-x อาจารย ์ นางสาวสายฝน สิทธิมงคล Ph.D 

 

Life Science 

 

The University of 

Nottingham, UK 

2562 

 

300 300 300 300 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปี

การศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร ์

สภาวะแวดล้อม 

ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ม.เชียงใหม ่

2547 

 

2543 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

       สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน จัดเป็นวิชาบังคับเลือกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดให้มี

การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ F และผู้ลงทะเบียนเรียนต้องผ่านเงื่อนไข ต่อไปนี้ 

 รายวิชา 722-402 สหกิจศึกษา         6(0-36-0)

 1. นักศึกษาลงทะเบียนศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาเคมี-ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต และต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ า

หลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาเอกบังคับและเอกเลือกถึงภาค

การศึกษา 2 ของชั้นปีที่ 3 ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป หรือพิจารณาตามการตัดสินของคณาจารย์ และไม่เคยได้ระดับ

ขั้น E หรือ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหลักสูตร และอาจารย์ที่

ปรึกษา 

3. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และไม่เคยมีประวัติได้รับการลงโทษเนื่องจากผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง 

 รายวิชา 722-403 ฝึกงาน  ไม่มีหน่วยกิต 

1. นักศึกษาต้องลงหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ  

2. ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับการออกฝึกงานหรือได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหลักสูตร

และอาจารย์ที่ปรึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

  1) มีทักษะในการปฏิบัติด้านเคมีและชีววิทยา ในองค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กร

สาธารณประโยชน์ 

  2) บูรณาการความรู้เพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

  3) มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน/

สถานประกอบการได้ 

  4) มีความสามารถในการเป็นผู้น า และผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

อย่างสร้างสรรค์ 

  5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 

  6) เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

  7) มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น 

  8) สามารถน าผลวิจัยมาประยุกต์ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์ 
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 4.2 ช่วงเวลา  

วิชา ชั้นปี ภาคการศึกษา 

722-402 สหกิจศึกษา 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

722-403 ฝึกงาน  3 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) 
  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

วิชา ชั้นปี จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

722-402 สหกิจศึกษา 4 (ภาคเรียนที่ 2) จ านวน 6 หน่วยกิต เต็มเวลาในภาคการศึกษาที่ 2 

ชั้นปี 4 (40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 5 วัน) 

722-403 ฝึกงาน 3 (ภาคฤดูร้อน) ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง 

(40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 5 วัน) 

การลงทะเบียนใน รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน หรือ สหกิจศึกษา ให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ 

G หรือ P หรือ F 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

            การวิจัยเชิงทดลองทางเคมีและชีววิทยา ในหัวข้อที่ก าลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน ภายใต้ค าแนะน า

ของอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ รวมทั้งการเรียบเรียงและเสนอผลงานเป็นภาคนิพนธ์ โดย

สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาก าหนด 

     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  1) สามารถท างานเป็นทีม 

  2) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและชีววิทยาในการท าโครงงาน 

  3) โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาได้ 

  4) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 

  5) สามารถท างานวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ 

  6) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้ 

5.3 ช่วงเวลา ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษา 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต  

5.5 การเตรียมการ 

  1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  2) ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน 

  3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ

ประเมิน 

  4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
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  5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย 

  6) จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชา 

  7) จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาน าเสนอผลงานต่ออาจารย์ประจ ารายวิชา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

  1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  

  2) ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน 

  3) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแบบฟอร์ม  

  4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม  

  5) ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน  

  6) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอผลงาน 

   7) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความ

เห็นชอบของอาจารย์ประจ ารายวิชา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุจุดเด่น/คุณลักษณะที่โดดเด่น แสดงถึงอัตลักษณ์ของ

นักศึกษาในหลักสูตร)   

คุณลักษณะพิเศษ 

 

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

1. บูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน

เคมี ชีววิทยา และความรู้ทั้งใน

ทั้งสองศาสตร์เข้าด้วยกัน และ

สามารถใช้ในการแก้ปัญหาทาง

เศรษฐกิจฐานชีวภาพในภาคใต้

ได ้ 

1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีการศึกษา

ค้นคว้าอย่างเข้มข้นเก่ียวกับศาสตร์

ทางด้านเคมีและชีววิทยาเพ่ือ

แก้ปัญหาทางเคมีและชีววิทยาที่มี

ความหลากหลายได้ 

2. จัดกิจกรรมให้มีการศึกษาดูงานใน

โรงงานอุตสาหกกรมเพ่ือให้นักศึกษา

ได้เรียนรู้การท างานจริงเพ่ือให้บูรณา

การความรู้ในห้องเรียนสู่อุตสาหกรรม 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะท าให้

นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ไปประยุกตฺใช้ 

เช่นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้

ความรู้ในศาสตร์ของตนเองแก้ปัญหา

ในชุมชนและสังคม 

4. ให้นักศึกษาติดตามความก้าวหน้าใหม่ 

ๆ ในวงวิชาชีพที่เก่ียวข้องทั้งในเวที

อาเซียนและเวทีโลก 

5. ส่งเสริมนักศึกษาได้ไปฝึกหา

ประสบการณ์การท างานด้านเคมีและ

ชีววิทยาในสถานประกอบการและ

สถานการณ์จริง 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ

การบูรณาการกับการท างาน (WIL) 

PLO1: แสดงออกถึงการมี

คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของ

นักวิทยาศาสตร์ 

PLO2: บูรณาการองค์ความรู้

ด้านเคม-ีชีววิทยา เพื่อสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยาการ

ฐานชีวภาพและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานชีวภาพในภาคใต้ 

PLO3: ใช้อุปกรณ์และ

เครื่องมือในการวิเคราะห์ทาง

เคมี-ชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง

และปลอดภัยตามมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ  

 

2.  มีทักษะการปฎิบัติการทางเคมี

และทางชีววิทยาและทักษะที่

บูรณาการศาสตร์ทั้งสองขั้นสูง 

 

 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึก

ปฏิบัติอย่างเข้มข้นควบคู่ไปกับการ

เรียนภาคทฤษฎี 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน

วิชาปฏิบัติการ ทั้งทางด้านเคมีและ

PLO1: แสดงออกถึงการมี

คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของ

นักวิทยาศาสตร์ 

PLO2: บูรณาการองค์ความรู้
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คุณลักษณะพิเศษ 

 

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

 

 

 

 

 

 

ชีววิทยาเพ่ิมมากขึ้น 

3. ส่งเสริมการออกฝึกประสบการณ์ 

การศึกษาหาความรุ้นอกชั้นเรียน อาทิ 

การฝึกงาน สหกิจศึกษา การเรียนที่

บูรณาการเข้ากับการท างาน (WIL) 
4. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีการ

เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

5. จั ด บ รรย าย พิ เศ ษ โด ย วิ ท ย าก ร

ภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

หรือมีประสบการณ์ ตรงสาขาเคมี 

ชี ว วิ ท ย าแ ล ะส าข าวิ ช า อ่ื น ๆ  ที่

เกี่ยวข้อง 

6. จัดให้มี รายวิชาโครงงาน/การฝึก

ปฏิบัติ/การฝึกสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการ 

ด้านเคม-ีชีววิทยา เพื่อสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยาการ

ฐานชีวภาพและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานชีวภาพในภาคใต้ 

PLO3: ใช้อุปกรณ์และ

เครื่องมือในการวิเคราะห์ทาง

เคมี-ชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง

และปลอดภัยตามมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ  

 

 

 

 

 

3. มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ

โดยการประยุกต์ใช้ทรัพยากรฐาน

ชีวภาพในท้องถิ่น  

1. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ

ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

2. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมในการเรียนการสอน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะและ

การถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 

4. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

และ จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มี

คุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อ

สังคม 

5. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอก

ชั้นเรียนที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 

    ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย 

6. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสืบค้น

PLO1: แสดงออกถึงการมี

คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของ

นักวิทยาศาสตร์ 

PLO2: บูรณาการองค์ความรู้

ด้านเคม-ีชีววิทยา เพื่อสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยาการ

ฐานชีวภาพและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานชีวภาพในภาคใต้ 

PLO4: ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสืบค้นใน

การเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

PLO5: สื่อสารเชิงวิชาการโดย

ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ได้อย่างถูกต้องและตรง
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คุณลักษณะพิเศษ 

 

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

จากห้องสมุด จากฐานข้อมูลต่างๆ 

การจัดการเรียนแบบ e-learning 
7. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ให้ ผู้ เ รี ย น เลื อ ก ใช้ เท ค โน โล ยี

ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ที่

หลากหลายและเหมาะสม 

8.สอดแทรกจิตส านึกของการด าเนินการ

เพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจ

ที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการ

ท ากิจกรรมของนักศึกษา 
9. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 

ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม สมาชิก

กลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 

10.สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

ช่วยเหลือสังคม และชุมชุน การเรรียน

รู้จากชุมชน และการสร้างองค์ความรู้

ที่ยั่งยืนในชุมชน 
11. ให้นักศึกษาสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลาย 

12. จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานสถาน

ประกอบการในท้องถิ่น  วิสาหกิจ

ชุมชน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการน า

ความรู้บูรณาการทางเคมีและชีววิทยา

ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

13. การฝึกงานในสถานประกอบการใน

ท้องถิ่น 

ประเด็น 

PLO6: ท างานร่วมกับผู้อ่ืนใน

ฐานะผู้น าและผู้ตามได้ 

 

 

 

 

  



 

80 
 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะทั่วไป 

(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 

(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 
(Active 
citizen) 

PLO1: แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ของนักวิทยาศาสตร์ 3 
 

 3  3 

PLO2: บูรณาการองค์ความรู้ด้านเคมี-ชีววิทยา เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ 

กับทรัพยาการฐานชีวภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพในภาคใต้ 

 
3 3 3  

PLO3: ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเคมี-ชีววิทยาได้ 

อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  

 
3 3 3  

PLO4: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นในการเรียนรู้ด้วย 

ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
3  3 3  

PLO5: สื่อสารเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

และตรงประเด็น 
3  3 3 3 

PLO6: ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและผู้ตามได้ 3   3 3 
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3. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2554 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

2. มีระเบียบวินัย 

3. มีจิตส านึกและตระหนักในการปฎิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4. เคารพสิทธิความคิดเห็นของผู้อื่น 

5. มีจติสาธารณะ  

2. ด้านความรู้ 

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ 

2. มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการทางทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 

3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

4. มีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

1. สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เฉพาะ 

2. น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง

และเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิต เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหาและ

น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

2. มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

3. มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2554 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ  

การใช้เทคโนโลยี 

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

PLO1: แสดงออกถึงกำรมีคุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยำบรรณของนักวิทยำศำสตร ์
3 3 3 3 3   3 3   3  3  3   3 

PLO2: บูรณำกำรองค์ควำมรู้ดำ้นเคมี-ชีววิทยำ  

เพื่อสร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้กับทรัพยำกำรฐำนชีวภำพ 

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนชีวภำพในภำคใต้ 

3  3 

 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 

PLO3: ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ทำง 

เคมี-ชีววิทยำได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัยตำมมำตรฐำน

ห้องปฏิบัติกำร 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 

PLO4: ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่กำรสืบค้นในกำร

เรียนรูด้้วยตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง 
3  3 

 
3   3   3 3  3  3 3 3 3 

PLO5: สื่อสำรเชิงวิชำกำรโดยใช้ภำษำไทยและ 

ภำษำอังกฤษได้อย่ำงถูกต้องและตรงประเด็น 

 

3  3 

 

3   3 3  3  3 3 3 3 3 3 3 

PLO6: ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นในฐำนะผู้น ำและผูต้ำมได ้ 3 3 3 3 3 3  3    3 3 3 3  3 3  
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5. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการ

ประเมินผล          
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO1: แสดงออกถึงกำรมี 

คุณธรรม จรยิธรรม  

และจรรยำบรรณ 

ของนักวิทยำศำสตร ์

ปลูกฝังให้นักศึกษำมรีะเบยีบวินัย เคำรพ

กฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ของสังคม 

คณำจำรย์เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่นักศึกษำ 

3. ช่ืนชมหรือให้รำงวัลแก่นักศึกษำท่ีมี

พฤติกรรมดีเด่น 

4. อำจำรย์ผูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

ในกำรสอนและกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีของ

อำจำรย ์

5. ส่งเสรมิให้เข้ำร่วมกิจกรรม ให้เกิดกำรมสี่วน

ร่วมกับสังคมและกำรสร้ำงจิตส ำนกึสำธำรณะ 

6. ฝึกควำมรับผิดชอบโดยมอบหมำยงำนกลุ่ม 

เพื่อฝึกกำรจติส ำนึกท่ีด ี

7.จัดกำรฝึกอบรมเรื่องจรรยำบรรณกำรวิจยั

และกำรคัดลอกผลงำน 

8. สอดแทรกเรื่องควำมรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคมในระหว่ำงกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 

โดยยกตัวอย่ำงจำกสถำนกำรณจ์รงิ กรณี

ตัวอย่ำง เน้นในเรื่องจรรยำบรรณทำงวิชำกำร  

และจรรณยำบรรณนักวิทยำศำสตร์เป็นส ำคัญ 

 

1. ประเมินจำกควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีที่

ได้รับมอบหมำย 

2. ประเมินจำกควำมมีวินัย กำรตรงต่อ

เวลำ และควำมพร้อมเพรียงของนกัศึกษำ

ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ 

3. ประเมินจำกพฤติกรรมของผู้เรยีน

ระหว่ำงร่วมกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน 

4. ประเมินจำกควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีที่

ได้รับมอบหมำย 

5. ประเมินจำกกำรตรงต่อเวลำ ควำม

ซื่อสัตย์ กำรปฏิบัตตินอย่ำงเหมำะสมของ

นักศึกษำในโอกำสต่ำง ๆ 

6. ประเมินจำกพฤติกรรมของผู้เรยีน

ระหว่ำงร่วมกจิกรรมด้ำนวิชำกำร กำร

เรียนกำรสอนและงำนวิจัย 

PLO2: บูรณำกำรองค์ควำม 

รู้ด้ำนเคมี-ชีววิทยำ เพื่อสร้ำง 

มูลค่ำเพิม่ให้กับทรัพยำกำร

ฐำน 

ชีวภำพและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐำน 

ชีวภำพในภำคใต ้

1. บรรยำยควำมรู้ทำงเคมีและชีววิทยำ 

ทดสอบโดยให้ท ำข้อสอบและถำม-ตอบในช้ัน

เรียน 

2. จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรเรียนรู้ของ

ผู้เรยีนแบบ active learning และมอบหมำย

งำน 

3. กำรอภิปรำยหน้ำช้ันเรียน โดยให้ผู้สอนตั้ง

ค ำถำมตำมระบบกำรสอนที่ยดึผูเ้รยีนเป็น

ส ำคัญ 

4.บรรยำยและยกตัวอย่ำงกำรใช้ควำมรู้ทำงเคมี

และชีววิทยำในกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ทั้งใน

ประเทศและตำ่งประเทศ  

1.ประเมินจำกพฤติกรรมของผู้เรียน

ระหว่ำงร่วมกจิกรรมกำรเรียนกำรสอนและ

ผลกำรเรยีนรู้ทำงเคมีและชีววิทยำของ

นักศึกษำ 

2.ประเมินผลจำกกำรทดสอบทั้งทฤษฎี

และปฏิบตัิ โดยกำรสอบย่อย และให้

คะแนน 

3. ประเมินผลจำกกำรทดสอบโดยกำรสอบ

ข้อเขียนกลำงภำคและปลำยภำค 

4. ประเมินจำกงำนท่ีได้รับมอบหมำยและ

กำรตอบค ำถำมเป็นรำยบุคคล 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

5. มอบหมำยงำนท่ีเน้นกำรศึกษำค้นคว้ำ

ควำมรู้ทำงเคมีและชีววิทยำเพื่อใช้ในงำนวิจัย

แต่ละด้ำน เช่น ด้ำนกำรเกษตร สำธำรณสุข 

อุตสำหกรรม เป็นต้น 

6. ให้นักศึกษำได้ท ำวิจัยโดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ

คอยแนะน ำ 

PLO3: ใช้อุปกรณ์และเครื่อง 

มือในกำรวิเครำะห์ทำงเคมี- 

ชีววิทยำได้อย่ำงถูกต้องและ

ปลอด 

ภัยตำมมำตรฐำน

ห้องปฏิบัติกำร 

1. กำรบรรยำยภำยในช้ันเรียน ทดสอบและ

กำรถำม-ตอบเกีย่วกับปฏิบัติกำรทำงเคมีและ

ชีววิทยำโดยใช้กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ที่

ถูกต้อง 

2. กำรสอนโดยกำรสำธิตและฝึกทดลองและใช้

เครื่องมือภำยในห้องปฏิบตัิกำร 

3. จัดให้มีกำรฝึกอบรม กำรใช้เครือ่งมือ

พื้นฐำนและระดับสูง 

4. กำรบรรยำยภำยในช้ันเรียน ทดสอบและ

กำรถำม-ตอบเกีย่วกับควำมปลอดภัยตำม

มำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 

5. จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรเรียนรู้ของ

ผู้เรยีนแบบ active learning  

6. จัดให้มีกำรเรียนรูจ้ำกสถำนกำรณ์จริงและ

ฝึกอบรมเกี่ยวกับควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำน

ห้องปฏิบัติกำร 

1.ประเมินจำกพฤติกรรมของผู้เรียน

ระหว่ำงร่วมกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน 

2. ประเมินจำกงำนท่ีได้รับมอบหมำย 

3. ประเมินจำกทักษะในกำรท ำกำรทดลอง

และกำรใช้เครื่องมือ 

4.ทดสอบโดยกำรสอบข้อเขียนกลำงภำค

และปลำยภำค 

5.ประเมินจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่

จัดในห้องเรียน 

6. ประเมินจำกสถำนกำรณ์ควำมปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติกำร 

PLO4: ใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

เพื่อกำรสืบค้นในกำรเรยีนรู้

ด้วยตน 

เองได้อย่ำงต่อเนื่อง 

1. ให้ควำมรู้ผ่ำนรำยวิชำที่ต้องใช้กำรบูรณำ

กำรควำมรูด้้ำนเคมีและชีววิทยำ 

2. กำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริงโดยใช้ข้อมูล

ข่ำวสำรหรือประสบกำรณ์ของอำจำรย์และ

กำรศึกษำนอกสถำนท่ี 

3. มอบงำนทำงเคมีและชีววิทยำเพื่อให้

นักศึกษำท ำรำยงำนสรุปประเด็นขอ้มูลและ

บูรณำกำรควำมรู ้

4.จัดกระบวนกำรเรยีนกำรสอนที่ฝึก

กระบวนกำรคดิ วิเครำะห์และวิพำกษ์ทั้งใน

ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม 

5. ปลูกฝังให้มีทักษะกำรพึ่งพำตนเอง 

1.ทดสอบโดยกำรสอบข้อเขียนกลำงภำค

และปลำยภำค 

2. ประเมินผลจำกกำรท ำงำนท่ีไดร้ับ

มอบหมำยและรำยงำนที่ให้ค้นควำ้ 

3. ประเมินจำกกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน

ที่จัดในห้องเรียน 

4. ประเมินด้ำนควำมรู้จำกกิจกรรมกำร

เรียนกำรสอนที่จัดใหผู้้เรียนในห้องเรียน 

5. กำรน ำเสนอผลกำรค้นคว้ำหรืองำนท่ี

ได้รับมอบหมำยในรำยวิชำต่ำง ๆ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

6. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน และ

ประสบกำรณ์ในกำรฝึกทักษะกำรเรียนรูต้ลอด

ชีวิต 

PLO5: สื่อสำรเชิงวิชำกำร 

โดยใช้ภำษำไทยและภำษำ 

อังกฤษได้อย่ำงถูกต้อง 

และตรงประเด็น 

ใช้กำรสอนโดยเทคโนโลยีที่หลำกหลำยในช้ัน

เรียน 

มอบหมำยงำนให้นักศึกษำใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศในกำรท ำงำน 

3. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่ฝึก

กระบวนกำรคดิ วิเครำะห์เชิงตัวเลขในกำร

ปฏิบัติงำนด้ำนเคมีและชีววิทยำ 

ทดสอบหลักกำรและทฤษฎี โดยกำรสอบ

ย่อย และให้คะแนน 

ประเมินผลจำกกำรท ำงำนท่ีได้รับ

มอบหมำยและรำยงำนท่ีให้ค้นควำ้ 

ประเมินจำกกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนที่

จัดในห้องเรียน 

PLO6: ท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 

ในฐำนะผู้น ำและผูต้ำมได ้

1.กำรสอนที่หลำกหลำยรูปแบบภำยในช้ันเรียน

และกำรเปิดโอกำสใหผู้้เรยีนไดม้ีกำรสื่อสำร 

แสดงควำมคดิเห็น และซักถำมข้อสงสัยควำมรู้

ทำงเคมีและชีววิทยำ 

2.ให้ดูตัวอย่ำงกำรสื่อสำรควำมรู้ทำงเคมีและ

ชีววิทยำ โดยใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษท่ีมี

ประสิทธิภำพ 

3.จัดกระบวนกำรเรยีนกำรสอนที่ฝึกวิพำกษ์ทั้ง

ในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม 

1.ประเมินจำกกำรสื่อสำรควำมรู้ทำงเคมี

และชีววิทยำทั้งภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษในช้ันเรียน 

2.ประเมินจำกกิจกรรมกำรน ำเสนอข้อมูล

ทำงวิชำกำรนอกช้ันเรียน 
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6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
       z ควำมรับผิดชอบหลัก                                               { ควำมรับผิดชอบรอง 
 

รหสัวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

1. สาระบังคับศึกษาทั่วไป  

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 

117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์

เพ่ือนมนุษย์  

3((3)-0-6) 
z {  { { z 

สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 

117-103   จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข  3((3)-0-6) z    z { 

สาระท่ี 1 และสาระท่ี 2 

993-172   จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต 1((1)-0-2) z z {  { { 

196-101   ความเป็นพลเมือง  2((2)-0-4) z   {  z 

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ 

001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ     1((1)-0-2) { z { {  z 

747-102   ข้อมูลนี้มีค าตอบ 2((2)-0-4) {   z z  

สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 

117-116   การรู้เท่าทันดิจิทัล 2((2)-0-4) { {  z {  

724-106   เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์

สมัยใหม่ 

2((2)-0-4) 
{   z {  

สาระท่ี 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 

746-103   ฟินแมท 2((2)-0-4) {  { z z  

สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร 

417-101   ไฮ-อิงลิช 2((2)-0-4) { {  z z { 

417-102   เพ็นแอนด์โพสต์ 2((2)-0-4) {   z z { 

411-101   ภาษาไทย  ภาษาเธอ 2((2)-0-4) { {  z z  

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 

125-101   หัตถกรรมสร้างสรรค์       1((1)-0-2) 1((1)-0-2) {   z  z 

277-103   สวยด้วยเศษวัสดุ 1((1)-0-2) {   z  z 

277-104   การ์ตูนหรรษา 1((1)-0-2) {   z z  

411-103   สีสันบันเทิงคดี    1((1)-0-2) {   z z  
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รหสัวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

412-123   ศิลปะแดนมังกร  1((1)-0-2) {   z z { 

413-242   เสน่ห์มลายู  1((1)-0-2) {   z z { 

415-140   เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น  1((1)-0-2) {   z z { 

416-146   ท่องแดนกิมจิ  1((1)-0-2) {   z z { 

437-111   ศิลปะบ าบัด    1((1)-0-2) {   z z { 

910-114   เพลินเพลง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         

1((1)-0-2) 
{   z z { 

117-118   โยคะ   1((1)-0-2) z   {  z 

281-204   ลีลาศ   1(0-2-1) z    { z 

281-205   กิจกรรมประกอบจังหวะ 1(0-2-1) z   {  z 

281-207   บาสเกตบอล 1(0-2-1) z    { z 

281-209   วอลเล่ย์บอล 1(0-2-1) z   {  z 

281-210   แฮนด์บอล 1(0-2-1) z   {  z 

281-215   เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) z   {  z 

281-216   แบดมินตัน 1(0-2-1) z   {  z 

281-219   ว่ายน้ า   1(0-2-1) z   {  z 

281-220   เปตอง  1(0-2-1) z   {  z 

281-223   มวยไทย  1(0-2-1) z   {  z 

281-225   เทควันโด  1(0-2-1) z   {  z 

281-226   ไอกิโด  1(0-2-1) z   {  z 

281-227   ยูโด   1(0-2-1) z   {  z 

2. สาระเลือกศึกษาทั่วไป 

สาระสุนทรียศาสตร์ 

125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา 2((2)-0-4) {   { z z 

สาระอยู่อย่างรู้เท่าทัน 

724-108   ธรรมชาติบ าบัด  2((2)-0-4) {   z  z 

สาระการคิดเชิงระบบ 

276-101   การมองภาพแบบองค์รวม 

 

2((2)-0-4) 
{ {  z { z 
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รหสัวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

2. รายวิชาพื้นฐานวิชาเอก 

721-111 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) z z { {   

721-112 ปฏิบัติกำรเคมีทั่วไป  1((0)-3-0) z { z   { 

721-113 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) z z { {   

722-111 ชีววิทยำทั่วไป 1 3((3)-0-6) z z { {   

722-112 ชีววิทยำทั่วไป 2 3((3)-0-6) z z { {   

722-113 ปฏิบัติกำรชวีวิทยำ 1((0)-3-0) z { z   { 

723-113 หลักฟิสิกส์ทั่วไป 3((3)-0-6) z z { {   

723-114 ปฏิบัติกำรฟิสิกส ์ 1((0)-3-0) z { z   { 

746-113 คณิตศำสตร ์1 3((3)-0-6) { z { z   

746-114 คณิตศำสตร์ 2 3((3)-0-6) { z { z   

2.1 รายวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเคมี 

721-221 เคมีอนินทรีย์ 1  3((3)-0-6) z z { { {  

721-222  ปฏิบัติกำรเคมีอนินทรีย์  1((0)-3-0) z { z   { 

721-232 เคมีอินทรีย์ 1 3((3)-0-6) z z { {   

721-233 ปฏิบัติกำรเคมีอินทรีย์ 1 1((0)-3-1) z { z {  { 

721-241 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3((3)-0-6) z z { {   

721-242 ปฏิบัติกำรเคมีเชิงฟิสิกส ์ 1((0)-3-0) z { z  { { 

721-251 เคมีวิเครำะห์ 3((3)-0-6) z z { {   

721-252 ปฏิบัติกำรเคมีวิเครำะห์ 1((0)-3-1) z { z {  { 

721-351  กำรวิเครำะห์โดยใช้เครื่องมือ 3((3)-0-6) z z { z   

721-361 ชีวเคมี 3((3)-0-6) z z { z   

721-362 ปฏิบัติกำรชวีเคมี 1((0)-3-1) z { z {  { 

721-472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 1((0)-2-1) { z { z z { 

721-474 กำรวำงแผนโครงงำนวิจัยทำงเคมี-

ชีววิทยำ  

1((0)-2-1) { z z z z { 

721-477 กำรวิจัยทำงเคม-ีชีววิทยำ 3((0)-9-0) { z z z z { 

2.2 รายวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาชีววิทยา 

722-231 พฤกษศำสตร์ทั่วไป  3((3)-0-6) z z { z {  

722-232 ปฎิบัติกำรพฤกษศำสตร์  1((0)-3-1) z { z {  { 
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รหสัวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

722-241 สัตววิทยำทั่วไป 3((3)-0-6) z z { z {  

722-242 ปฏิบัติกำรสัตววิทยำ 1((0)-3-1) z { z {  { 

722-271 จุลชีววิทยำ 3((3)-0-6) z z { { {  

722-272 ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ 1((0)-3-1) z { z {  { 

722-313 ชีวสถิติ 3((3)-0-6) z z { z {  

722-351 นิเวศวิทยำ 3((3)-0-6) z z { z   

722-352 ปฏิบัติกำรนิเวศวิทยำ 1((0)-3-1) z { z   { 

722-361 พันธุศำสตร์ 3((3)-0-6) z z { { {  

722-362 ปฏิบัติกำรพนัธุศำสตร์ 1((0)-3-1) z { z  {  

722-381 เทคโนโลยชีีวภำพ 3((3)-0-6) z z { z {  

722-421 ชีววิทยำระดับโมเลกุลและระดบัเซลล์ 3((3)-0-6) z z { z {  

722-401 เตรียมสหกจิศึกษำ 1((0)-2-1) z z z z z z 

722-402 สหกิจศึกษำ*  6((0)-36-0) z z z z z z 

722-403 ฝึกงำน 300 ชั่วโมง**  z z z z z z 

3. รายวิชาเอกเลือก 

721-243 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3((3)-0-6) z z z   { 

721-337 เคมีของยาและเครื่องส าอาง

เบื้องต้น     

2((2)-0-4) z z z  {  

721-347 พอลิเมอร์และวัสดุชีวภาพ 2((1)-3-2) { z { z  { 

721-354 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6)    { z { z {  

721-358 เทคนิคการสกัดสาร  3((2)-3-4) z z z { {  

721-359 การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีในพืช 3((2)-3-4) z z z {   

721-363 เทคโนโลยีเอนไซม์                                                      3((3)-0-6) z z { z   

721-365 เคมีของพอลิเมอร์สีเขียว 2((1)-3-2) z z { z   

721-379 เคมีของข้าวและข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง

ของภาคใต้ 

3((2)-3-4) 
z 

z { z  { 

721-380   พืชน้ ามันและผลิตภัณฑ์   3((3)-0-6) z z { z z  

721-381   ธาตุที่เป็นพิษในสัตว์น้ าเศรษฐกิจ  3((3)-0-6) z z { z  { 

721-382   การดูดซับโดยวัสดุธรรมชาติ  3((3)-0-6) z z { z   

721-391       2((2)-0-4)   การควบคุมคุณภาพ 2((2)0-4)) z z z {  { 
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รหสัวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

721-394 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 2((2)0-4)) z z { { {  

721-481 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย  3((2)-3-4)  3((2)-3-4) z { z z  { 

721-482 การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพ  3((2)-3-4) z z z z {  

721-484 การก าจัดของเสียอุตสาหกรรมและ

ของเสียอันตราย  

3((3)-0-6) z z { { { { 

721-485 การแยกในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพ 

3((3)-0-6) 
z 

z { z   

721-493 พลังงานทดแทน   2((2)-0-4) 
z 

z { z   

721-494 วิศวกรรมเคมีชีวภาพเบื้องต้น 3((3)-0-6) z z { z   

722-332 สรีรวิทยาของพืช   3((3)-0-6) z z z {   

722-333 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 1((0)-3-0) z z z   { 

722-338 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช   3((2)-3-4) z z { z {  

722-339   พืชสมุนไพรและเคมีผลิตภัณฑ์ 

ธรรมชาติ  

4((3)-3-6) 

 
z 

z z  { { 

722-343 การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ า

และการวิเคราะห์คุณภาพ  

3((2)-1-3) 

 
z 

z z z   

722-363  ชีวสำรสนเทศศำสตร์เบื้องต้น                                                          3((2)-3-4 z z {  z { 

722-365 เทคโนโลยีโปรตีน 3((2)-3-4)  z z { z {  

722-371 จุลชีววิทยำทำงอุตสำหกรรม 3((2)-3-4) z z z {   

722-372 กำรวิเครำะห์ทำงจุลชีววิทยำ    3((2)-3-4) z z z { {  

722-392 ระบบควบคุมคุณภาพ  3((3)-0-6) z z {  {    { 

722-451                     3((2)-3-4)   2((1)-3- 4         การจัดการระบบนิเวศ 3((2)-3-4) z ● { ●  ● 

722-453 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3((2)-3-4) z z z z { { 

722-454 นิเวศวิทยาประยุกต์ 3((2)-3-4) z z z  { { 

722-455  สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

ภาคใต้ 

2((1)-3-4) 
z 

● { ● { ● 

4. ชุดวิชา (Module) 
721-291 ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติและสเปกโทร 

สโกป ี    

5((3)-6-6) z z { z z z 
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รหสัวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

721-419 เทคนิคทำงเคม ี 5((3)-6-6) z { z z { z 

722-411 เทคนิคทำงชีววิทยำ 5((3)-6-6) z { z z { z 
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7. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

ปีที่ รายละเอียด 

1 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา นักศึกษาสามารถบรรลุความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ดังนี้ 

มีพฤติกรรมที่มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จรรณยาบรรณนักวิทยาศาสตร์ มีจิตสาธารณะ มี

จิตส านึกที่ดีต่อองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถอธิบายความรู้ทางด้านเคมีและชีววิทยาที่จะใช้

เป็นพ้ืนฐานในการศึกษารายวิชาที่มีความเฉพาะทางด้านเคมีและชีววิทยาได้ มีทักษะในการใช้เทคนิค

เบื้องต้นทางเคมี ในการศึกษาในรายวิชาเฉพาะต่อไป  มีทักษะเรื่องจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการทางเคมีและชีววิทยาให้เป็นไปตามมาตรฐานได้  เลือกรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม รู้บทบาทหน้าที่ในท างานเป็นทีม สร้างเครือข่ายและปรับตัวตามบริบทของสังคมที่แตกต่าง

และเปลี่ยนแปลงและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นการสร้างประโยชน์

ให้กับส่วนรวม ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม สังคม และการศึกษาในระดับมหาวิทยลัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สื่อสารเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ มีทักษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม มีทัศนคติที่ดีกับการศึกษาและการปฏิบัติการ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

2 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา นักศึกษาสามารถบรรลุความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ดังนี้ 

ปฏิบัติการทางเคมีอินทรีย์เคมีวิเคราะห์และทางเคมีเชิงฟิสิกส์ได้  ปฏิบัติการปฏิบัติการ

ทางด้านพฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ จุลชีววิทยาและทางพันธุศาสตร์ได้ มีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติและการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ได้ แสดงออกถึงพฤติกรรมพ่ึงพาตนเองและมีทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการท างานร่วมกับผู้อื่น สร้างเครือข่าย และปรับตัว

ตามบริบทของสังคมที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลง ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิง

วิทยาศาสตร์ด้านเคมีและชีววิทยาได้อย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขในการปฏิบัติงานด้านเคมีและชีววิทยาได้ อ่านวิเคราะห์และสรุปความได้ มีทักษะการน าเสนอ

งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีทัศนคติที่ดีกับการท างานทางด้านวิทยาศาสตร์  มีทักษะและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา นักศึกษาสามารถบรรลุความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ดังนี้ 

มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางเคมีและทางชีววิทยาได้ มีความรู้และ

ทักษะในการปฎิบัติการทางด้านนิเวศวิทยา ชีวเคมี และทางด้านเคมีอนินทรีย์ได้ มีความรู้และมีทักษะ

ในการบูรณาการความรู้ทางด้านเคมีและชีววิทยาไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง น าทักษะและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานประกอบการ หรือในโรงงาน
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ปีที่ รายละเอียด 

อุตสาหกรรมได้ พ่ึงพาตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการเข้าสังคม และ

ปรับตัวตามบริบทของสังคมที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ด้านเคมีและชีววิทยาได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  อ่าน สรุปความ 

เขียนเป็นภาษาของตนเอง น าเสนอปากเปล่าได้ สามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา นักศึกษาสามารถบรรลุความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ดังนี้ 

มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านพันธุศาสตร์ ชีวโมเลกุล จุลชีวอุตสาหกรรม  มี

ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านทางด้านเคมีพอลิเมอร์ มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติใน

รายวิชาที่บูรณาการความรู้ทั้งทางด้านเคมีและชีววิทยาเข้าด้วยกัน ประยุกต์ความรู้และทักษะทางเคมี

และชีวิทยาในการแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ มีทักษะในการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายได้ มี

ทักษะการเขียนโครงการวิจัยในหัวข้อทางด้านเคมีและชีววิทยาหรือในหัวข้อที่บูรณาการความรู้ทั้งสอง

ศาสตร์เข้าด้วยกัน มีทักษะทางวิทยาศาสตร์และในการท าวิจัยในหัวข้อทางด้านเคมีและชีววิทยาหรือใน

หัวข้อที่บูรณาการความรู้ทั้งสองศาสตร์เข้าด้วยกัน คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้   มี

ทักษะการอ่านบทความทางวิชาการทางด้านเคมีหรือชีววิทยาได้  มีทักษะการน าเสนอผลงานทาง

วิชาการในหัวข้อทางด้านเคมีและชีววิทยาหรือในหัวข้อที่บูรณาการความรู้ทั้งสองศาสตร์เข้าด้วยกัน  

พ่ึงพาตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ก าหนดในการท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน สร้างเครือข่าย และปรับตัวตามบริบทของสังคมที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลง  ใช้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ด้านเคมีและชีววิทยาได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการปฏิบัติงานด้านเคมีและ

ชีววิทยาได ้มีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอด

ชีวิต พ.ศ.2563 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  1) ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาและน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์  ซึ่งผู้ประเมิน

ภายนอกสามารถตรวจสอบได ้

  2) การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาและ

มีกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 

  3) การประเมินผลการสอบวัดคุณภาพจากการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย 

  4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอน 

ผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ ผลงานของนักศึกษา 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้าน

ระยะเวลาของการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

  2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการถามจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์

หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถาน

ประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ 

  4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา

ที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส

ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

  5) ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ

ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและทักษะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์

ความรู้ของนักศึกษา  

 

 



97 
 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษา

ตลอดชีวิต  โดยต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ ต่ า

กว่า 2.00  จากระบบ 8 ระดับคะแนน    

 2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 3) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ PSU English Test เป็นไปตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 1) นักศึกษาสามารถสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน และ

วิธีการประเมินผล เพื่อให้มีการแก้ไขถ้าเกิดความผิดพลาด 

 2) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน และ

วิธีการประเมินผล 

 3) จัดช่องทางรับค าร้องเรียนเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา ได้แก่ ภาควิชา คณะ และงานทะเบียน 

 4) จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      

   การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

 1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  

 2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

    การเตรียมการในระดับคณะ  

 1) จัดระบบพ่ีเลี้ยงด้านการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ใหม่ทุกคน 

 2) อาจารย์ใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์การสอนให้เข้าสังเกตการสอนจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

             การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

พ้ืนฐาน การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งครอบคลุม

ทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

         การพัฒนาระดับคณะ 

  1) คณะสนับสนุนให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 

  2) คณะสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ

พัฒนาสื่อการสอน โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

    3) คณะเตรียมการให้อาจารย์ขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐาน

สมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
         การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

  1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 

  2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุน

เงินค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 

         การพัฒนาระดับคณะ 

  1) คณะสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม และเสนอผลงานวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศ 

  2) คณะสนับสนุนให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและในวารสารวิชาการ

ที่มีมาตรฐาน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน   

หลักสูตร/คณะ มีหน้าที่ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้หลักสูตรปริญญาตรีต้องผ่าน

เกณฑ์ 6 ข้อ ได้แก่  

 1) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกิน

กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

 2) คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

 3) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

 4) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ

รายวิชาที่สอน 

 5) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกิน

ร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 6) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ

อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 8) 
นอกจากการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบ่งชี้ดังกล่าวแล้ว หลักสูตร/คณะ ยังจัดให้มีการก ากับมาตรฐาน  มี

กระบวนการด าเนินการในส่วนอื่น ๆ ดังนี้ 

 1) มีกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 

 2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียน

การสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 3) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา 

หลักสูตร   การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

 4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมี

คุณภาพ 
2. บัณฑิต 

 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
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 2) หลักสูตรน าข้อมูลผลการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตโดยสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยเพ่ือน า

ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้

สามารถผลิตได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมขึ้น 

 3) ส ารวจความพึงพอใจและการมีงานท าของบัณฑิตที่จบใหม่ทุกปีการศึกษา 

3. นักศึกษา   
 3.1 การรับนักศึกษา 

 การรับนักศึกษา 

 1) ระบบการรับนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 2) โครงการพิเศษภายใต้การด าเนินงานของคณะ 

 3) ส ารวจข้อมูลนักศึกษาใหม่ต่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

  1) คณะจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาโดยมีโครงการต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

การเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

  2) อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแนะน าหลักสูตรสาขาวิชาและรายวิชา 

การเตรียมความพร้อมในการเรียนมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนและให้ค าปรึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

  1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

  2) คณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  และการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

  1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา 

  2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีต่อการบริหาร

หลักสูตรทุกปีการศึกษาและรายงานผล และท าระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

  3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรเมื่อจบการศึกษา 

4.  อาจารย ์       

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา  และเป็นไปตามระเบียบและ

หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย- สงขลานครินทร์ รวมทั้งต้องม ี

 1) ความเข้าใจถึงปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
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 2) ความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 3) ประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

 4.1.2 มีระบบการบริหารอาจารย์โดยคณะ/มหาวิทยาลัย 

  ระบบการบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก

องค์กร เชื่อมโยงไปสู่การเพ่ิมค่าจ้างพนักงาน และการขึ้นเงินเดือนส าหรับข้าราชการ โดยการอ้างอิงจากผล

การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีสายวิชาการตามแผนปฏิบัติงาน 

PBBS นอกจากนี้ ยั งมี การประเมินสมรรถนะอาจารย์  ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอา จารย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีค่าตอบแทนประจ าส าหรับผู้ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งแตกต่างกันตาม

ระดับของต าแหน่งทางวิชาการ  

  4.1.3 มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

   มีการจัดโครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดประเมินผล 

ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้อาจารย์มีการสร้างผลงานทางวิชาการ มีการเสริมสร้างบรรยากาศทาง

วิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร  

4.2 คุณภาพอาจารย์ 

  1) คณะ/มหาวิทยาลัยติดตามและรายงานจ านวนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

  2) คณะ/มหาวิทยาลัยติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ทุก

รอบของการประเมิน 

      4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
  1) มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ในรายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปี 

  2) อาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

  3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของ

หลักสูตร 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

     5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

          หลักสูตรได้มีการปรับปรุงทุก 5 ปี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือปรับปรุง

หลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีสาระรายวิชาที่ทันสมัยและ

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และผู้สอนจะต้องร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการ

ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ 

หาแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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         การออกแบบรายวิชาและสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยส่วนใหญ่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ ร่วมทั้งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในด้านการ

เรียนการสอนได้พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนการ

สอนแบบ active learning และท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

     5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

           5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน  

      1) หลักสูตรวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของ

อาจารย์ผู้สอน  

      2) หลักสูตรร่วมกับคณะส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนากลยุทธ์การสอน  รวมทั้งพัฒนา

วิธีการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21  

      3) หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยก ากับมอบหมายให้อาจารย์จัดท า แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3, 

4) และระบบการติดตามตรวจสอบการจัดท า  

      4) หลักสูตรร่วมกับคณะสนับสนุนกิจกรรมการบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมของอาจารย์และนักศึกษา  

         5) หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน  

 5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4  

      มอบหมายให้ผู้สอนในรายวิชาด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ  มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาก่อนการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา  และ

รายงานผลการด าเนินของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ .6 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

   5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  

   1) มีอาจารย์ทีป่รึกษาด้านวิชาการ  เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าในด้านวิชาการ คณะมีการแต่งตั้ง 

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับ

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

ให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได ้

        2) มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท า

กิจกรรมแก่นักศึกษา  

   5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

      1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน  

และวิธีการประเมินผล  
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      2) จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา  

      3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

      6.1 การบริหารงบประมาณ  

           คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

      6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  

1) หนังสือ/ต ารา 

2) สื่อการเรียนรู้ 

3) ครุภัณฑ ์ 

4) เครือข่ายการเรียนรู้ในท้องถิ่น 

     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  

  1) ส านักวิทยบริการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

  2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังส านักวิทยบริการเพ่ือ

จัดซื้อ 

  3) จัดสรรงบประมาณ 

  4) อาจารย์ผู้สอนจัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

  1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

  2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 



104 
 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

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

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุม

หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการ

ประชุมทุกครั้ง  

/ / / / / 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 
/ / / / / 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 
/ / / / / 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 

และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

/ / / / / 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/

สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
/ / / / / 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียน 

รู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
/ / / / / 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน

ผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา  
 / / / / 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน 
/ / / / / 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง / / / / / 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง 

น้อยปีละ 1 ครั้ง 
/ / / / / 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

  / / 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  ไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

   / 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม

การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย

ร้อย-ละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 

  2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 

  3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  

  4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้น

เรียน 

  5) ด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 

  2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 

  3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้

ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 

  4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การ

สอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ 

 2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรบัณฑิตใหม่ 

4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 

5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

           คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

          1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 

          2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 

          3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 

 
  ก.  ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข.  ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude/ Skill 

ค.  ตารางแสดงรายวิชา กับ Knowledge/ Attitude/ Skill 

ง.  แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการ   

    จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)    

จ.  ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WorkIintegrated  Learning : WIL) 

ฉ.  ข้อมูลกลุ่มชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

ช.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 

    ประจ าหลักสูตรทุกคน  

ซ.  ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 

ฌ. ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. 2565 

ญ. ตารางเปรียบเทียบจ านวนหน่วยกิตรายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 กับโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ฎ.  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรฉบับ พ. ศ. 2560 กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 ฏ.  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี                                            

 ฐ.  อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ฑ.  เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี 

 ฒ.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร               
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ภาคผนวก ก 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตาราง ก-1 การส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steakholder’s need)  

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

การวิเคราะห์กลุ่ม วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะท่ีจ าเป็น 

อาจารย์ในภาควิชา High power/ High 

impact 

ตอบแบบส ารวจ ประชุมและอภิปราย 

ศิษย์ปัจจุบัน High impact ตอบแบบส ารวจ/ประชุมและอภิปราย/การสนทนากลุ่ม/

ประชุมกลุ่ม 

ศิษย์ที่คาดว่าจะจบ

การศึกษา 

High impact ตอบแบบส ารวจ/ประชุมและอภิปราย 

ศิษย์เก่า High impact ตอบแบบส ารวจออนไลน์ 

ผู้ใช้บัณฑิต High power ตอบแบบส ารวจ 10 ราย 

คณะและมหาวิทยาลัย High power/ High 

impact 

การน าวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมาพิจารณา

ในการก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็น 

สกอ. High power การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นให้มี 5 ด้านตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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ตาราง ก-2 ความสอดคล้องของ PLOs กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  

นักศึกษาปัจจุบัน (ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล 2558-2563) 

เป็นบัณฑิตที่ดี เก่ง มีความรู้ เข้าใจ เชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเองเรียน สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 x x x   

เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ในภาคทฤษฏีและปฏิบัติทั้งทางเคมีและชีววิทยา  x x    

บัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้    x    

มีทักษะในการปฏิบัติควบคู่ไปกับทฤษฎีที่เรียนได้อย่างสอดคล้องกัน   x    

บัณฑิตเข้าใจในด้านความรู้นั้นๆอย่างลึกซึ้ง แม่นย า 

น าความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และมีความรู้ที่กว้างขวาง 
 x x    

มีทักษะในการปฏิบัติงาน และเป็นที่ยอมรับในการท างาน 

สามารถแก้ปัญหาได้ 
  x x   

สามารถวิเคราะห์ และอธิบายด้วยหลักการเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ได้กระชับและเข้าใจง่าย   x x   

เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่หมั่นสืบเสาะหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ    x   

มีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ท างานเป็นทีมได้ ท างาน

ร่วมกับผุ้อ่ืนได้ 
x    x x 

บัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา และท างานเป็นทีมอย่างมีความสุข x    x x 

มีความอดทน มานะพยายามในการท างาน คิดอย่างเป็นระบบ ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และ

แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และสติปัญญา 
x   x x x 

จิตส านึกต่อหน้าที่ มีส่วนช่วยสังคมและร่วมแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค ์ x     x 
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  

เป็นผู้ที่ความซื่อสัตย์สุจริต มารยามที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ สุภาพเรียบร้อย และรู้จักกาลเทศะ x     x 

หลักสุตรปรับเนื้อหาให้ทันสถานการณ์โลกทุกๆปี  x  x   

มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานเน้นเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ (อ่าน เขียน ฟัง พูด)     x x  

มีความรู้ความสามารถทางด้าน Microsoft office และอ่ืนๆ    x   

ศิษย์เก่า (ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล 2558-2563) 

มีความสามารถเฉพาะสาขา เพ่ือรองรับหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้ทุกต าแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง   x x    

มีความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือให้สามารถเข้าท างานในหน่วยงานพิสุจน์หลักฐานได้  x x    

มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสาขาอาชีพ หรือน าไปต่อยอดแตก

แขนงในสาขาอ่ืน ๆ ต่อไปได้  
 x x x   

มีความสามารถและทักษะที่ช านาญในการวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ รู้จักและใช้งานเครื่องมือ

วิเคราะห์ได้โดยเฉพาะเครื่องมือใหม่ ๆ รู้จักเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

มาใช้ในสถานที่จริง สถานการณ์จริงได้ 

 x x    

มีความรู้ทางด้านวิชาทางเคมีและชีววิทยาเป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  x     

สามารถน าความรู้ที่เรียนมาทั้งในและนอกห้องเรียนมาประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการ

ท างาน การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิต  
  x x   

ทักษะการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ตลอดชีวิต    x   

มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตใน

สังคม และการท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  
x     x 

มีความรู้ครอบคลุมทั้งชีววิทยา และเคมี ท าให้โอกาสในการท างานมากกว่าปกติ  x x    
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  

มีทักษะในการวางแผน/การค านวณ/สามารถสรุปและวิจารณ์ผลการศึกษาท่ีเกิดข้ึนได้   x    

มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ x     x 

มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คิดวิเคราะห์ เหตุการณ์อย่างมีวิจารณญาณก่อนตัดสินใจต่อ

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยเหตุและผล  
   x   

ทันต่อเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบันของโลก สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน

การสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารกับต่างชาติได้ 
   x x  

บัณฑิตต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และต้องมีทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่    x   

บัณฑิตต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  x  x   

หลักสูตรรายวิชาที่ประยุกต์ใช้ได้กับ งานหลากหลายประเภทและก่อให้เกิดการใช้ความรู้สติปัญญา  x x    

ผู้ใช้บัณฑิต (ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล 2558-2563) 

มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ เป็นอย่างดียิ่ง ความสามารถเฉพาะสาขา   x x    

รอบรู้ รู้ลึก รู้จริง  x x    

มีความรู้ที่ทันสมัยเก่ียวกับวิธีและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี   x    

สามารถใช้ความรู้พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นไป  x x x   

ใช้โปรแกรมพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ได้ในระดับ ดีมาก    x   

มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างมือความสุข x     x 

มีความเป็นผู้น าและมีมารยาททางสังคม      x 

สามารถท างานเป็นทีมและมีสัมมาคาราวะต่อบุคคลทุกระดับ      x 

มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม สังคม และสิ่งแวดล้อม x    x x 
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  

มีทัศนคติเชิงบวก และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับปรุงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบงานขององค์กรณ์นั้น ๆ  
   x   

มีเครือข่าย (wide networking)      x 

มีความรู้ความสามารถในภาษาที่ 3 เช่น จีน ญี่ปุ่น มาลายู หรืออาหรับ     x   

มีเป้าหมายในการท างาน เป้าหมายในชีวิต และมีความพยายามที่จะท างานให้ส าเร็จลุล่วง x   x   

มึความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ทันสถานการณ์    x   

อาจารย์ (ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล 2558-2563) 

มีความรู้โดยเฉพาะในส่วนความรู้พื้นฐาน หลักการ ทฤษฎี ปรากฎการณ์ ทางเคมี ชีววิทยา คณิต

ศาตร์ สถิติและศาตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างแตกฉานเพ่ือสามารถน าไปใช้ต่อยอดในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ได้ 

 x x x   

มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาตร์พ้ืนฐาน และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง รวมถึงเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 
  x    

สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับบุคคลอ่ืนได้  x x x x x 

มีเจตคติและทักษะที่ดีเกี่ยวกับ lifelong learning     x   

มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 x   x x x 

ความสามารถในการท างานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม x     x 

พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ    x   

มีทักษะฟัง คิด อ่าน เขียนในเชิงวิพากษ์ และการแก้ปัญหา     x  

มีทักษะในการสื่อสาร ท างานและการวางตัว กับบุคคลทุกระดับ     x x 
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  

มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตสาธารณะ  x     x 

มีความภูมิใจต่อหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย และการเป็นพลเมืองดี x    x x 

มีทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลหลากหลาย อันจะเป็นการสร้างเครือข่ายการท างานใน

อนาคต 
     x 

มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย  x  x   

มีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์    x   

มีความซื่อสัตย์สุจริต พลเมืองเป็นที่ดีของประเทศ และเห็แก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง x     x 

มีความรู้พ้ืนฐานด้านเคมี-ชวีวิทยาที่มากพอในการน าไปประยุกต์แก้ปัญหาได้จริง  x x    

เชื่อมโยงหรือบูรณาการความรู้ด้านเคมี-ชีววิทยาในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 x x    

น าความรู้ทางด้านวิทยาการการค านวณในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ

จริง 
 x x x   

ปรับหลักสูตรให้ตรงกับผู้ใช้บัณฑิตมากข้ึน เพ่ิมความหลากหลายของกลุ่มรายวิชาให้มีความจ าเพาะ

เจาะจงต่องานให้มากขึ้น โดยการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้บัณฑิตให้สอดคล้องกับกลุ่ม

รายวิชาที่จ าเป็นต่องานนั้นๆ 

  x    

หลักสูตรควรจัดให้มีทัศนศึกษาดูงานอยา่งเป็นระบบในส่วนกลาง เพื่อเปิดมุมมอง และเปิดโอกาสให้

หลักสูตรได้เป็นที่รู้จักกับบริษัทต่าง ๆหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
 x x x   
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ตาราง ก-3 ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

   PLO1 PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  

ระดับมหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์ คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชียท าหน้าที่

ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรมโดยมีการวิจัยเป็นฐาน 
 x x x x  

พันธกิจ (1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
   x  x 

พันธกิจ (2) สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้และ

เชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 
x x x x   

พันธกิจ (3) ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้าง

ปัญญาคุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 
 x x x   

อัตลักษณ์ I-WiSe 

Integrity (ซือ่สัตย์สุจริต มีวินัย) 
x      

Wisdom (ใฝ่ปัญญา)  x      

Social engagement (จิตสาธารณะ)      x 

ระดับคณะ 

วิสัยทัศน์ คือ เป็นคณะที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านการผลิตบัณฑิตและวิจัย และเป็น

ที่พ่ึงของสังคมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 x x x x  

พันธกิจ  (1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล และมีคุณธรรม จริยธรรม x x x x x x 

พันธกิจ  (2) สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ x x x x x x 
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   PLO1 PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  

ประเทศ 

พันธกิจ  (3) บริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมและประเทศ x   x  x 

พันธกิจ  (4) บริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ    x x x 

พันธกิจ  (5) สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียน    x x x 

ระดับภาควิชา 

วิสัยทัศน์ คือ  เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์

พ้ืนฐานและประยุกต์ 
x x x x x x 

พันธกิจ คือ พัฒนาความเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์  และสร้างวิทยาการที่ทันสมัยออกสู่สังคม  x x x x x 
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ตาราง ก-4 สรุปการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาตามแนวทาง OBE ฉบับปรับปรุง 2565 

Graduate Attributes Program Learning Outcomes (PLOs) 

1. C/Chemist เป็นนักเคมี PLO2: บูรณาการองค์ความรู้ด้านเคมี-ชีววิทยา เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยาการฐานชีวภาพและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานชีวภาพในภาคใต้ 

2. H/High laboratory skill มีทักษะทาง

ปฏิบัติการทางเคมีและชีววิทยาสูง 

PLO3: ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเคมี-ชีววิทยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ  

3. E/Effective and Critical Thinking คิด

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

PLO4: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

 

4. M/Multidiscipline/  

Multitasking สหวชิาชีพ/มีความรู้ที่

หลากหลาย 

PLO2: บูรณาการองค์ความรู้ด้านเคมี-ชีววิทยา เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยาการฐานชีวภาพและขับเคลื่อน

เศรษฐกจิฐานชีวภาพในภาคใต้ 

5. B/Biologist เป็นนักชีววิทยา PLO2: บูรณาการองค์ความรู้ด้านเคมี-ชีววิทยา เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยาการฐานชีวภาพและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานชีวภาพในภาคใต้ 

6. I/Integrity ซื่อสัตย์ มีวินัย มีจรรยาบรรณ 

นักวิทยาศาสตร์ 

PLO1: แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ 

 

7. GA7: O/Organization วางแผนและ

จัดการตนเอง ชุมชน สังคงได้อย่างมีระบบ 

PLO5: สื่อสารเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

PLO6: ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและผู้ตามได้ 

8. LLL/Lifelong Learning เรียนรู้ตลอดชีวิต PLO4: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

 

https://www.thebalancecareers.com/multitasking-skills-with-examples-2059692
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ตาราง ก-5 Mapping PLOs กับ GA 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตของ

หลักสูตรเคมี-ชีววิทยา 

PLO1  PLO2  PLO3  PLO4  PLO5  PLO6  

GA1:  C/Chemist เป็นนักเคมี u u u    

GA2:  H/High laboratory skill มีทักษะทาง

ปฏิบัติการทางเคมีและชีววิทยาสูง 
u  u u   

GA3:  E/Effective and Critical Thinking คิด

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
u    u  

GA4:  M/Multidiscipline/ Multitasking-สห

วิชาชีพ/มีความรู้ที่หลากหลาย 
u u u   u 

GA5: B/Biologist/เป็นนักชีววิทยา u u u    

GA6: I/Integrity ซื่อสัตย์ มีวินัย มีจรรยาบรรณ

นักวิทยาศาสตร์ 
u     u 

GA7: O/Organization และจัดการวางแผน

ตนเอง ชุมชน สังคงได้อย่างมีระบบ 
   u u u 

GA8:  LLL= Lifelong Learning เรียนรู้ตลอด

ชีวิต  
u   u u u 

https://www.thebalancecareers.com/multitasking-skills-with-examples-2059692
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ตาราง ก-6 Mapping ระหว่าง Needs กับ GA โดยกรอก /�ในตาราง เพื่อเชื่อมโยง GA ของหลักสูตรกับ Need ของหลักสูตร และ PSU’s GA 

GA /Needs 

GA ของหลักสูตรที่ได้จาก 

Stakeholders 
PSU’s GA 

Need 

1 

Need 

2 

Need 

3 
LO Gen Ed LO 5Hs IWISE 

GA6: Integrity ซื่อสัตย์ มีวินัย

มีจรรยาบรรณ นักวิทยาศาสตร์ 

GA7: Organization วางแผน

และจัดการตนเอง ชุมชน สังคม

ได้อย่างมีระบบ 

GA8: LLL= Lifelong 

Learningเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   x สามารถแยกแยะสิง่ผิด สิง่ถูกได ้

ซื่อสัตย์สุจริต เชื่อมั่นและรู้คุณ

ค่าในตนเองและผู้อื่น 

x มีวินัยและความรับผดิชอบใน

การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

Heart: มีความซื่อสัตย์ มวีินัย จิตสาธารณะ 

จิตใจเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ รักเพื่อนมนุษย 

 

 

 

 

 

Integrity 

(ซื่อสัตย์ มีวินัย) 

 

 

 

 

GA1: Chemist เป็นนักเคมี 

GA2: High laboratory skill มี

ทักษะทางปฏิบัติการทางเคมี

และชีววิทยาสูง 

GA3: Effective and Critical 

Thinking คิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

   x มีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิ

พากย์บนพื้นฐานของความรู้เท่า

ทัน เหตุและผล 

x มีทักษะเชิงสงัเคราะห์ คิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

x มีความรู้และตระหนักถึง

ความสามารถในการเป็น

Head: มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เรียน

และมีทักษะตามวิชาชพีของสาขาวิชานั้น ๆ 

ตลอดจนม ี

ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

Hands: ทักษะศตวรรษที่ 21 เน้นทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ อยู่รวมกันใน

สังคมพหุวัฒนธรรม ทักษะทางไอทีและทักษะ

การเป็นผู้ประกอบการ 

Wi, Wisdom  

(ใฝ่ปัญญา) 
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GA /Needs 

GA ของหลักสูตรที่ได้จาก 

Stakeholders 
PSU’s GA 

Need 

1 

Need 

2 

Need 

3 
LO Gen Ed LO 5Hs IWISE 

GA4:  

Multidiscipline/  

Multitasking-สหวชิาชีพ/มี

ความรู้ที่หลากหลาย 

GA5: Biologist เป็นนัก

ชีววิทยา 

 

ผู้ประกอบการ 

x สามารถวิเคราะห์ และเลือกใช้

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่

เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

x สามารถใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการค้นคว้าอย่าง

รู้เท่าทัน 

GA3:  Effective and Critical 

Thinking คิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ 

GA6: Integrity ซื่อสัตย์ มีวินัย 

มีจรรยาบรรณนักวิทยาศาสตร์ 

GA7: Organization วางแผน

และจัดการตนเอง ชุมชน สังคง

ได้ 

 

   x มีจิตสาธารณะค านึงถึงประโยชน์

ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

x เข้าใจและยอมรับในพหุ

วัฒนธรรม ร่วมแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อหน้าที่

ในฐานะพลเมืองที่ด ี

x สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร

อย่างมีประสทิธิภาพ 

x ตระหนักและส านึกในคุณค่าของ

วัฒนธรรมและความเป็นไทย 

Health: มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่

แข็งแรง ออกก าลังกายและสันทนาการตาม

วัย  

Habit: มีบุคลิกภาพที่ดี สง่าผา่เผยและมี

ความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ทั้งเร่ือง

ของการพูดและการปฏิบัต 

Social 

engagement 

(จิตสาธารณะ) 

https://www.thebalancecareers.com/multitasking-skills-with-examples-2059692
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GA /Needs 

GA ของหลักสูตรที่ได้จาก 

Stakeholders 
PSU’s GA 

Need 

1 

Need 

2 

Need 

3 
LO Gen Ed LO 5Hs IWISE 

เข้าใจและเห็นคุณค่าของ

ธรรมชาต ิ

GA8: Lifelong Learning 

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

   x มีทักษะการแสวงหาความรู้

ตลอดชีวิต 

Hands: ทักษะศตวรรษที่ 21 เน้นทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ อยู่รวมกันใน

สังคมพหุวัฒนธรรม ทักษะทางไอทีและทักษะ

การเป็นผู้ประกอบการ 
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ภาคผนวก ข 

ตาราง ข-1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill (KAS) 

PLOs Knowledge  Attitude Skill 

PLO1 K1 จรรยาบรรณนักวิทยาศาสตร์  A1 ตระหนักถึงประโยชน์ระเบียบ วินัย คุณธรรม

จริยธรรม 

A2 ตระหนักถึงข้อดีของความขยันหมั่นเพียร 

A3 ตระหนักถึงข้อดีของความซื่อสัตย์ 

A4 มีจิตส านึกที่ดี 

A5 ตระหนักในจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ 

A6 มีจิตส านึกที่ดีต่อองค์กร  

A7 ตระหนักถึงรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

S1 ปฏิบัติตนในระเบียบวินัย  

S2  ตรงต่อเวลา 

S3   มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 

S4 เขียนและด าเนินการทดลองหรืองานวิจัย

ตามแนวทางจรรยาบรรณนักวิทยาศาสตร์ 

S5 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

PLO2 K2 โครงสร้างอะตอม 

K3 ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ 

K4 ปริมาณสัมพันธ์และสาระลาย 

K5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 

K6 อุณหพลศาสตร์ 

K7 จลศาสตร์เคมี 

K8 สมดุลเคมีและกรดเบส 

K9 เคมีไฟฟ้า 

A8 มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 

A9 ทราบถึงความส าคัญของการมีความรู้ทางเคมีใน

การการท างานทางด้านวิทยาศาสตร์ในสถาน

ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

A10 เห็นถึงความส าคัญของความรู้ทางเคมีและ

ชีววิทยา 

A11 ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติการและ

เทคนิคต่างๆ ทางเคมีและชีววิทยา 

S6 เทคนิคทางเคมีพ้ืนฐาน 

S7 การประยุกต์ใช้ความรู้ในงานด้าน

วิทยาศาสตร์ 

S8 ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S9 ประยุกต์ใช้ความรู้การบูรณาการแก้ปัญหา

การวิจัยทางด้านเคมีและชีววิทยา 

S10 การวางแผนการวิจัย 

S11 การเขียนรายงานการทดลอง/ปฏิบัติการ 
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K10 สารประกอบเชิงซ้อน 

K11 สารอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล 

K12 เคมีของสิ่งมีชีวิต 

K13 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 

K14 เซลล์และเนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ 

K15 พันธุกรรม 

K16 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

K17 ระบบนิเวศ 

K18 วิวัฒนาการ 

K19 การแสดงออกของยีน 

K20 จุลินทรีย์ 

K21 สรีรวิทยาของพืชและสัตว์  

K22 การใช้เครื่องมือทางเคมีพ้ืนฐาน 

K23 เทคนิคทางเคมีพ้ืนฐาน 

K24 เทคนิคชีววิทยาพ้ืนฐาน 

K25 เคมีอนินทรีย์ 

K26 เคมีอินทรีย์ 

K27 ชีวเคมี 

K28 เคมีวิเคราะห์และเครื่องมือ 

A12 ทราบถึงความส าคัญทางชีววิทยาส าหรับใช้

ท างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

A13 ให้ความส าคัญของการน าความรู้ทั้งสองศาสตร์

ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

A14 มีทัศนคติที่ดีต่องานทางด้านวิทยาศาสตร์ 

A15 ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยาการฐาน

ชีวภาพในท้องถิ่น 

A16 ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน 

A17 ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 

A18 ตระหนักถึงการน าทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

ไปใช้ประโยชน์ 

A19 ตระหนักถึงการพัฒนาทางด้านวิยาศาสตร์จะช่วย

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนาประเทศ 

A20 ตระหนักถึงความส าคัญของการบูรณาการความรู้ 

เพ่ือพัฒนางานด้านเคมีและชีววิทยาในการแก้ปัญหา

ในสถานการณ์จริง 

S12 การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

S13 การใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์

ข้อมูลทางชีววิทยา 

S14 เก็บตัวอย่างน้ าได้อย่างถูกต้อง 

S15 เก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 

 



 

123 
 

PLOs Knowledge  Attitude Skill 

K29 เคมีเชิงฟิสิกส์และพอลิเมอร์ 

K30 พฤษศาสตร์ 

K31 สัตวศาสตร์ 

K32 สถิติที่เกี่ยวข้องทางชีววิทยา 

K33 การวางแผนโครงการวิจัย 

K34 การเขียนโครงร่างวิจัยส าหรับการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ 

K35 เทคนิคการน าเสนองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

K36 การอ้างอิงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

K37 การเขียนรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

K38 การสมัครงาน 

K39 จุลชีววิทยา 

K40 นิเวศวิทยาประยุกต์ 

K41 พันธุศาสตร์ 

K42 เทคโนโลยีชีวภาพ 

K43 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ 

K44 ความรู้ของศาสตร์ที่มีการบูรณาการศาสตร์ทางเคมี

และชีววิทยาเข้าด้วยกัน 

K45 การวิเคราะห์น้ าเสีย 
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K46 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 

K47 พลังงานทดแทน 

K48 การแยกในอุตสาหกรรม 

K49 การสกัดสาระส าคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ

สมุนไพร 

K50 เทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 

K51 เอนไซม์ 

K52 พอลิเมอร์ชีวภาพ 

K53 ข้าวและเคมีของข้าว 

K54 พืชน้ ามันและผลิตภัณฑ์ 

K55 สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

K56 การวิเคราะห์สารพฤกษเคมี 

K57 สัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง 

K58 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

K59 สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ 

K60 ความรู้เรื่องโปรตีน 

PLO3 K61 การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางพ้ืนฐานทางเคมี 

K62 การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางพ้ืนฐานทาง

ชีววิทยา 

A21 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้อุปกรณ์และ

เครื่องมือทางเคมีและชีววิทยา 

A22 ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติการใน

S16 การใช้เครื่องแก้ว อุปกรณ์และเครื่องมือ

พ้ืนฐานทางเคมี 

S17 การใช้เครื่องแก้ว อุปกรณ์และเครื่องมือ
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K63 การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือขั้นสูงหรือเครื่องมือ

เฉพาะทางด้านเคมี 

K64 การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือขั้นสูงหรือเครื่องมือ

เฉพาะทางด้านชีววิทยา 

K65 การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเคมีให้มีความ

ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน 

K66 การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการชีววิทยาให้มีความ

ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน 

ห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยาให้มีความปลอดภัย

และเป็นไปตามมาตรฐาน 

A23 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในปฎิบัติการทางเคมีและชีววิทยา 

A24 ตระหนักถึงการน าความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติการทางเคมีและชีววิทยาไปใช้แก้ปัญหาใน

สถานการณ์จริง 

A25 ตระหนักถึงของเสียจากห้องปฏิบัติการเคมีและ

ชีววิทยา 

พ้ืนฐานชีววิทยา 

S18 การใช้เครื่องมือขั้นสูงและเครื่องมือเฉพาะ

ทางเคมี 

S19 การใช้เครื่องมือขั้นสูงและเครื่องมือเฉพาะ

ทางชีววิทยา 

S20 ทักษะการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเคมี

ให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน 

S21 ทักษะการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

ทางชีววิทยาให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตาม

มาตรฐาน 

S22 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S23 การท าการทดลองทางเคมี 

S24 การท าการทดลองทางชีววิทยา 

S25 การแยกของเสียและการก าจัดของเสีย

จากห้องปฏิบัติการทางเคมีและทางชีววิทยา 

S26 ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

PLO4 K67 วิเคราะห์เชิงตัวเลขและสถิติ 

K68 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านเคมีชีววิทยาและข่าวสาร

ในปัจจุบัน 

A26 ค านึงถึงการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในงานด้านเคมี

และชีววิทยา 

A27 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้เทคโนโลยี

S27 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการปฏิบัติงาน

ด้านเคมีและชีววิทยา 

S28 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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K69 การสืบค้น วิเคราะห์ และจัดการข้อมูล 

K70 การอ้างอิงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 

สารสนเทศ 

A28 ตระหนักเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบ 

A29 ตระหนักถึงการพ่ึงพาตนเอง 

A30 เห็นคุณค่าของตนเอง 

A31 กล้าตัดสินใจและเผชิญปัญหา 

A32 ตระหนักถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

S29 ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลจากเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

S30 การใช้โปรแกรมพ้ืนฐานในการท างาน เช่น 

MSword Excel Popewpoint 

S31 การใช้โปรแกรมที่มีเฉพาะในการท างาน

ทางด้านเคมีและชีววิทยา เช่น SPSS 

programR 

S32 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

S33 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

S34 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

PLO5 K71 การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิง

วิทยาศาสตร์ 

K72 ประเภทและองค์ประกอบของบทความทาง

วิชาการ 

A33 ตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสารเชิง

วิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

S35 สื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษกระชับตรง

ประเด็น 

S36 ทักษะการ น าเสนอผลงานแบบปากเปล่า

และการเขียนรายงานวิจัย 

S37 อ่านวิเคราะห์สรุปความเอกสารเชิง

วิชาการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

S38 ทักษะการวิพากษ์วิจารณ์คุณภาพของงาน

ด้านเคมีและชีววิทยาอย่างเหมาะสม 
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PLO6 K73 สร้างเครือข่าย การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

 

A34 ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

A35 เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

A36 ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างเครือข่าย 

A37 ตระหนักถึงการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

S39 ทักษะการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

S40 ทักษะทางสังคม 

S41 ทักษะการสร้างเครือข่าย  
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ภาคผนวก ค.  

ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 

ตาราง ค-1  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา ความรู้ (K) ทักษะ (S) และ ทัศนคติ (A) 

กลุ่มพื้นฐานวิชาเอก 

721-111 เคมีทั่วไป 1 K2 K3 K4 K5 K6 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9  

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป K1 K22 K 23 K61 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A21 A22 S1 S2 S3 S6 S16 

721-113 เคมีทั่วไป 2 K7 K8 K9 K10 K11 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 A8 A9 A10 

722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1 K12 K13 K14 K15 K16 K17 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 A8 A9 A10 

722-112 ชีววิทยาทั่วไป 2 K18 K19 K20 K21 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 A8 A9 A10 

722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา K1 K24 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 A21 A22 S17 

รายวิชาเอกบังคับ : กลุ่มวิชาเคมี 

721-221 เคมีอนินทรีย์ 1  K25 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 

721-222 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ K25 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 S6 S7 

721-232 เคมีอินทรีย์ 1 K26 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 

721-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 K26 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 S6 S7 

721-251 เคมีวิเคราะห์ K28 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 S7 S8 

721-252 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ K28 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 

721-241 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 K29 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 A21 A22  

721-242 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ K29 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 A21 A22 S16 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา ความรู้ (K) ทักษะ (S) และ ทัศนคติ (A) 

721-351 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ K1 K28 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 

721-361 ชีวเคมี K27 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 

721-362 ปฏิบัติการชีวเคมี K27 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 A21 A22 S16 

721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา K1 K35 K36 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 A12 S7 S8 S12 S35 K69 S36 S37 

721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา K1 K33 K34 K35 K44 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 S7 S8 A13 A14 S10 S12 K68 S35 

K69 S36 S37 

721-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา K1 K35 K37 K44 K63 K64 K66 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 S7 S8 S9 S11 S12 S13 S14 

S15 S18 S19 S20 S22 S24 S25S26 K67 K68 A28 A32 S29 S30 S31 S35 K69 S36 S37 

รายวิชาเอกบังคับ : กลุ่มวิชาชีววิทยา 

722-231  พฤกษศาสตร์ทั่วไป K30 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 S7  

722-232  ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ K30 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 S7 S8 

722-241  สัตววิทยาทั่วไป K31 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 S7 

722-242  ปฏิบัติการสัตววิทยา K31 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 S7 S8 

722-271  จุลชีววิทยา K39 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 S7  

722-272  ปฏิบัติการจุลชีววทิยา K39 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 S7 S8 

722-313  ชีวสถิติ  K32 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 S7 S8 S13  

722-351  นิเวศวิทยา K40 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 S7  

722-352  ปฏิบัติการนิเวศวิทยา K40 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 S7 S8 A12  

722-361  พันธุศาสตร์ K41 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 S7  
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา ความรู้ (K) ทักษะ (S) และ ทัศนคติ (A) 

722-362  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ K41 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 S7 S8  A11 A12  

722-381  เทคโนโลยีชีวภาพ K42 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 S7 S8 A12 A13  

722-421 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ K43 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S5 A8 A9 A10 S7 S8 

722-401  การเตรียมสหกิจ K1 K35 K37 K44 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 S7 S8 S9 S11 S12 S13  

722-402  สหกิจศึกษา 
K1 K35 K37 K44 K63 K64  A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 S7 S8 S9 S11 S12 S13 S14 

S15 S18 S19 S20 S22 S24 S25S26 K67 K68 A28 A32 S29 S30 S31 S34 S35 K69 S36 S37 

722-403  การฝึกงาน 300 ชั่วโมง 

K1 K35 K37 K44 K63 K64 K66 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 S7 S8 S9 S11 S12 S13  

S14 S15 S18 S20 S22 S24 S25S26 K67 K68 A28 A32 S29 S30 S31 S34 S35 K69 S36 S37 K71 

K73 A34 A35 S39 

3. รายวิชาเอกเลือก 

721-243 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 K1 A1 A5 A7 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 S6 S7 S8 S9 S10 K6 K7 K29 S12 S13 A13 A14 A19 A20 

A23 K64 K65 A24 A25 S16 S18 S20 S23 S26 K67 K68 S28 S29 S30 A30 S32 S33 K71 A33 A35 

S39 

721-337 เคมีของยาและเครื่องส าอางเบื้องต้น K1 K44 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A13 A14 S7 S8 S9 S11 S12 S13 A27  A28 A 29 

A30 A31 A32 S29 S32 S33   

721-347 พอลิเมอร์และวัสดุชีวภาพ K1 K44 K52 K68 K69 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A12  A14 S7 S8 S9 A27 S29 S32 

S33 

721-354 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม K1 K44 K46 K 50 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 S7 S8 S9 S11 S12 S13 A12 A13 A14 

A17 A27  A28 A 29 A30 A31 A32 S29 S32 S33 

721-358 เทคนิคการสกัดสาร  K1 K44 K56 K68 K69 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A12 A14 A14 A15 A18 A19 A20 S7 



 

131 
 

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา ความรู้ (K) ทักษะ (S) และ ทัศนคติ (A) 

S8 S9 S21 S23 S24 A21 A22 A23 A24 A25 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S25 S26 S27 S31  

721-359 การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีในพืช K1 K44  K56 K68 K69 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A12 A14 A14 A15 A18 A19 A20 S7 

S8 S9 S21 S23 S24 A25 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S25 S26 S27 S31  

721-363 เทคโนโลยีเอนไซม์                                                      K1 K44 K51 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A12  A14 S7 S8 S9 A27 S29 S32 S33  

721-365 เคมีของพอลิเมอร์สีเขียว K1 K44 K45 K52 K68 K69 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A12  A14 A15 A17 A18 A19 S7 

S8 S9 A27 S29 S32 S33 

721-379 เคมีของข้าวและข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของภาตใต้ K1 K44 K53 K68 K69 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A12 A14 A15 A18 A19 A20 S7 S8 

S9 S21 S23 S24  A27 S29 S32 S33 

721-380 พืชน้ ามันและผลิตภัณฑ์   K1 K44 K54 K68 K69 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A12 A14 A14 A15 A18 A19 A20 S7 

S8 S9 S21 S23 S24  A27 S28 S29 S32 S33  

721-381 ธาตุที่เป็นพิษในสัตว์น้ าเศรษฐกิจ K44 K55 K68 K69 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A12 A14 A14 A15 A18 A19 A20 S7 S8 

S9 S21 S23 S24  A27 S28 S29 S32 S33 

721-382 การดูดซับโดยวัสดุธรรมชาติ K44  K56 K68 K69 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A12 A14 A14 A15 A18 A19 A20 S7 S8 

S9 S21 S23 S24   

721-391 การควบคุมคุณภาพ K1 A1 A5 A7 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 S6 S7 S8 S9 S10 S12 S13 A13 A14 A19 A20 A23 K64 K65 

A24 A25 S16 S18 S20 S23 S26 K44 K65 K66 K67 K68 K69 S28 S29 S30 A30 S32 S33 K71 A33 

A35 S39 

721-394 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น K52 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 S7 S8 S9 S11 S12 S13 A27  A28 A 29 A30 A31 A32 

S29 S32 S33 

721-481 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย K45 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 S7 S8 S9 S11 S12 S13 A27  A28 A 29 A30 A31 A32 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา ความรู้ (K) ทักษะ (S) และ ทัศนคติ (A) 

S29 S32 S33 

721-482 การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพ K46 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A14  A16 A17 S7 S8 S9 S11 S12 S13 A27  A28 A 29 

A30 A31 A32 S29 S32 S33 

721-484 การก าจัดของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย K1 K44 K45 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 S7 S8 S9 S11 S12 S13 

721-485 การแยกในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ K48 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A14  A16 A17 S7 S8 S9 S11 S12 S13 A27  A28 A 29 

A30 A31 A32 S29 S32 S33 

721-493 พลังงานทดแทน K47 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A14  A16 A17 S7 S8 S9 S11 S12 S13 A27  A28 A 29 

A30 A31 A32 S29 S32 S33 

721-494 วิศวกรรมเคมีชีวภาพเบื้องต้น K1 K44 K46 K50 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 S7 S8 S9 S11 S12 S13 A27  A28 A 29 

A30 A31 A32 S29 S32 S33 

722-332 สรีรวิทยาของพืช K1 A1 A5 A7 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 S6 S7 S8 S9 S10 S12 S13 A13 A14 A19 A20 A23 K64 K65 

A24 A25 S16 S18 S20 S23 S26 K21 K 22 K24 K30 K62 S28 S29 S30 A30 S32 S33 K71 A33 A35 

S39 

722-333 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช  K1 A1 A5 A7 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 S6 S7 S8 S9 S10 S12 S13 A13 A14 A19 A20 A23 K64 K65 

A24 A25 S16 S18 S20 S23 S26 K21 K 22 K24 K30 K62  K66 K69 S28 S29 S30 A30 S32 S33 

K71 A33 A35 S39 

722-338 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช K1 K44 K58 K68 K69 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A12 A14 A14 A15 A18 A19 A20 S7 

S8 S9 S20 S21 S23 S24 S25 A27 S28 S29 S32 S33 

722-339 พืชสมุนไพรและเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ K1 K44 K59 K68 K69 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A12 A14 A14 A15 A18 A19 A20 S7 

S8 S9 S20 S21 S23 S24 S25 A27 S28 S29 S32 S33 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา ความรู้ (K) ทักษะ (S) และ ทัศนคติ (A) 

722-343 การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ าและการวิเคราะห์

คุณภาพ  

K1 K44 K55 K68 K69 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A12 A14 A14 A15 A18 A19 A20 S7 

S8 S9 S20 S21 S23 S24 S25 A27 S28 S29 S32 S33 

722-363 ชีวสำรสนเทศศำสตร์เบื้องต้น K1 K43 K44 K68 K69 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A12 A14 A14 A15 A18 A19 A20 S7 

S8 S9 S20 S21 S23 S24 S25 A27 S28 S29 S32 S33 K64 K66 

722-365 เทคโนโลยีโปรตีน K1 K44 K60 K68 K69 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A12 A14 A14 A15 A18 A19 A20 S7 

S8 S9 S20 S21 S23 S24 S25 A27 S28 S29 S32 S33 

722-371 จุลชีววิทยำทำงอุตสำหกรรม K39 K62 K66 A10 A11 A14 A21 A22 A24 S11 S15 S17 S21 S26 

722-372 กำรวิเครำะห์ทำงจุลชีววิทยำ    K39 K62 K66 A8 A10 A11 A21 A22 S11 S17 S21 S26 

722-392 ระบบควบคุมคุณภาพ   

K1 A1 A5 A7 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 S6 S7 S8 S9 S10 S12 S13 A13 A14 A19 A20 A23 K64 K65 

A24 A25 S16 S18 S20 S23 S26 K21 K22 K44 K67 K68 K69 K70 S28 S29 S30 A30 S32 S33 K71 

A33 A35 S39 

722-451 การจัดการระบบนิเวศ K1 K40 K44 K68 K69 A2 A3 A4 S1 S2 S3 A9 A10 A12 A14 A14 A15 A18 A19 A20 S7 S8 S9 S20 

S21 S23 S24 S25 A27 S28 S29 S32 S33 K64 K66  A29 A30 A31 S41 

722-453 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  K1 K40 K44 K57 K68 K69 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A12 A14 A14 A15 A18 A19 A20 

S7 S8 S9 S21 S23 S24 A21 A25 S17 S18 S19 S20 S21 S24 S25 S26 A26 A32 

722-454 นิเวศวิทยาประยุกต์ K1 K40 K44 K68 K69 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A12 A14 A14 A15 A18 A19 A20 S7 

S8 S9 S20 S21 S23 S24 S25 A27 S28 S29 S32 S33 K64 K66  A29 A30 A31 S41 

722-455 สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นภาคใต้ K1 K16 K17 K40 K44 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 A12 A14 A14 A15 A18 A19 A20 S7 

S8 S9 S20 S21 S23 A12 A13 A14 A15 A17 A18 A19 A20 S13 S14 S15 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา ความรู้ (K) ทักษะ (S) และ ทัศนคติ (A) 

4. ชุดวิชา (Module) 

721-291 ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติและสเปกโทรสโกปี K1 K35 K37 K44 K63 K64 K66 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 S7 S8 S9 S11 S12 S13  

S14 S15 S18 S20 S22 S24 S25 S26 K67 K68 A28 A32 S29 S30 S31 S34 S35 K69 S36 S37 K71 

K73 A34 A35 S39 K67 K69 S28 S29 K71 K72 K73 A33 A34 A35 A36 A37 S35 S36 S37 S38 S39 

S40 S41   

721-419 เทคนิคทำงเคมี K1 K35 K37 K44 K63 K64 K66 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 S7 S8 S9 S11 S12 S13  

S14 S15 S18 S20 S22 S24 S25 S26 K67 K68 A28 A32 S29 S30 S31 S34 S35 S35 S36 S37 S38 

K69 S36 S37 K71 K72 K73 A34 A35 S39 

722-411 เทคนิคทำงชีววทิยำ K1 K35 K37 K44 K63 K64 K66 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S5 A8 A9 A10 S7 S8 S9 S11 S12 S13  

S14 S15 S18 S20 S22 S24 S25 S26 K67 K68 A28 A32 S29 S30 S31 S34 S35 S36 S37 S38 K69 

S36 S37 K71 K73 A34 A35 S39 K67 K69 S28 S29 K71 K72 K73 A34 A35 A36 A37 S39 S40 S41 
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ภาคผนวก ง 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรยีนรู้ของแต่ละรายวชิาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรกุ (active learning)    
จ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในหลักสูตร 77 รายวิชา 

จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 77 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร 

จ านวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 0 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 0 ของรายวิชาในหลักสูตร 

สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 77 รายวิชา 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อรายวิชา 

จ านวน

หน่วยกิต 

 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎ ี

รวม 
 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, 

scenario based 

social 
engagement 
 

 
ระบุร้อยละ 
 

ร้อยละ 
100 

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

1. รายวิชาพื้นฐานวิชาเอก          

721-111 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) - 10 case based,team based 20,30 - 40 100 - 

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1((0)-3-0) - 20 case based,team based 20,30 - 30 100 - 

721-113 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) - 10 case based,team based 20,30 - 40 100 - 

722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1 3((3)-0-6) - 10 case based,team based 20,30 - 40 100 - 

722-112 ชีววิทยาทั่วไป 2 3((3)-0-6) - 10 case based,team based 20,30 - 40 100 - 

722-113 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1((0)-3-0) - 20 case based,team based 20,30 - 30 100 - 

723-113 หลักฟิสิกส์ทั่วไป 3((3)-0-6) - 10 case based,team based 20,30 - 40 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อรายวิชา 

จ านวน

หน่วยกิต 

 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎ ี

รวม 
 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, 

scenario based 

social 
engagement 
 

 
ระบุร้อยละ 
 

ร้อยละ 
100 

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

723-114 ปฏิบัติการฟิสิกส ์ 1((0)-3-0) - 20 case based,team based 20,30 - 30 100 - 

746-113 คณิตศาสตร์ 1 3((3)-0-6) - 10 case based,team based 20,30 - 40 100 - 

746-114 คณิตศาสตร์ 2 

 

3((3)-0-6) 
- 10 case based,team based 20,30 - 40 100 - 

2. วิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเคมี          

721-221 เคมีอนินทรีย์ 1  3((3)-0-6) - 10 case based,team based 20,20 10 40 100 - 

721-222  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์  1((0)-3-0) 10 10 case based,team based 20,30 10 20 100 - 

721-232 เคมีอินทรีย์ 1 3((3)-0-6) 10 10 case based,team based 20,20 10 30 100 - 

721-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1((0)-3-1) - 10 case based,team based 20,30 10 30 100 - 

721-241 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3((3)-0-6) - 10 case based,team based 20,30 10 30 100 - 

721-242 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส ์ 1((0)-3-0) 10 10 case based,team based 20,30 10 20 100 - 

721-251 เคมีวิเคราะห์ 3((3)-0-6) - - case based,team based 20,30 10 40 100 - 

721-252 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1((0)-3-0) 10 10 case based,team based 20,30 10 20 100 - 

721-351  การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ 3((3)-0-6) - 10 case based,team based 20,30 10 30 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อรายวิชา 

จ านวน

หน่วยกิต 

 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎ ี

รวม 
 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, 

scenario based 

social 
engagement 
 

 
ระบุร้อยละ 
 

ร้อยละ 
100 

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

721-361 ชีวเคมี 3((3)-0-6) - 10 case based,team based 20,30 10 30 100 - 

721-362 ปฏิบัติการชวีเคมี 1((0)-3-0) 10 10 case based,team based 20,30 10 20 100 - 

721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 1((0)-2-1) 20 10 - ฝึกปฏิบัติ, case based 40 10 20 100 - 

721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชวีวิทยา  1((0)-2-1) 20 10 - ฝึกปฏิบัติ, case based 40 10 20 100 - 

721-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 3((0)-9-0) 30 30 - ฝึกปฏิบัติ, case based 30 10 - 100 - 

3. วิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาชีววิทยา         

722-231 พฤกษศาสตร์ทั่วไป  3((3)-0-6) - 10 case based,team based 20,30 10 30 100 - 

722-232 ปฎิบัติการพฤกษศาสตร์  1((0)-3-0) 10 10 case based,team based 20,30 10 20 100 - 

722-241 สัตววิทยาทั่วไป 3((3)-0-6) - 10 case based,team based 20,20 10 30 100 - 

722-242 ปฏิบัติการสัตววิทยา 1((0)-3-0) 10 10 case based,team based 20,30 10 20 100 - 

722-271 จุลชีววิทยา 3((3)-0-6) - 10 case based,team based 20,20 10 30 100 - 

722-272 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1((0)-3-0) 10 10 case based,team based 20,30 10 20 100 - 

722-313   ชีวสถิต ิ 3((3)-0-6) - 20 - Flipped classroom 50 - 30 100 - 

722-351 นิเวศวิทยา 3((3)-0-6) 10 20 case based,team based 20,30 10 10 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อรายวิชา 

จ านวน

หน่วยกิต 

 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎ ี

รวม 
 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, 

scenario based 

social 
engagement 
 

 
ระบุร้อยละ 
 

ร้อยละ 
100 

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

722-352 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1((0)-3-0) 20 20 case based,team based 30 10 20 100 - 

722-361 พันธุศาสตร์ 3((3)-0-6) - - - การเรียนรู้ด้วยตนเอง

โดยศึกษาจากบทเรียน

ออนไลน ์

- กิจกรรม peer 

instruction 
-  group activity 

60 - 40 100 - 

722-362 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์ 1((0)-3-0) 

- - 

- การเรียนรู้ด้วยตนเองโดย

ศึกษาจากบทเรียน

ออนไลน ์
- ฝึกปฏิบัต ิ

30 

 

 
70 

- - 30 - 

722-381 เทคโนโลยชีีวภาพ 3((3)-0-6) 
- 10 

-การเรียนรู้ด้วยตนเองโดย

ศึกษาจากบทเรียน

ออนไลน ์

60 - 30 100 - 

722-421 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดบัเซลล์ 3((3)-0-6) - 10 
-การเรียนรู้ด้วยตนเองโดย
ศึกษาจากบทเรียนออนไลน ์

60 - 30 100 - 

722-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1((0)-2-1) 20 20 
-การเรียนรู้ด้วยตนเองโดย
ศึกษาจากบทเรียนออนไลน ์ 30 10 20 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อรายวิชา 

จ านวน

หน่วยกิต 

 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎ ี

รวม 
 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, 

scenario based 

social 
engagement 
 

 
ระบุร้อยละ 
 

ร้อยละ 
100 

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

722-402 สหกิจศึกษา*  6(0-36-0) 30 30 - ฝึกปฏิบัติ, case based 30 10 - 100 - 

722-403 ฝึกงาน 300 ชั่วโมง**  30 30 - ฝึกปฏิบัติ, case based 30 10 - 100 - 

4. รายวิชาเอกเลือก         

721-243 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3((3)-0-6) 10 20 -การเรยีนรู้ด้วยตนเองโดยศึกษา
จากบทเรียนออนไลน์ 30 - 40 100 - 

721-337 เคมีของยาและเครื่องส าอางเบื้องต้น 2((2)-0-4) 10 10 case based, การศึกษาดว้ย
ตนเอง 20,20 - 40 100 - 

721-347 พอลิเมอร์และวัสดุชีวภาพ 2((1)-3-2) 10 10 case based, การศึกษาดว้ย
ตนเอง 20,20 - 40 100 - 

721-354 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6)    10 10 case based, team based 20,20 - 40 100 - 

721-358 เทคนิคการสกัดสาร  3((2)-3-4) 20 - case based, การศึกษาดว้ย
ตนเอง 

20,20 - 40 100 - 

721-359 การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีในพืช 3((2)-3-4) 20 - case based, การศึกษาดว้ย
ตนเอง 

20,20 - 40 100 - 

721-363 เทคโนโลยีเอนไซม์                                                      3((3)-0-6) 10 10 case based, team based 20,20 - 40 100 - 

721-365 เคมีของพอลิเมอร์สีเขียว 2((1)-3-2) 10 10 
case based, การศึกษาดว้ย

ตนเอง 
20,20 - 40 100 - 

721-379 เคมีของข้าวและข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของ

ภาคใต้ 

3((2)-3-4) 
- 20 - Flipped classroom 50 - 30 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อรายวิชา 

จ านวน

หน่วยกิต 

 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎ ี

รวม 
 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, 

scenario based 

social 
engagement 
 

 
ระบุร้อยละ 
 

ร้อยละ 
100 

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

721-380   พืชน้ ามันและผลิตภัณฑ์   3((3)-0-6) 10 10 
case based, การศึกษาดว้ย

ตนเอง 
20,20 - 40 100 - 

721-381   ธาตุที่เป็นพิษในสัตว์น้ าเศรษฐกิจ  3((3)-0-6) 10 10 
case based, การศึกษาดว้ย

ตนเอง 
20,20 - 40 100 - 

721-382   การดูดซับโดยวัสดุธรรมชาติ  3((3)-0-6) - - case based, การศึกษาดว้ย
ตนเอง 

20,30 - 50 100 - 

721-391 การควบคุมคุณภาพ 2((2)-0-4)     20 10 -การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยศึกษา
จากบทเรียนออนไลน์ 40 - 30 100 - 

721-394 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 2((2)0-4)) 10 10 case based, การศึกษาดว้ย
ตนเอง 20,20 - 40 100 - 

721-481 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย    3((2)-3-4) 10 10 
case based, การศึกษาดว้ย

ตนเอง 
20,20 - 40 100 - 

721-482 การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพ  3((2)-3-4) 10 10 
case based, การศึกษาดว้ย

ตนเอง 
20,20 - 40 100 - 

721-484 การก าจัดของเสียอุตสาหกรรมและของ

เสียอันตราย  

3((3)-0-6) 
10 10 case based, team based 20,20 - 40 100 - 

721-485 การแยกในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพ 

3((3)-0-6) 
10 10 case based, การศึกษาดว้ย

ตนเอง 20,20 - 40 100 - 

721-493 พลังงานทดแทน   2((2)-0-4) 10 10 
case based, การศึกษาดว้ย

ตนเอง 
20,20 - 40 100 - 

721-494 วิศวกรรมเคมีชีวภาพเบื้องต้น 3((3)-0-6) 10 10 case based, team based 20,20 - 40 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อรายวิชา 

จ านวน

หน่วยกิต 

 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎ ี

รวม 
 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, 

scenario based 

social 
engagement 
 

 
ระบุร้อยละ 
 

ร้อยละ 
100 

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

 

722-332 สรีรวิทยาของพืช  3((3)-0-6) 20 10 -การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยศึกษา
จากบทเรียนออนไลน์ 40 - 30 100 - 

 722-333 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 1((0)-3-0) 10 10 case based,team based 20,30 10 20 100  

722-338 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  3((2)-3-4) 

 

- 10 case based 

team based 

scenario based 

30 

10 

10 

- 40 100 - 

722-339  พืชสมุนไพรและเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  4((3)-3-4) 

 

20 10 case based 

team based 

scenario based 

10 

10 

10 

- 40 100 - 

722-343 การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ าและ

การวิเคราะห์คุณภาพ  

3((2)-1-3) 

 
10 10 case based,team 

based 20,20 10 30 100 - 

722-363 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 3((2)-3-4)     30 - ปฏิบัติการ     30 -     40 100  

722-365 เทคโนโลยโีปรตนี 3((3)-0-6)     30 - Flipped classroom 20 - 50 100  

722-371 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3((2)-3-4)  30 10 case based 20 - 40 100 - 

722-372 การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา    3((2)-3-4) 20 20 case based 20 - 40 100 - 

722-392 ระบบควบคุมคุณภาพ  3((3)-0-6) 20 10 -การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยศึกษา 40 - 30 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อรายวิชา 

จ านวน

หน่วยกิต 

 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎ ี

รวม 
 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, 

scenario based 

social 
engagement 
 

 
ระบุร้อยละ 
 

ร้อยละ 
100 

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

จากบทเรียนออนไลน์ 

722-451 การจัดการระบบนิเวศ 3((2)-3-4)  10 10 case based, team 
based 20,20 10 30 100 - 

722-453 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3((2)-3-4) 10 10 case based, การศึกษาด้วย
ตนเอง, ฝึกปฎิบัต ิ 20,20 10 30 100 - 

722-454 นิเวศวิทยาประยุกต ์ 3((2)-3-4) 10 10 case based,team 
based 20,20 10 30 100  

722-455 สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นภาคใต ้

 

2((1)-3-4)  
10 10 case based, team 

based 20,20 10 30 100 
- 

 

           5. ชุดวิชา (Module)         

721-291 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสเปกโทรสโกป ี 5((3)-6-6) 
10 10 

case based,team 

based 
20,20 10 30 100  

721-419 เทคนิคทางเคม ี 5((3)-6-6) 
20 20 

case based 
team based 

20 
20 

10 10 100 - 

722-411 เทคนิคทางชีววิทยา 5((3)-6-6) 
20 20 

case based 
team based 

20 
20 

10 10 100 - 
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ภาคผนวก จ 

ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของทั้งหลักสตูร 77 รายวชิา 

รายวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบรูณาการกบัการท างาน (WIL)  55 รายวิชา 

คิดเป็นรอ้ยละ 71 ของจ านวนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

 

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 

ประสบการณ์

ก่อน

การศึกษา 

การเรียน

สลับกับ

การ

ท างาน 

สหกิจศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 

การเรียนรู้หรือการ การ

ติดตามพฤติกรรม 

การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

1. รายวิชาพื้นฐานวิชาเอก        
 

 

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1((0)-3-0) - - - - - - - - 3 

722-113 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1((0)-3-0) - - - - - - - - 3 

723-114 ปฏิบัติการฟิสิกส ์ 1((0)-3-0) - - - - - - - - 3 

721-222  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์  1((0)-3-0) - - - - - - - - 3 

721-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1 1((0)-3-0) - - - - - - - - 3 

721-242 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส ์ 1((0)-3-0) - - - - - - - - 3 

721-351  การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ 3((3)-0-6) - - - - - - - - 3 

721-362 ปฏิบัติการชวีเคมี 1((0)-3-0) - - - - - - - - 3 

721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 1((0)-2-1) - - - - - - - - 3 

721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทาง 1((0)-2-1) - - - - - - - - 3 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 

ประสบการณ์

ก่อน

การศึกษา 

การเรียน

สลับกับ

การ

ท างาน 

สหกิจศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 

การเรียนรู้หรือการ การ

ติดตามพฤติกรรม 

การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

เคม-ีชีววิทยา  

721-477 การวิจัยทางเคม-ีชีววิทยา 3((0)-9-0) - - - - - - - - 3 

722-232 ปฎิบัติการพฤกษศาสตร์  1((0)-3-0) - - - - - - - - 3 

722-242 ปฏิบัติการสัตววิทยา 1((0)-3-0) - - - - - - - - 3 

722-272 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1((0)-3-0) - - - - - - - - 3 

722-352 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1((0)-3-0) - - - - - - - - 3 

722-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1((0)-2-1) 3 - - 3 - - -  - 

722-402 สหกิจศึกษา*  6((0)-36-0) 3  3      3 

722-403 ฝึกงาน 300 ชั่วโมง**  3 - - - - - - 3 3 

2. รายวิชาเอกเลือก          

721-243 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3((3)-0-6) - - - - - - - - 3 

721-337 เคมีของยาและเครื่องส าอาง

เบื้องต้น 

2((2)-0-4) 
- - - - - - - - 3 

721-347 พอลิเมอร์และวัสดุชีวภาพ 2((1)-3-2) - - - - - - - - 3 

721-354 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6)    3 - - - - - - - - 

721-358 เทคนิคการสกัดสาร  3((2)-3-4) - - - - - - - - 3 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 

ประสบการณ์

ก่อน

การศึกษา 

การเรียน

สลับกับ

การ

ท างาน 

สหกิจศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 

การเรียนรู้หรือการ การ

ติดตามพฤติกรรม 

การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

721-359 การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีใน

พืช 

3((2)-3-4) 
- - - - - - - - 3 

721-363 เทคโนโลยีเอนไซม์                                                      3((3)-0-6) 3 - - - - - - - - 

721-365 เคมีของพอลิเมอร์สีเขียว 2((1)-3-2) - - - - - - - - 3 

721-379 เคมีของข้าวและข้าวพันธุ์

พ้ืนเมืองของภาตใต้ 

3((2)-3-4) 
- - - - - - - - 3 

721-380   พืชน้ ามันและผลิตภัณฑ ์  3((3)-0-6) 3 - - - - - - - - 

721-381  ธาตุที่เป็นพิษในสัตว์น้ า

เศรษฐกิจ  

3((3)-0-6) 
3 - - - - - - - - 

721-382  การดูดซับโดยวัสดุธรรมชาติ  3((3)-0-6) 3 - - - - - - - - 

721-391 การควบคุมคุณภาพ 2((2)-0-4)     - - - - - - - - 3 

721-394 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 2((2)0-4)) - - - - - - - - 3 

721-481 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย  3((2)-3-4)  3((2)-3-4) 3 - - - - - - - - 

721-482 การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพ  3((2)-3-4) - - - - - - - - 3 

721-484 การก าจัดของเสีย

อุตสาหกรรมและของเสีย

 

3((3)-0-6) 
3 - - - - - - - - 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 

ประสบการณ์

ก่อน

การศึกษา 

การเรียน

สลับกับ

การ

ท างาน 

สหกิจศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 

การเรียนรู้หรือการ การ

ติดตามพฤติกรรม 

การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

อันตราย  

721-485 การแยกในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพ 

3((3)-0-6) 
- - - - - - - - 3 

721-493 พลังงานทดแทน   2((2)-0-4) 3 - - - - - - - - 

721-494 วิศวกรรมเคมีชีวภาพเบื้องต้น 3((3)-0-6) 

 
3 - - - - - - - - 

722-332 สรีรวิทยาของพืช  3((3)-0-6) - - - - - - - - 3 

 722-333 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 1((0)-3-0) - - - - - - - - 3 

722-338 สารควบคุมการเจริญเติบโต

ของพืช  

 3((2)-3-4) 

 
- - - - - - - - 3 

722-339   พืชสมุนไพรและเคมีผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ  

4((3)-3-4) 

 
- - - - - - - 3 3 

722-343 การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยง

สั ตว์น้ าและการวิ เค ราะห์

คุณภาพ  

3((2)-1-3) 

 - - - - - - - - 3 

722-363 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 3((2)-3-4) - - - - - - - - 3 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 

ประสบการณ์

ก่อน

การศึกษา 

การเรียน

สลับกับ

การ

ท างาน 

สหกิจศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 

การเรียนรู้หรือการ การ

ติดตามพฤติกรรม 

การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

722-365 เทคโนโลยีโปรตีน 3((2)-3-4)  - - - - - - - - 3 

722-371 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3((2)-3-4) - - - - - - - - 3 

722-372 การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา    3((2)-3-4) - - - - - - - - 3 

722-392 ระบบควบคุมคุณภาพ  3((3)-0-6) - - - - - - - - 3 

722-451 การจัดการระบบนิเวศ 3((2)-3-4)  - - - - - - - - 3 

722-453  ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ร ะท บ

สิ่งแวดล้อม  

3((2)-3-4) 
- - - - - - - - 3 

722-454 นิเวศวิทยาประยุกต์ 3((2)-3-4) - - - - - - - - 3 

722-455 สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นภาคใต้ 2((1)-3-4)  - - - - - - - - 3 

           5. ชุดวิชา (Module)          

721-291 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

และสเปกโทรสโกปี  

5((3)-6-6) 
3 - - - - - 3 - 3 

721-419 เทคนิคทางเคมี 5((3)-6-6) 3 - - - - - 3 3 3 

722-411 เทคนิคทางชีววิทยา 5((3)-6-6) 3 3 - 3 - - 3 3 3 
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ภาคผนวก ฉ 

ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
 

รหัส –ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

721-291 ชุดวิชาผลิตภัณฑ์

ธรรมชำติและสเปกโทรสโกปี 

(Module: Natural Products 

and Spectroscopy) 

 

5((3)-6-6) รายวิชาบังคับก่อน :  721-232 เคมีอินทรีย์ 1 

          โครงสร้าง การเรียกชื่อ สมบัติต่าง ๆ ของ

สารพฤกษเคมีที่พบในสารสกัดจากธรรมชาติ พืช 

สมุนไพร และสมบัติของสารต่างๆ ที่พบในผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ เช่น แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิ

กและอนุพันธ์กรดคาร์บอกซิลิก เอมีน ฟีนอล แอริล

แฮไลด์  สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก  การสกัด

ส าร อิน ท รี ย์ จ าก ธรรม ช าติ  เท คนิ ค ก ารสกั ด

สารอินทรีย์จากธรรมชาติ ปฏิบัติการทดสอบหมู่

ฟังก์ชันต่างๆ ของสารสกัด การทดสอบสารด้วย

เค รื่ อ งมื อ ท างส เป ก โท รส โก ปี  โด ย เน้ น ท า ง

อัลตราไวโอเลต อินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเร

โซแนนซ์และแมสสเปกโทรสโกปี การใช้สเปกโทรสโก

ปีในการพิสูจน์สารอินทรีย์ การวิเคราะห์สารอินทรีย์

ที่สกัดได้จากธรรมชาติด้วยเครื่องของเหลวสมรรถนะ

สูง เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี 

Prerequisite : 721-232  Organic Chemistry I 

1.มีความรู้เรื่องสารจาก

ธรรมชาติและการน าไป

ประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

2.สกัดสารจากผลิตภัณฑ์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.ทดสอบโครงสร้างสมบัติของ

สารสกัดจากผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติด้วยเทคนิคทางสเปก

โตรสโคปี 

4.วิเคราะห์หาปริมาสารอินทรีย์

จากสารสกัดดว้ยเครื่อง

ของเหลวสมรรถนะสูงและ

เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี 

 

1.การสังเกตพฤติกรรม

รายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม 

2.การประเมินตนเอง และ

การเขียนรายงานตนเอง 

(หรือการสะท้อนคิด) 

3.การประเมินคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ 

4.การประเมินผลงานจากการ

น าเสนอปากเปล่า 

5.การสอบปฏิบัติและการ

สอบขอ้เขียน  

6.การประเมินความพึงพอใจ 
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รหัส –ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

           Structure; nomenclature, properties 

of phytochemicals from natural products; 

plants; herbs;  and properties of organic 

substances found in natural products such 

as aldehydes; ketones; carboxylic acids and 

carboxylic acid derivatives; amines, phenols; 

aryl halides; heterocyclic compounds; 

separation of organics compounds from 

natural products; laboratory practices on 

serapation technique; testing of functional 

groups and extraction of organic compounds 

from natural products, functional groups 

testing using instrumentation of 

spectroscopy emphasis on UV; IR; NMR and 

mass spectroscopy; application of 

spectroscopy in identification of organic 

compounds; analysis of organic compounds 

from natural products using high 

performance liquid chromatography and gas 

chromatography 
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รหัส –ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

 

721-419 ชุดวิชาเทคนิคทาง

เคมี (Module: Chemical 

Techniques) 

 

5((3)-6-6)         การใช้ตะเกียงบุนเสน เทคนิคการใช้เครื่อง

แก้ว การชั่ง การตกตะกอนสาร การตกผลึก การ

กรอง การอบสาร การเผาสาร การใช้ pH มิเตอร์ 

เทคนิคการเตรียมสารละลาย เทคนิคการสกัดสาร 

เทคนิคการกลั่น เทคนิคการย่อยสาร การทดสอบหา

ปริมาณความชื้น เทคนิคการไทเทรต การวิเคราะห์

หาปริมาณสารด้วยเทคนิคยูวี-วิซิเบิ้ลสเปกโตรโฟโตร

มิเตอร์  

 Using bunsen burner; glassware; 

weighting technique; precipitate technique; 

crystallization; filtration technique; hot air 

oven; furnace; pH meter; preparation of 

standard solution; extraction technique; 

distillation; digestion technique; moisture 

content  analysis; titration technique; 

quantitative analysis using UV-Vis 

spectrophotometer 

1.มีความรู้ในเทคนิคต่างๆ ทาง

เคมีรวมถึงเรื่องความปลอดภัย

และจรรยาบรรณของ

นักวิทยาศาสตร์ 

2.มีทักษะการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ทางเคมี 

3.ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ

ต่างๆ ได้ท้ังในระดับ

ห้องปฏิบัติการและในระดับ

อุตสาหกรรม 
 

1.ทดสอบหลักการและทฤษฎี 

 โดยการสอบย่อยและให้ 

คะแนน 

2.ประเมินผลจากการท างาน 

ที่ได้รับมอบหมายและ 

รายงานที่ให้ค้นคว้า 

3.ประเมินจากกิจกรรมการ 

เรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน 

4.การสะท้อนคิด 

5.การประเมินความพึงพอใจ 
 

721-411 ชุดวิชาเทคนิคทาง

ชีววิทยา (Module: 

5((3)-6-6) ความปลอดภัยและจรรยาบรรณทางชีวภาพ 

แนวทางปฏิบัติที่ดีทางจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ 

1.มีความรู้ในเทคนิคต่างๆ ทาง

ชีววิทยารวมถึงเรื่องความ

1.ทดสอบหลักการและทฤษฎี 

โดยการสอบย่อย และให้

https://dict.longdo.com/search/Crystallization
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รหัส –ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

Biological Techniques) 

 

การเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ การวัดมวลเซลล์ สารเม

แทบอไลต์ การเก็บรักษาตัวอย่างจุลินทรีย์ การเก็บ

ตัวอย่างชีวภาพภาคสนาม การจัดจ าแนกและระบุ

ชนิดตัวอย่างสิ่งมีชีวิต การเก็บรักษาสภาพตัวอย่าง

ทางชีววิทยา ประกอบด้วย การดองรักษาสภาพ 

การศึกษาโครงสร้าง การท าสไลด์ถาวร และการดอง

ใสตัวอย่างพืชและสัตว์ 

Biosafety and bioethics; good 

microbiological laboratory practices; 

microbial culture method; measuring 

biomass and metabolites; preservation of 

microbes; biological field sampling; 

classification and identification of biological 

specimens; preservation of biological 

samples including preserving technique, 

skeleton mounting, permanent slide 

preparation and tissue clearing of plant and 

animal specimens. 

ปลอดภัยและจรรยาบรรณทาง

ชีวภาพ 

2.มีทักษะการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ทาง

ชีววิทยา 

3.สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

และทักษะต่างๆ ได้ทั้งในระดับ

ห้องปฏิบัติการและในระดับ

อุตสาหกรรม 

คะแนน 

2.ประเมินผลจากการท างานที่

ได้รับมอบหมายและรายงานที่

ให้ค้นคว้า 

3.ประเมินจากกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่จัดใน

ห้องเรียน 
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ภาคผนวก ช 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(1)  ชื่อ ดร.วีรยา คุ้มเมือง 

      1. ภาระงานสอน 

  ภาระงานในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-111 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) 

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1((0)-3-0) 

721-113 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

721-251 เคมีวิเคราะห์ 3((3)-0-6) 

721-252 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1((0)-3-0) 

721-291 ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติและสเปกโทรสโกปี  5((3)-6-6) 

721-351 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ 3((3)-0-6) 

721-358 เทคนิคการสกัดสาร  3((2)-3-4) 

721-359 การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีในพืช 3((2)-3-4) 

721-379 เคมีของข้าวและข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของภาคใต้ 3((2)-3-4) 

721-419 เทคนิคทางเคมี 5((3)-6-6) 

721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 1((0)-2-1) 

721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชวีวิทยา 1((0)-2-1) 

721-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 3((0)-9-0) 

      2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

          2.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร 

Khummueng.W., Rakhman,  S. A., Utaipan, T., Pakhathirathien, C., Boonyanuphong, P., 

Chunglok, W. 2020. Phytochemicals, antioxidant and cytotoxicity of 

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl extracts. Thaksin University Journal. 

23(2), 45.-54. 

Etae. N., Wamae. Y., Khummueng, W., Utaipan. T., Ruangrak, E. 2020. Effect of artificial 

light sources on growth and phytochemicals content in green oak lettuce. 

Horticultura Brasileira. 38(2), 204-210.  

Appalasamy, S.,  Boon J. G., Arumugam N., Martin V., Khummueng W., Pakhathirathien, 

C. 2018. The Action of Gelam (Melaleuca cajuputi) stem crude extract as 
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natural insecticide for Camponotus sp. Journal of Biodiversity, Bioprospecting 

and Development. 5 (2), 173-178.   

 

 (2) ชื่อ ดร.ฟารีดา หะยีเย๊ะ 

      1. ภาระงานสอน 

  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1((0)-3-0) 

721-113 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

721-241 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3((3)-0-6) 

721-242 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส ์ 1((0)-3-0) 

721-243 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3((3)-0-6) 

721-394 นาโนเทคโนโลยีเบื้องตน้ 2((2)-0-4) 

721-419 เทคนิคทางเคมี 5((3)-6-6) 

721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 1((0)-2-1) 

721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชวีวิทยา 1((0)-2-1) 

721-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 3((0)-9-0) 

     2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

   2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

        Hayeeye, F. and Sattar, M. 2020. Removal of crystal violet in aqueous solution by activated  

carbon from pericarp of rubber fruit and bagasse: kinetics, thermodynamics and  

adsorption studied. Desalination and Water Treatment, 202, 420-434. 

        Sattar, M., Hayeeye, F., Chinpa, W. and Sirichote, O. 2019. Poly (lactic acid)/activated carbon 

composite beads by phase inversion method for kinetic and adsorption studies of 

Pb2+ ions in aqueous solution. Desalination and water treatment, 146, 227–235. 

  2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Hayeeye, F., Sattar, M. and Benhawan, A. 2020. Optimization of preparation conditions and 

characterization for Dialium cochinchinensis seed activated carbon, In proceedings 

of The 5 th RSU International research conference on science and technology, 

social science, and humanities 2 0 2 0 (RSUSSH 2 0 2 0 ) . Rangsit University. online 

conference. 1 May 2020, 681-686. 

 

 (3) ชื่อ อาจารยร์จนา แสงโสต 

      1. ภาระงานสอน 
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   ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 1((0)-2-1) 

721-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 3((0)-9-0) 

722-111 

722-112 

722-113 

ชีววิทยาทั่วไป 1 

ชีววิทยาทั่วไป 2 

ปฏิบัติการชวีวิทยา 

3((3)-0-6) 

3((3)-0-6) 

1((0)-3-0) 

722-271 จุลชีววิทยา 3((3)-0-6) 

722-272 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1((0)-3-0)  

722-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1((0)-2-1) 

722-402 สหกิจศึกษา  6((0)-36-0) 

722-403 ฝึกงาน 300 ชั่วโมง - 

722-411 เทคนิคทางชีววิทยา 5((3)-6-6) 

722-371  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3((2)-3-4) 

722-372  การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา                                                            3((2)-3-4) 

  2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

       2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Samayita, A., Kareeya, N., Pollachat, A., Saengsot, R. 2020. Drug resistant strains of vibrio   

vulnificus from sea mud in Prince of Songkla University, Pattani campus and some shells 

in Pattani seafood markets. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 21-

23 August 2020, 416, 1-10. 

 

(4)  ชื่อ ดร.ปานจันทน์ สุจริตธุรการ 

 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

   ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-472  สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 1((0)-2-1) 

722-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 1((0)-2-1) 

722-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 3((0)-9-0) 

722-111 

722-113 

ชีววิทยาทั่วไป 1 

ปฏิบัติการชวีวิทยา 

3((3)-0-6) 

1((0)-3-0) 

722-231 พฤกษศาสตร์ทั่วไป   3((3)-0-6) 

722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป 1((0)-3-0) 

722-333 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 1((0)-3-0) 
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722-334 พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ        3((2)-3-4) 

722-338 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 3((3)-0-6) 

722-381 เทคโนโลยชีีวภาพ 3((3)-0-6) 

722-411 เทคนิคทางชีววิทยา 5((3)-6-6) 

722-431 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช 3((2)-3-4) 

722-486 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3((3)-0-6) 

722-487 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1((0)-3-0) 

      2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

มุสลีนา สาแม อรอุมา นิถารมย์ อุสนา ปานาวา และ ปานจันทน์ สุจริตธุรการ. 2561. ผลของชนิดและความ

เข้มข้นของไซโตไคนินต่อการชักน าการเกิดโพรโท คอร์มไลค์บอดี้จากชิ้นส่วนใบอ่อนของกล้วยไม้

เอ้ือง กุหลาบกระเป๋าปิด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 49 (พิเศษ 1), 277-279. 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

ปานจันทน์ สุจริตธุรการ และ สุชาดา ปรีชา. 2563. การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เอ้ืองกุหลาบกระเป๋าปิดโดย

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดเทียม. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 

30 ประจ าปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 

1. วันที่ 30 พฤษภาคม 2563. มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง, หน้า 1242-1248.   

แววฤดี แววทองรักษ์, สมศักดิ์ บัวทิพย์ และ ปานจันทน์ สุจริตธุรการ. 2562. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพฤกษศาสตร์. รายงานการประชุมวิชาการ 

The 8th PSU Education Conference. วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562. ศูนย์ประชุมนานาชาติ

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา , หน้า 215-

222. 

 

(5) ชื่อ ผศ.ดร.วไลรัตน์ บัวชูก้าน 

      1. ภาระงานสอน 

      ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-361 ชีวเคมี 3((3)-0-6) 

721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 1((0)-2-1) 

721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 1((0)-2-1) 

721-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 3((0)-9-0) 

722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1  3((3)-0-6) 

722-113 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1((0)-3-0) 
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722-361 พันธุศาสตร์ 3((3)-0-6) 

722-362 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์ 1((0)-3-0) 

722-363 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 3((3)-0-6) 

722-364 เทคโนโลยโีปรตนี 3((3)-0-6) 

722-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1((0)-2-1) 

722-402 สหกิจศึกษา  6((0)-36-0) 

722-411 เทคนิคทางชีววิทยา 5((3)-6-6) 

722-421 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดบัเซลล์ 3((3)-0-6) 

     2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

  2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Bourchookarn, W., Bourchookarn, A., Imtong, C., Li, H.C. and Angsuthanasombat, C. 2021 

His180 in the pore-lining D4 of the Bacillus thuringiensis Cry4Aa δ-endotoxin is 

crucial for structural arrangements of the D4-D5 transmembrane hairpin and 

hence biotoxicity. Biochimica et Biophysica Acta. 1869(6), 140634. 

https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2021.140634. 

 

2. อาจารยป์ระจ า 

สาขาวิชาทางเคมี 

(1)  ชื่อ ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม 

      1.  ภาระงานสอน 

        ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-251 เคมีวิเครำะห์ 3((3)-0-6) 

721-252 ปฏิบัติกำรเคมีวิเครำะห์ 1((0)-3-0) 

721-351 กำรวิเครำะห์โดยใช้เครื่องมือ 3((3)-0-6) 

722-401 เตรียมสหกิจศึกษำ 1((0)-2-1) 

722-403 ฝึกงาน 300 ชั่วโมง - 

722-402 สหกิจศึกษำ  6((0)-36-0) 

721-472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 1((0)-2-1) 

721-474 กำรวำงแผนโครงงำนวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 1((0)-2-1) 

721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 3((0)-9-0) 

  

   2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 



157 
 

 

       2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Rujiralai, T., Cheewasedtham, W., Jayeoye,T. J.,Kaewsara, S., & Plaisen, S. 2020. Hydrolyzed 

Product Mediated Aggregation of L-Cysteine-Modified Gold Nanoparticles as a 

Colorimetric Probe for Carbamate Residues in Chilis. Analytical letters. 53, 574 -588.  

Teo, E. Y. L., Ali, G. A. M., Algarni, H., Cheewasedtham, W., Rujiralai, T., & Chong, K. F. 2019. 

One-step production of pyrene-1-boronic acid functionalized graphene for 

dopamine detection. Materials Chemistry and Physics. 231, 286 - 291.  

Jayeoye, T. J., Cheewasedtham, W., Putson, C., & Rujiralai, T. 2018. Colorimetric 

determination of sialic acid based on boronic acid-mediated aggregation of gold 

nanoparticles. Mikrochim Acta. 185, 409-416.  

Plaisen, S., Cheewasedtham, W., & Rujiralai, T. 2018. Robust colorimetric detection based on 

the anti-aggregation of gold nanoparticles for bromide in rice samples. RSC 

Advances. 8, 21566-21576.  

Rujiralai, T., Cheewasedtham, W., & Juansai, N. 2018. Arsenic determination in soils and hair 

from schools in past mining activity areas in Ron Phibun district, Nakhon Si 

Thammarat province, Thailand and relationship between soil and hair arsenic. 

Chemical papers.72, 381-391.         

 

(2)  ชื่อ  ผศ.ดร.เสาวภา โชติสุวรรณ 

      1. ภาระงานสอน 

       ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-111 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) 

721-112 ปฏิบัติกำรเคมีทั่วไป 1((0)-3-0) 

721-113 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

721-221 เคมีอนินทรีย์ 1 3((3)-0-6) 

721-222 ปฏิบัติกำรเคมีอนินทรีย์ 1((0)-3-0) 

721-394 นำโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 2((2)-0-4) 

721-419 เทคนิคทางเคมี 5((3)-6-6) 

721-472 

721-474 

สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 

กำรวำงแผนโครงงำนวิจัยทำงเคมี-ชวีวิทยำ 

1((0)-2-1) 

1((0)-2-1) 

721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 3((0)-9-0) 

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

  2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 



158 
 

 

Chotisuwan, S., Wannarit, K. Kaewna, P., Kardae, S., Chaisuksan, Y., & Roumcharoen, J.  

2019. Fire-retardant Paper based on Montmorillonite and Oil Palm Trunk Fibres. 

Applied Science and Engineering Progress. 12(4), 277-285. 

      

   2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Madeng, A. & Chotisuwan, S. 2020. Preparation and Characterization of Titania Supported 

on Cellulose Beads. The 30th Thaksin University conference (pp. 150-157). Video 

conference. May 30, 2020. 

Chotisuwan, S., Luebaesa, A., & Roumcharoen. J. 2019. Zinc oxide doped with copper(II) 

oxide supported on cellulose flakes for degradation of methylene blue. The 45th 

Congress on Science and Technology of Thailand (pp. 437-441). Mae Fah Luang 

University, Chiang Rai, Thailand, October 7-9, 2019. 

 

(3) ชื่อ  ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ 

      1. ภาระงานสอน 

  ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-111 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) 

721-112 ปฏิบัติกำรเคมีทั่วไป 1((0)-3-0) 

721-113 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

721-291 ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติและสเปกโทรสโกปี  5((3)-6-6) 

721-241 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3((3)-0-6) 

721-242 ปฏิบัติกำรเคมีเชิงฟิสิกส์ 1((0)-3-0) 

721-243 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3((3)-0-6) 

721-347 พอลิเมอร์และวัสดุชีวภำพ 2((1)-3-2) 

721-365 เคมีของพอลิเมอร์สีเขียว 2((1)-3-2) 

721-394 นำโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 2((2)-0-4) 

721-419 เทคนิคทางเคมี 5((3)-6-6) 

721-472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 1((0)-2-1) 

721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชวีวิทยา 1((0)-2-1) 

721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 3((0)-9-0) 

  2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

   2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
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Perdana, M.I., Ruamcharoen, J., Panphon, S., & Leelakriangsak, M. (2021). Antimicrobial 

 activity and physical properties of starch/chitosan film incorporated with  

 lemongrass essential oil and its application. 141, 110934.  

https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.110934 

Ruamcharoen, J.  Munlee, R., & Ruamcharoen, P. 2019.  Improvement of water  

 vapor barrier and mechanical properties of sago starch‐kaolinite 

nanocomposites. Polymer Composites, 41(1), 201-209. 

Taksapattanakul. K., Tulyapitak, T., Phinyocheep,  P., Ruamcharoen. P., Ruamcharoen,        

J., and Daniel, P. 2019. Hydrogenated natural rubber as an alternative 

replacement  to ethylene-propylene-diene-monomer (EPDM) rubber in terms of 

thermal-oxidative degradation properties, Polymer Science series B., 61, 567-573.  

  2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม  

- 

(4)  ผศ.ดร.ประวิทย์ คงจันทร์ 

      1. ภาระงานสอน 

    ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 1((0)-2-1) 

721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชวีวิทยา 1((0)-2-1) 

721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 3((0)-9-0) 

721-482 กำรผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภำพ 3((2)-3-4) 

721-485 กำรแยกในอุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ 3((3)-0-4) 

721-493 พลังงานทดแทน   2((2)-0-4) 

      2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

        2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Kongjan, P., Jariyaboon, R., Reungsang, A. and Sittijunda, S. 2021. Co-fermentation of 

1,3-propanediol and 2,3-butanediol from crude glycerol derived from the 

biodiesel production process by newly isolated Enterobacter sp.: 

Optimization factors affecting. Bioresource Technology Reports. 13, 100616. 

https://doi.org/10.1016/j.biteb.2020.100616. 

Sani, K., Kongjan, P., Pakhathirathien, C. Cheirsilp, B., O-Thong, S., Raketh, M., Kana, R. 

and Jariyaboon, R. 2021. Effectiveness of using two-stage anaerobic digestion 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0023643821000876#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0023643821000876#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0023643821000876#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0023643821000876#!
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.110934
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ruamcharoen%2C+Jareerat
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Munlee%2C+Ruszana
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15480569/2020/41/1
https://doi.org/10.1016/j.biteb.2020.100616
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to recover bio-energy from high strength palm oil mill effluents with 

simultaneous treatment. Journal of Water Process Engineering. 39, 101661.  

  https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101661. 

Rattanaya, T., Kongjan, P., Bunyakan, C., Reungsang, A. and Jariyaboon. 2020. 

Upgrading biogas to biomethane: Alkaline recovery of absorbed solution by 

thermal decomposition. Process Safety and Environmental Protection. 138, 

157-166. 

Wijaya, A.S., Jariyaboon, R., Reungsang, A. and Kongjan, P. 2020. Biochemical Methane 

Potential (BMP) of Cattle Manure, Chicken Manure, Rice Straw, and Hornwort 

in Mesophilic Mono-digestion. International Journal of Integrated Engineering. 

12 (3), 1-8. 

Tepsour, M., Usmanbaha, N., Rattanaya, T, Jariyaboon R., O-Thong, S., Prasertsan, P. 

and Kongjan, P. 2019. Biogas Production from Oil Palm Empty Fruit Bunches 

and Palm Oil Decanter Cake using Solid-State Anaerobic (co) Digestion. 

Energies. 12, 4368. https://doi.org/10.3390/en12224368. 

Usmanbaha, N., Jariyaboon, R., Reungsang A., Kongjan P. and Chu C-Y. 2019. 

Optimization of Batch Dark Fermentation of Chlorella sp. Using Mixed-

Cultures for Simultaneous Hydrogen and Butyric Acid Production. Energies. 

12, 2529. https://doi.org/10.3390/en12132529. 

(5)  ดร.ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์ 

      1. ภาระงานสอน 

  ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-242 ปฏิบัติกำรเคมีเชิงฟิสิกส์ 1((0)-3-0) 

721-354 เทคโนโลยีชีวภำพสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6) 

721-363 เทคโนโลยีเอนไซม์ 3((3)-0-6) 

721-472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 1((0)-2-1) 

721-474 กำรวำงแผนโครงงำนวิจัยทำงเคมี-ชวีวิทยำ 1((0)-2-1) 

721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 3((0)-9-0) 

721-484 กำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรมและของเสียอันตรำย 3((3)-0-6) 

721-494 วิศวกรรมเคมีชีวภำพเบื้องต้น 3((3)-0-6) 

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101661
https://doi.org/10.3390/en12224368
https://doi.org/10.3390/en12132529
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         2.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสาร 

Khunjan, U. and Kasikamphaiboon, P. 2020. Green synthesis of kaolin-supported 

nanoscale zero-valent iron using Ruellia tuberosa leaf extract for effective 

decolorization of azo dye Reactive Black 5. Arabian Journal for Science and 

Engineering. 46, 383–394. 

Kasikamphaiboon, P. and Khunjan, U.  2018.  CO2 Adsorption from Biogas Using 

Amine-Functionalized MgO. International Journal of Chemical Engineering, 

2018, 1-8.  

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

ปรีชำ กสิกรรมไพบูลย์, ภำนุวัฒน์ สำบวช, และอุไรวรรณ ขุนจันทร์.  2561.  กำรสังเครำะห์และ

ดัดแปลงพ้ืนผิวอนุภำคแมกนีไทต์ขนำดนำโนและกำรประยุกต์ใช้ในกำรกำจัดตะกั่ว.  กำร

ประชุมวิชำกำร ประจ ำปี 2561  (น . 225-234). 11-12 ธั น ว ำค ม  2561 . เชี ย ง ให ม่ : 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้. 

รูฮำญำ เจะซู, ซูไฮลำฮ์ มำมะ, ปรีชำ กสิกรรมไพบูลย์, และอุไรวรรณ ขุนจันทร์.  2561.  กำรแยก

และคัดเลือกยีสต์สะสมไขมันที่สำมำรถผลิตเอนไซม์ไลเปสและเซลลูเลสจำกดินที่ปนเปื้อน

ของเสียของผลปำล์ม.  กำรประชุมวิชำกำร ประจ ำปี 2561 (น. 130-138). 11-12 ธันวำคม 

2561. เชียงใหม่: มหำวิทยำลัยแม่โจ้. 

 

 

 

(6)  ชื่อ ดร. โรมรัน ชูศรี 

    1. ภาระงานสอน 

       ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-111 

721-112 

เคมีทั่วไป 1 

ปฏิบัติกำรเคมีทั่วไป 

3((3)-0-6) 

1((0)-3-0) 

721-113 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

721-251 เคมีวิเครำะห์ 3((3)-0-6) 

721-252 ปฏิบัติกำรเคมีวิเครำะห์ 1((0)-3-0) 

721-219 ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติและสเปกโทรสโกปี 5((3)-6-6) 

721-351 กำรวิเครำะห์โดยใช้เครื่องมือ 3((3)-0-6) 

721-380 

721-381 

พืชน้ ำมันและผลิตภัณฑ์ 

ธำตุที่เป็นพิษในสัตว์น้ ำเศรษฐกิจ 

3((3)-0-6) 

3((3)-0-6) 
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721-382 

721-419 

721-472 

 

กำรดูดซับโดยวัสดุธรรมชำติ 

เทคนิคทางเคมี 

สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 

3((3)-0-6) 

5((3)-6-6) 

1((0)-2-1) 

721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชวีวิทยา 1((0)-2-1) 

721-477 

722-343 

กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 

กำรปลูกพืชร่วมกับกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรวิเครำะห์คุณภำพ 

3((0)-9-0) 

3((2)-1-3) 

  2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

- 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Cheloh, A., Jariyaboon, R., Chusie, R., & Kongjan, P. 2020. Continuous bio-hythane 

production by two-stage anaerobic co-digestion of distillery wastewater and 

glycerol waste. International Conference on Biohydrogen and Bioprocesses. 

18-21, December 2020. Feng Chia University, TAIWAN. 

 

(7)  ชื่อ ผศ.ดร.รัตนา จริยาบูรณ์ 

      1. ภาระงานสอน 

  ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 1((0)-2-1) 

721-474 กำรวำงแผนโครงงำนวิจัยทำงเคมี-ชวีวิทยำ 1((0)-2-1) 

721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 3((0)-9-0) 

721-481 กำรวิเครำะห์น้ ำและน้ ำเสีย 3((2)-3-4) 

721-482 กำรผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภำพ 3((2)-3-4) 

721-485 กำรแยกในอุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ 3((3)-0-4) 

721-493 พลังงานทดแทน   2((2)-0-4) 

       2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

           2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Kongjan, P., Jariyaboon, R., Reungsang, A. and Sittijunda, S. 2021. Co-fermentation of 

1,3-propanediol and 2,3-butanediol from crude glycerol derived from the 

biodiesel production process by newly isolated Enterobacter sp.: 
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Optimization factors affecting. Bioresource Technology Reports. vol. 13, 

100616. https://doi.org/10.1016/j.biteb.2020.100616. 

Sani, K., Kongjan, P., Pakhathirathien, C. Cheirsilp, B., O-Thong, S., Raketh, M., Kana, R. 

and Jariyaboon, R. 2021. Effectiveness of using two-stage anaerobic digestion 

to recover bio-energy from high strength palm oil mill effluents with 

simultaneous treatment. Journal of Water Process Engineering. 39, 101661. 

https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101661. 

Rattanaya, T., Kongjan, P., Bunyakan, C., Reungsang, A. and Jariyaboon. 2020. 

Upgrading biogas to biomethane: Alkaline recovery of absorbed solution by 

thermal decomposition. Process Safety and Environmental Protection. 138, 

157-166. 

Wijaya, A.S., Jariyaboon, R., Reungsang, A. and Kongjan, P. 2020. Biochemical Methane 

Potential (BMP) of Cattle Manure, Chicken Manure, Rice Straw, and Hornwort 

in Mesophilic Mono-digestion. International Journal of Integrated Engineering. 

12 (3), 1-8. 

Tepsour, M., Usmanbaha, N., Rattanaya, T, Jariyaboon R., O-Thong, S., Prasertsan, P. 

and Kongjan, P. 2019. Biogas Production from Oil Palm Empty Fruit Bunches 

and Palm Oil Decanter Cake using Solid-State Anaerobic (co) Digestion. 

Energies. 12, 4368. https://doi.org/10.3390/en12224368. 

Usmanbaha, N., Jariyaboon, R., Reungsang A., Kongjan P. and Chu C-Y. 2019. 

Optimization of Batch Dark Fermentation of Chlorella sp. Using Mixed-

Cultures for Simultaneous Hydrogen and Butyric Acid Production. Energies. 

12, 2529. https://doi.org/10.3390/en12132529. 

 

(8)  ชื่อ ดร.จุฑารัตน์ ทะสะระ 

      1. ภาระงานสอน 

              ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-112 ปฏิบัติกำรเคมีทั่วไป 1((0)-3-0) 

721-391 การควบคุมคุณภาพ 2((2)-0-4)     

721-472 

721-474 

สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 

กำรวำงแผนโครงงำนวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 

1((0)-2-1) 

1((0)-2-1) 

721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 3((0)-9-0) 

https://doi.org/10.1016/j.biteb.2020.100616
https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101661
https://doi.org/10.3390/en12224368
https://doi.org/10.3390/en12132529
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721-482 กำรผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภำพ 3((2)-3-4) 

721-485 กำรแยกในอุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ 3((3)-0-4) 

721-493 พลังงำนทดแทน 2((2)-0-4) 

      2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

         2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

- 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Benmad, A., Krisornpornsan, B. Tasara, J., Jariyaboon, R., & Kongjan, P.  2018.  Pyrolysis 

of sugarcane bagasse: characterization of product via slow pyrolysis in tube 

furnace.   In P.  Kullavanijaya ( Ed. ) , The 2nd International Conference on 

Anaerobic Digestion Technology/ Sustainable Alternative Bioenergy for a 

Stable Life (pp. 225-233). Chiang Mai:  June 2018, Chiang Mai University. 

Sa-oh, S., Jariyaboon, R., Kongjan, P., Tasara J., & Krisornpornson, B.  2018.  Enhancing 

of sugarcane bagasse hydrolysis by using pyrolysis pretreatment.   In P. 

Kullavanijaya (Ed.), The 2nd International Conference on Anaerobic Digestion 

Technology/Sustainable Alternative Bioenergy for a Stable Life (pp. 168-176). 

Chiang Mai: June 2018, Chiang Mai University. 

Salaeh, A. , Jariyaboon, R. , Tasara, J. , Krisornpornsan, B. , & Kongjan, P.   2018.  

Biochemical methane potential of distillery spent wash generated from 

ethanol fermentation at different inoculum to substrate ratio.   In P. 

Kullavanijaya (Ed.), The 2nd International Conference on Anaerobic Digestion 

Technology/ Sustainable Alternative Bioenergy for a Stable Life  (pp.  120-

128). Chiang Mai: June 2018, Chiang Mai University. 

Kohing, H. , Tasara, T. , & Khummueng, W.  2 0 1 8 .   Effect of infrared drying on 

phytochemical  content, antioxidant activity and physicochemical properties 

of germinated brown rice.  The Pure and Applied Chemistry International 

Conference 2018 (pp. FA5-FA10). February 2018, Songkhla. 

 

 (9) ดร.อุไรวรรณ ขุนจันทร์ 

      1. ภาระงานสอน 

     ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-111 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) 



165 
 

 

721-112 ปฏิบัติกำรเคมีทั่วไป 1((0)-3-0) 

721-113 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

721-354 เทคโนโลยีชีวภำพสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6) 

721-361 ชีวเคมี 3((3)-0-6) 

721-362 ปฏิบัติกำรชีวเคมี 1((0)-3-0) 

721-363 เทคโนโลยีเอนไซม์ 3((3)-0-6) 

721-472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 1((0)-2-1) 

721-474 กำรวำงแผนโครงงำนวิจัยทำงเคมี-ชวีวิทยำ 1((0)-2-1) 

721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 3((0)-9-0) 

721-494 วิศวกรรมเคมีชีวภำพเบื้องต้น 3((3)-0-6) 

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 2.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสาร 

Khunjan, U. and Kasikamphaiboon, P. 2020. Green synthesis of kaolin-supported 

nanoscale zero-valent iron using Ruellia tuberosa leaf extract for effective 

decolorization of azo dye Reactive Black 5. Arabian Journal for Science and 

Engineering. 46, 383–394. 

Kasikamphaiboon, P. and Khunjan, U.  2018.  CO2 Adsorption from Biogas Using 

Amine-Functionalized MgO. International Journal of Chemical Engineering, 

2018, 1-8.  

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

ปรีชำ กสิกรรมไพบูลย์, ภำนุวัฒน์ สำบวช, และอุไรวรรณ ขุนจันทร์.  2561.  กำรสังเครำะห์และ

ดัดแปลงพ้ืนผิวอนุภำคแมกนีไทต์ขนำดนำโนและกำรประยุกต์ใช้ในกำรกำจัดตะกั่ว.  กำร

ประชุมวิชำกำร ประจ ำปี 2561  (น . 225-234). 11-12 ธั น ว ำค ม  2561 . เชี ย ง ให ม่ : 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้. 

รูฮำญำ เจะซู, ซูไฮลำฮ์ มำมะ, ปรีชำ กสิกรรมไพบูลย์, และอุไรวรรณ ขุนจันทร์.  2561.  กำรแยก

และคัดเลือกยีสต์สะสมไขมันที่สำมำรถผลิตเอนไซม์ไลเปสและเซลลูเลสจำกดินที่ปนเปื้อน

ของเสียของผลปำล์ม.  กำรประชุมวิชำกำร ประจ ำปี 2561 (น. 130-138). 11-12 ธันวำคม 

2561. เชียงใหม่: มหำวิทยำลัยแม่โจ้. 

 

(10)  ชื่อ ดร.ธนากร จันทสุบรรณ 

      1. ภาระงานสอน 

     ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
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721-242 ปฏิบัติกำรเคมีเชิงฟิสิกส์ 1((0)-3-0) 

721-352 ปฏิบัติกำรกำรวิเครำะห์โดยใช้เครื่องมือ 1((0)-3-0) 

721-354 เทคโนโลยีชีวภำพสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6) 

721-382 กำรดูดซับโดยวัสดุธรรมชำติ 3((3)-0-6) 

721-472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 1((0)-2-1) 

721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชวีวิทยา 1((0)-2-1) 

721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 3((0)-9-0) 

721-481 กำรวิเครำะห์น้ ำและน้ ำเสีย 3((2)-3-4) 

721-484 กำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรมและของเสียอันตรำย 3((3)-0-6) 

721-485 กำรแยกในอุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ 3((3)-0-4) 

721-494 วิศวกรรมเคมีชีวภำพเบื้องต้น 3((3)-0-6) 

722-453 กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3((2)-3-4) 

722-454 นิเวศวิทยำประยุกต์ 3((2)-3-4) 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสาร 

Chantasuban, T., Santomauro, F., Gore-Lloyd, D., Parsons, S., Henk, D., Scott, R. J., & Chuck, C. 

2018. Elevated production of the aromatic fragrance molecule, 2-phenylethanol, 

using Metschnikowia pulcherrima through both de novo and ex novo conversion in 

batch and continuous modes. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 

93(8), 2118–2130. https://doi.org/10.1002/jctb.5597 

Fan, J., Santomauro, F., Budarin, V. L., Whiffin, F., Abeln, F., Chantasuban, T., Gore-Lloyd, D., 

Henk, D., Scott, R. J., Clark, J., & Chuck, C. J. 2 0 1 8 .  The additive free microwave 

hydrolysis of lignocellulosic biomass for fermentation to high value products. Journal 

of Cleaner Production, 198, 776–784.  

 

(11) ชื่อ ดร.วันเพ็ญ นาเกลือ 

      1. ภาระงานสอน 

  ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-291 ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติและสเปกโทรสโกปี  5((3)-6-6) 

721-232 เคมีอินทรีย์ 1 3((3)-0-6) 
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721-233 ปฏิบัติกำรเคมีอินทรีย์ 1 1((0)-3-0) 

721-234 เคมีอินทรีย์ 2 3((3)-0-6) 

721-235 ปฏิบัติกำรเคมีอินทรีย์ 2 1((0)-3-0) 

721-337 เคมีของยำและเครื่องส ำอำงเบื้องต้น  2((2)-0-4) 

721-472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 1((0)-2-1) 

721-474 

721-475 

กำรวำงแผนโครงงำนวิจัยทำงเคมี-ชวีวิทยำ 

ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติและสเปกโทรสโกปี 

1((0)-2-1) 

5((3)-6-6) 

721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 3((0)-9-0) 

722-339      4((3)-3-4) พืชสมุนไพรและเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 4((3)-3-4) 

 

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

   2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

   Chunta, S., Boonsriwong, W., Wattanasin, P. Naklua, W. and Lieberzeit, P.A.  2021. Direct 

assessment of very-low-density lipoprotein by mass sensitive sensor with 

molecularly imprinted polymers. Talanta, 221, 121549. 

  Naklua, W., Suedee, R., and Lieberzeit, P.A.  2016.  Dopaminergic receptor-ligand binding 

assays  based on molecularly imprinted polymers on quartz crystal 

microbalance sensors. Biosensors and Bioelectronics, 81, 117–124.  

  2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Naklua, W. & Srichana, R. (2019).  Synthesis of calcium ion imprinted polymer. TRF-OHEC  

     Annual Congress 2019 (pp. 149). Petchburi: The Thailand Research Fund. 

วันเพ็ญ นำเกลือ, ศุภรดำ สุรพันธนำกร, วัลลภำ ไชยสำลี, และพิชัย จงไพรัตน์.  (2561).  กำรศึกษำควำมเป็น

พิษเบื้องต้นต่อเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งบำงชนิดของสำรสกัดถั่งเช่ำเพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์เสริม

อำหำร. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยวิจัยสถำบันอุดมศึกษำทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 “สำน

พลังเครือข่ำยอุดมศึกษำ เพ่ือควำมมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” (น. 1232-1238). 27 - 29 พฤษภำคม 

2561. ตรัง: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ. 

 

สาขาวิชาทางชีววิทยา 

(12) ชื่อ ผศ.ดร. ว่าที่ร้อยโทสิทธิศักดิ์ จันทรัตน์  

      1.   ภาระงานสอน 

ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 1((0)-2-1) 

721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 3((0)-9-0) 

722-112 ชีววิทยำทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

722-113 ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 1((0)-3-0) 

722-241 สัตววิทยำทั่วไป 3((3)-0-6) 

722-242 ปฏิบัติกำรสัตววิทยำ 1((0)-3-0)  

722-361 พันธุศำสตร์ 3((3)-0-6) 

722-362 ปฏิบัติกำรพันธุศำสตร์ 1((0)-3-0) 

722-411 เทคนิคทำงชีววิทยำ 5((3)-6-6) 

2.) ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

1.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

 Chaiyasan, P., Mingkwan, B., Jantarat, S., C. Suwannapoom, C., Cioffi, M. D. B., Liehr, T., 

Talumphai, S., Tanomtong, A. and Supiwong, W. 2021. Classical and molecular 

cytogenetics of Belontia hasselti (Perciformes:  Osphronemidae) :  Insights into 

the ZZ/ZW sex chromosome system. Biodiversitas, 22(2), 548-556.  

Jantarat, S., Yeesaem, N., Supanuam, P., Kraiprom, T., Yeesin, P. and Kaewsri, S. 2020. 

Karyotype analysis and nucleolar organizer regions (NORs)  of sundaic yellow 

catfish, Hemibagrus capitulum ( Siluriformes, Siluridae)  in Thailand.  The 

Nucleus, doi.org/10.1007/s13237-020-00321-4. 

Phimphan, S. , Aiumsumang, S. , Tanomtong, A.  and Jantarat, S.  2020. 

Karyomorphological delineation and linear differentiation of microsatellite 

patterns, and meiosis in giant Asian river frog ( Limnonectes blyhii)  from 

Thailand. The Nucleus, doi.org/10.1007/s13237-020-00315). 

 Jantarat, S, Patawang, I, Buatip, S, Thongroy, P, Kraiprom, T. and Tanomtong, A. 2018. 

A newly review and karyological analysis of Leiolepis belliana and L. boehmei 

(Reptilia, Agamidae) from a population in southern Thailand. Caryologia, 71(4), 

365-371.  

Sarasan, T. , Jantarat, S. , Supiwong, W. , Yeesin, P. , Srisamoot, N. and Tanomtong, A. 

2018.  Chromosome Analysis of Two Snakehead Fishs, Channa marulius 

(Hamilton, 1822) and C. marulioides (Bleeker, 1851) (Perciformes: Channidae) 

in Thailand. Cytologia, 83(1), 115-121.  



169 
 

 

Supiwong, W. , Phimphan, S. , Kaewmad, P. , Saenjundaeng, P. , Jantarat, S.  and 

Tanomtong, A.  2018.  First Cytogenetic Study of the Whitecheek Monocle 

Bream, Scolopsis vosmeri ( Perciformes, Nemipteridae)  from Thailand. 

Cytologia, 82(5), 481-484.  

อำมีเนำะห์ ลำเต๊ะ เทียนทิพย์ ไกรพรม พจนำรถ แก่นจันทร์ สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ และณัฐฐำ รัตน

โกศล. 2563. กำรศึกษำกำรย่อยได้ของกำกสำคูหมักโดยวิธีเอนไซม์ เพปซินและเซลลูเลส. 

วำรสำรแก่นเกษตร, 48(พิเศษ 1), 285-290. 

เทียนทิพย์ ไกรพรม มูรนี ตำเยะ แขม ล่องนภำ และสิทธิศักดิ์ จันทรัตน์. 2562. กำรศึกษำกำรใช้กำก

กะทิทดแทนข้ำวโพดบดในสูตรอำหำรนกกระทำระยะกำรเจริญเติบโต. วำรสำรแก่นเกษตร , 

47 (พิเศษ 2), 587 – 592. 

เทียนทิพย์ ไกรพรม สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ และซำรีนำ สือแม. 2562. กำรศึกษำกำรใช้เปลือกหุ้มเมล็ด

ถั่วเหลืองในสูตรอำหำรข้นต่อกำรใช้ประโยชน์ได้ในแพะ. วำรสำรเกษตรพระวรุณ , 16(2), 

271-279.  

 

(13) ชื่อ ผศ.ดร.พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์ 

      1. ภาระงานสอน 

      ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-381 ธาตุที่เป็นพิษในสัตว์น้ าเศรษฐกิจ  3((3)-0-6) 

721-472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 1((0)-2-1) 

721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 3((0)-9-0) 

722-111 ชีววิทยำทั่วไป 1 3((3)-0-6) 

722-112 ชีววิทยำทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

722-113 ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 1((0)-3-0) 

722-241 สัตววิทยำ 3((3)-0-6) 

722-242 ปฏิบัติกำรสัตววิทยำ 1((0)-3-0) 

722-343 กำรปลูกพืชร่วมกับกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรวิเครำะห์คุณภำพ  3((2)-1-3) 

722-411 เทคนิคทำงชีววิทยำ 5((3)-6-6) 

      2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

         2.1 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Sirinupong, P. and Buatip, S. 2020. Comparative Studies on the Reproductive 

System of Elysia bangtawaensis Swennen, 1998, Elysia leucolegnote 

Jensen, 1990, and Elysia singaporensis Swennen, 2011 
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(Gastropoda:Sacoglossa: Plakobranchidae).  Malaysian Journal of 

Science. 39(1): 41-62. (29 February 2020). 

Sirinupong, P. and Buatip, S. 2018. A preliminary observation of a Trichodina sp. 

(Ciliophora: Peritricha) on the skin of Elysia singaporensis (Sacoglossa, 

Plakobranchidae). The Journal of Applied Science. 17(1): 33-40.  

มำรุต สำม่ำน มนูญ ศิรินุพงศ์ สุจริต ส่วนไพโรจน์ พิณทิพย์ จันทรเทพ และ พัฒนสุดำ  

 ศิรินุพงศ์. 2561. เปรียบเทียบกำรเจริญเติบโตของมะนำว 3 พันธุ์ บนต้นตอโดยวิธี

เสียบลิ่ม. วำรสำรวิทยำศำสตร์เกษตร 49 :3 (พิเศษ) : 312-315. 

 

(14) ชื่อ ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ 

        1. ภาระงานสอน 

      ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 1((0)-2-1) 

721-474 กำรวำงแผนโครงงำนวิจัยทำงเคมี-ชวีวิทยำ 1((0)-2-1) 

721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 3((0)-9-0) 

722-113 ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 1((0)-3-0) 

722-361 พันธุศำสตร์ 3((3)-0-6) 

722-362 ปฏิบัติกำรพันธุศำสตร์ 1((0)-3-1) 

722-381 เทคโนโลยีชีวภำพ 3((3)-0-6) 

722-421 ชีววิทยำระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ 3((3)-0-6) 

722-462 พันธุศำสตร์โมเลกุล 3((3)-0-6) 

2. ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

    2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Perdana, M. I. , Ruamcharoen, J. , Panphon, S.  and Leelakriangsak, M.  2021. . 

Antimicrobial activity and physical properties of starch/ chitosan film 

incorporated with lemongrass essential oil and its application.  LWT-Food 

science and technology, 141, 10934.  

  https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.110934 

Soikaew, S. , Harirattanakul, H. , Luangtuvapraneet, C.  and Leelakriangsak, M.  2020. 

Effect of dietary probiotics Lactobacillus plantarum T13 on growth 

performance and digestive enzymes activity of pacific white shrimp 

(Litopenaeus vannamei). Burapha Science Journal, 25(2), 694-705.  

https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.110934
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Ang, C.Y., Sano, M., Dan, S., Leelakriangsak, M. and Tamrin M. Lal. 2020. Postbiotics 

applications as infectious disease control agent in aquaculture.  Biocontrol 

Science, 25(1), 1-7.  

Kurniawan, E. , Panphon, S.  and Leelakriangsak, M.  2019.  Potential of marine 

chitiolytic Bacillus isolates as biocontrol agents of phytopathogenic 

fungi. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 217, 012044. 

Le, V.T., Leelakriangsak, M., Lee, S.W., Panphon, S., Utispan, K. and Koontongkaew, S. 

2019. Characterization and safety evaluation of partially purified bacteriocin 

produced by Escherichia coli E isolated from fermented pineapple Ananas 

comosus (L.) Merr. Brazilian Journal of Microbiology, 50 (1), 33-42.  

Nguyen, T. T. G, Nguyen, T. C. , Leelakriangsak, M. , Pham, T. T. , Pham, Q. H. , 

Lueangthuwapranit, C.  and Nguyen, V. D.  2018.  The promotion 

of Lactobacillus plantarum on growth and resistance against AHPND 

pathogen attack in white-leg shrimp ( Litopenaeus vannamei) .  The Thai 

Journal of Veterinary Medicine, 48(1), 19-28.   

 

 (15) ชื่อ ดร.สมรักษ์ พันธ์ผล   

      1. ภาระงานสอน 

         ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 1((0)-2-1) 

721-474 กำรวำงแผนโครงงำนวิจัยทำงเคมี-ชวีวิทยำ 1((0)-2-1) 

721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 3((0)-9-0) 

722-112 ชีววิทยำทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

722-271 จุลชีววิทยำ 3((3)-0-6) 

722-272 ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ 1((0)-3-0) 

722-371  3((2)-3-4) จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม     3((2)-3-4) 

722-372  การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 3((2)-3-4) 

722-381 เทคโนโลยีชีวภำพ 3((3)-0-6) 

722-392 ระบบควบคุมคุณภำพ 3((3)-0-6) 

722-401 เตรียมสหกิจศึกษำ 1((0)-2-1) 

722-402 สหกิจศึกษำ 6((0)-36-0) 

722-403 ฝึกงำน 300 ชั่วโมง - 
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722-411 เทคนิคทำงชีววิทยำ 5((3)-6-6) 

      2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

      2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Perdana, M.I., Ruamcharoen, J., Panphon, S. and Leelakriangsak, M. 2021. Antimicrobial 

activity and physical properties of starch/chitosan film incorporated with 

lemongrass essential oil and its application. LWT-Food science and 

technology, 141, 110934. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.110934 

Boafo, D.K., Kraisornpornson, B., Panphon, S. and Owusu, B.E. and Amaniampong, 

P.N.N. 2020. Effect of organic soil amendments on soil quality in oil palm 

production. Applied Soil Ecology, 147, 1-9. 103358, 

doi.org/10.1016/j.apsoil.2019.09.008.  

Kurniawan, E., Panphon, S. and Leelakriangsak. M. 2019. Potential of marine chitiolytic 

Bacillus isolates as biocontrol agents of phytopathogenic fungi.  IOP Conf. 

Series : Earth and Environmental Science, 217, 012044. 

Le, V.T., Leelakriangsak, M., Wei, L.S., Panphon, S., Utispan, K. and Koontongkaew, S. 

2019. Characterization and safety evaluation of partially purified bacteriocin 

produced by Escherichia coli E isolated from fermented pineapple Ananas 

comosus (L.). Brazilian Journal of Microbiology, 50(1), 33-42. 

Salaeh, S., Kongjan, P., Panphon, S., Hemmanee, S., Reungsang, A. and Jariyaboon, R. 

2019.  Feasibility of ABE fermentation from Rhizoclonium spp.  hydrolysate 

with low nutrient supplementation. Biomass and Bioenergy, 127, 105269, 1-9. 

doi.org/10.1016/j.biombioe .2019.105269. 

Boafo, D.K., Kraisornpornson, B., Panphon, S. and Owusu, B.E. 2018. Effect of organic 

and reduced mineral fertilization on pH, nutrient content and microbial 

properties of acid soil. Annual Research & Review in Biology, 24(1), 1-11. 

 

 (16) ชื่อ ดร.แววฤดี แววทองรักษ์ 

      1. ภาระงานสอน 

      ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 1((0)-2-1) 

721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 3((0)-9-0) 

722-112 ชีววิทยำทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.110934
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722-113 ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 1((0)-3-0) 

722-231 พฤกษศำสตร์ทั่วไป 3((3)-0-6) 

722-232 ปฏิบัติกำรพฤกษศำสตร์ 1((0)-3-0) 

722-332 สรีรวิทยำของพืช    3((3)-0-6) 

 

722-333   ปฎิบัติการสรีรวิทยาของพืช    1((0)-3-0)                        

722-338 สำรควบคุมกำรเจริญเติบโต  3((3)-0-6) 

722-339  พืชสมุนไพรและเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  4((3)-3-4) 

722-411 เทคนิคทำงชีววิทยำ 5((3)-6-6) 

      2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

แววฤดี แววทองรักษ์ และ นูรฮำยำตี สำและ. 2563. ผลของไคโตซำนต่อกำรเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศ

ในระยะวัฒนภำค. วำรสำรมหำวิทยำลัยทักษิณ. ฉบับที่ 23(3) หน้ำ 1-9. 

อับดุลยำมีน หะยีขำเดร์ ณัฐวิทย์ พจนตันติ ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ และ แววฤดี แววทองรักษ์. 2562. ผลของ

กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนชีววิทยำ ควำมคิด

สร้ำงสรรค์ทำงวิทยำศำสตร์และควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 5. วำรสำรศึกษำศำสตร์. 30 (1), 170-180. 

          จัสมี ยำมำอุ นูรฮำยำตี สำแล๊ะ สุนิตำ สุวรรณโณ และ แววฤดี แววทองรักษ์. 2561 ผลของไคโตซำนต่อกำร

เจริญเติบโตและควำมแข็งแรงของต้นเมลอน. วำรสำรวิทยำศำสตร์เกษตร. ฉบับที่ 49(1), 472-

474. 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

ฮุสนำ ตีมุง และ แววฤดี แววทองรักษ์. 2563. กำรแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียละลำยฟอสเฟตจำกดิน

บริเวณรำกข้ำว. รำยงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ ำปี 

2563 และกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 1. วันที่ 30 

พฤษภำคม 2563. มหำวิทยำลัยทักษิณ จ.พัทลุง หน้ำ 130-137. 

แววฤดี แววทองรักษ์, สมศักดิ์ บัวทิพย์, ปำนจันทน์ สุจริตธุรกำร. 2562. ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำร

ปรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำปฏิบัติกำรพฤกษศำสตร์. รำยงำนกำรประชุมวิชำกำร The 

8th PSU Education Conference. วันที่ 12-13 ธันวำคม 2563. ศูนย์ประชุมนำนำชำติฉลอง

สิริรำชสมบัติครบ 60 ปีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  อ.หำดใหญ่  จ.สงขลำ หน้ำ 215-222. 

อำรอฟะห์ แลเม๊ำะ  แววฤดี แววทองรักษ์ และ อุไรวรรณ ขุนจนัทร์. 2561. ผลของสำรสกัดจำกผักตบชวำ

ต่อกำรยับยั้งกำรงอกและกำรเจริญเติบโตของไมยรำบ. รำยงำนกำรประชุมวชิำกำรพชืสวน

แห่งชำติครั้งที่ 17. วันที่ 19-21 พฤศจิกำยน 2561. โรงแรมเชียงใหม่ แกรน์ วิว คอนเวนชั่น เซ็น

เตอร์ จ.เชียงใหม่ หน้ำ 132-137. 
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(17) ชื่อ ดร.ชมพูนุช อ่ิมทอง 

      1. ภาระงานสอน 

    ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 1((0)-2-1) 

721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 3((0)-9-0) 

722-111 ชีววิทยำทั่วไป 1 3((3)-0-6) 

722-113 ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 1((0)-3-0) 

722-313      ชีวสถิติ 3((3)-0-6) 

722-361 พันธุศำสตร์ 3((3)-0-6) 

722-362 ปฏิบัติกำรพันธุศำสตร์ 1((0)-3-1) 

722-363 ชีวสำรสนเทศศำสตร์เบื้องต้น 3((2)-3-4) 

722-364 เทคโนโลยีโปรตีน 3((3)-0-6) 

722-401 เตรียมสหกิจศึกษำ 1((0)-2-1) 

722-402 สหกิจศึกษำ  6((0)-36-0) 

722-411 เทคนิคทำงชีววิทยำ 5((3)-6-6) 

722-421 ชีววิทยำระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ 3((3)-0-6) 

      2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

  2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Thammasittirong, A., Imtong, C., Sriwimol, W., Sakdee, S. and Angsuthanasombat, C. 2019.  

The C-Terminal Domain of the Bacillus thuringiensis Cry4Ba Mosquito-Specific 

Toxin Serves as a Potential Membrane Anchor. Toxins. 11, 62. doi: 

10.3390/toxins11020062. 

Ojha, S.C., Imtong, C., Meetum, K., Sakdee, S., Katzenmeier, G. and Angsuthanasombat, C. 

2018. Purification and characterization of the antibacterial peptidase lysostaphin 

from Staphylococcus simulans: adverse influence of Zn2+ on bacteriolytic 

activity. Protein Expression and Purification. 151, 106-112. 

Raksanoh, V., Prangkio, P., Imtong, C., Thamwiriyasati, N., Suvarnapunya, K., Shank, L. and 

Angsuthanasombat, C. 2018. Structural requirement of the hydrophobic region of 

the Bordetella pertussis CyaA-hemolysin for functional association with CyaC-

acyltransferase in toxin acylation. Biochemical and Biophysical Research 

Communications. 499, 862-867. 

 

 (18)  ชื่อ อ.สุภาพร ฝั่งชลจิตต์ 
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      1. ภาระงานสอน 

      ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 1((0)-2-1) 

721-474 กำรวำงแผนโครงงำนวิจัยทำงเคมี-ชวีวิทยำ 1((0)-2-1) 

721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 3((0)-9-0) 

722-111 ชีววิทยำทั่วไป 1 3((3)-0-6) 

722-112 ชีววิทยำทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

722-113 ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 1((0)-3-0) 

722-351 นิเวศวิทยำ 3((3)-0-6) 

722-352 ปฏิบัติกำรนิเวศวิทยำ 1((0)-3-0) 

722-451 กำรจัดกำรระบบนิเวศ 3((2)-3-4)  

722-453 กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3((2)-3-4) 

722-454 นิเวศวิทยำประยุกต์ 3((2)-3-4) 

722-455 สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นภำคใต้ 2((1)-3-4)  

     2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี     

      2.1  บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสาร 

สมศักดิ์ บัวทิพย์, เกื้อ ฤทธิบูรณ์, สุภำพร แสงแก้ว, พิมลร้ตน์ ทองโรย, สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์, พัน ยี่สิ้น, เชำว

พจน์ ชววงศ์ษำ และ เดะมะ กะนิแร. 2564. สัตว์น้ ำพลอยจับได้จำกประมงอวนจมปูในจังหวัดปัตตำนี. 

วำรสำรวิทยำศำสตร์บูรพำ, 26(1), 572-592. 

เกื้อ ฤทธิบูรณ์, สุภำพร ฝั่งชลจิตต์, พิมลรัตน์ ทองโรย, เชำวพจน์ ชววงศ์ษำ และ สมศักดิ์ บัวทิพย์. 2562.

นิเวศวิทยำบำงประกำรของหอยเสียบ (Donax faba Gmelin, 1791) บริเวณหำดบำงหลิง อ ำเภอเทพำ 

จังหวัดสงขลำ. วำรสำรวิทยำศำสตร์บูรพำ, 24(1), 395-414. 

 

 (19) ชื่อ ดร. สายฝน สิทธิมงคล 

      1. ภาระงานสอน 

 ภำระงำนสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 1((0)-2-1) 

721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชีววิทยำ 3((0)-9-0) 

722-111 ชีววิทยำทั่วไป 1 3((3)-0-6) 

722-112 ชีววิทยำทั่วไป 2 3((3)-0-6) 
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722-113 ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 1((0)-3-0) 

722-334 พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 3((2)-3-4) 

722-351 นิเวศวิทยำ 3((3)-0-6) 

722-352 ปฏิบัติกำรนิเวศวิทยำ 1((0)-3-0) 

722-451 กำรจัดกำรระบบนิเวศ 3((2)-3-4)  

722-453 กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3((2)-3-4) 

722-454 นิเวศวิทยำประยุกต์ 3((2)-3-4) 

722-455 สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นภำคใต้ 2((1)-3-4)  

      2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

    2.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร 

  - 

          2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

  - 
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ภาคผนวก ซ 

ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการ 

1. รศ.ดร. ช.วยำกรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร  

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 

1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหลักสูตรกับควำมต้องกำรของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ

หรือไม่ เพียงใด  และอย่ำงไร ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไร

บ้ำง 

     หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำเคมี-ชีววิทยำ

เป็นหลักสูตรที่น่ำสนใจ เนื่องจำกเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหำ

เป็นกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำงด้ำนเคมีและชีววิทยำเข้ำ

ด้วยกัน มีรำยวิชำที่เป็นรำยวิชำที่มีเนื้อหำบูรณำกำรทำง

เคมีและชีววิทยำโดยเฉพำะในส่วนของรำยวิชำเอกเลือก ซึ่ง

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันที่เน้นกำรบูรณำกำร

องค์ควำมรู้เข้ำด้วยกันและสอดคล้องกับกำรแนวทำงกำร

พัฒนำประเทศไปในแนวทำงที่เน้นตำมรูปแบบเศรษฐกิจ 

BCG economy และกำรพัฒนำระบบอุตสำหกรรมกำร

ผลิ ตที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ระบบชี วภ ำพ  ซึ่ งสอดคล้ องกับ

อุตสำหกรรมที่รัฐบำลเน้นย้ ำในปัจจุบัน 

หลักสูตรได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมรำยวิชำเอกเลือกใหม่

จำกรำยวิชำเดิมที่มีอยู่  และสร้ำงรำยวิชำใหม่ที่

สอดคล้องกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ โดย

ใช้แนวทำงเศรษฐกิจชีวภำพ BCG economy ใน

กำรสร้ำงรำยวิชำเอกเลือกที่มีเนื้อหำในกำรบูรณำ

กำรควำมรู้ทำงเคมีและชีววิทยำ  

2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหลักสูตรกับควำมต้องกำรของ

ท้องถิ่นภำคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ท้องถิ่นภำคใต้  หรือไม่  เพียงใด  และอย่ำงไร ท่ำนมี

ข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     เห็นว่ำมีควำมสอดคล้อง หลักสูตรมี เนื้ อหำวิชำที่

ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่นและชุมชนทั้ งใน

รำยวิชำ กลุ่มวิชำและชุดวิชำ เช่นรำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับพืช

และสัตว์เศรษฐกิจของภำคใต ้ 

 

3. ควำมก้ำวหน้ำทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหำสำระของ

หลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหำสำระของหลักสูตรนี้มี

ควำมก้ำวหน้ำและควำมทันสมัยของหลักสูตรมำกน้อย

เพียงไร อย่ำงไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน ำทั้งในและนอก

ประเทศ และท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

หลักสูตรมีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิมและสร้ำง

รำยวิชำใหม่ที่มีเนื้อหำในกำรบูรณำกำรควำมรู้ทำง

เคมีและชีววิทยำเข้ำด้วยกันเน้นทั้งภำคทฤษฏีและ

ปฏิบัติเพ่ือเตรียมควำมพร้อมบัณฑิตเข้ำสู่กำรเป็น

มืออำชีพในกำรท ำงำนทั้งในและนอกสำยงำน 
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     หลักสูตรมีกำรปรับปรุงทุกๆ รอบ 5 ปี  และมีกำร

ปรับปรุงรำยวิชำให้เป็นรำยวิชำที่มีเนื้อหำบูรณำกำรทำง

เคมีและชีววิทยำเนื้อหำวิชำมีควำมทันสมัยและเนื้อหำที่

หลำกหลำยตรงกับควำมต้องกำรของนักศึกษำและเป็นกำร

เตรียมควำมพร้อมของบัณฑิตเข้ำสู่อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง

อย่ำงแท้จริง 

4. ควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้ำใจชัดเจน        

                     5    ใช่    � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

     วัตถุประสงค์มีควำมใกล้เคียงกับหลักสูตรฉบับ พ.ศ.

2560 ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่มีกำรบูรณำกำรควำมรู้ทั้ ง

ทำงด้ำนเคมีและชีววิทยำ  

 

    4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภำรกิจของคณะ 

                     5    ใช่   �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

     ภำรกิจของคณะที่จะสร้ำงสรรค์งำนวิจัยและนวัตกรรม

ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่น ำไปสู่กำรพัฒนำองค์

ควำมรู้ใหม่ พร้อมทั้งพัฒนำบัณฑิตศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง

ในระดับสำกล เห็นว่ำวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีควำมสอด

รับกับภำรกิจคณะแล้ว 

 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษำและ

สังคม 

                     5    ใช่   �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

     รำยวิชำ และชุดวิชำที่มีเนื้อหำครอบคลุมทั้งกำรท ำงำน

กำรประกอบอำชีพได้ทั้งในห้องปฏิบัติกำรและในระดับ

อุตสำหกรรมทั้งทำงเคมีและชีววิทยำ 
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4.4 กำรจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                 

                    5    ใช่    �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

     รำยจัดกำรรำยวิชำให้มีเนื้อหำในเชิงบูรณำกำรนั้นเป็น

กำรจัดกำรหลักสูตรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรอย่ำงไรก็ตำมขอให้หลักสูตรวำงแผนกำรสอดแทรก

ทักษะในด้ำนอ่ืนๆ เช่นคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือช่วยให้กำร

เรียนกำรสอนของหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่

หลักสูตรได้วำงไว้ 

        หลักสูตรได้พยำยำมเน้นย้ ำและสอดแทรก 

คุณธรรม จริยธรรม ควำมมีระเบียบ วินัย เข้ำไป

กิจกรรมต่ำง ๆ ของหลักสูตรและในกำรเรียนกำร

สอน 

4.5 มีดุลยภำพระหว่ำงเนื้อหำควำมรู้ทั่วไปกับเนื้อหำควำมรู้

เฉพำะทำง                                                                       

                    5   ใช่       � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

     มีควำมเหมำะสมทั้งในส่วนเนื้อหำที่เป็นรำยวิชำศึกษำ

ทั่วไป รำยวิชำที่เป็นรำยวิชำพ้ืนฐำนและรำยวิชำที่เป็น

รำยวิชำเลือกที่มีควำมเฉพำะเน้นควำมรู้เฉพำะทำงที่มี

กำรบูรณำกำร 
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5. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัตถุประสงค์ โครงสร้ำง เนื้อหำ

สำระของหลักสูตร และรำยวิชำ : วัตถุประสงค์ โครงสร้ำง 

เนื้อหำสำระของหลักสูตร และรำยวิชำมีควำมสัมพันธ์กัน

มำกน้อยเพียงใด ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     หลักสูตรอำจจะต้องเทียบจ ำนวนหน่วยกิตและรำยวิชำ

ทั้งในสำขำวิชำเคมีและสำขำวิชำชีววิทยำ กับ มคอ.1 สำขำ

วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ พ.ศ  2554  และเพ่ิมเติม

รำยวิชำทำงด้ำนสถิติของทำงชีววิทยำและรำยวิชำเรื่อง

ควำมปลอดภัย ในห้องปฏิบัติกำรเข้ำมำ เพ่ือให้เนื้อหำและ

รำยวิชำของหลักสูตรมีควำมสอดคล้องกับ มคอ.1   

     ทำงหลักสูตรได้ท ำกำรตรวจสอบ

รำยวิชำในหลักสูตรกับรำยวิชำใน มคอ1. สำขำ

วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ พบว่ำมีจ ำนวน

รำยวิชำและเนื้อหำที่ครอบคลุมเนื้อหำที่ก ำหนดไว้

ใน มคอ.1 และมีส่วนที่แตกต่ำงในรำยวิชำที่เป็น

รำยวิชำเฉพำะ หรือรำยวิชำที่เป็นเคมีสหวิทยำกำร

และมีรำยวิชำทำงชีววิทยำ รวมไปถึงรำยวิชำ

ทำงด้ำนควำมปลอดภัย แต่อย่ำงไรก็ตำมเนื้อหำใน

ส่วนของสถิติ ได้มีกำรเพ่ิมเติมรำยวิชำ 722-313 

ชีวสถิติ  Biostatistics แทนที่ รำยวิชำชีววิทยำ

ภำคสนำม เพ่ือให้หลักสูตรมีเนื้อหำครอบคลุมกับ 

มคอ. 1 . สำขำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์          

แล ะ ใน ส่ วน เนื้ อ ห ำ เรื่ อ งค ว ำม ป ล อด ภั ย ใน

ห้องปฏิบัติกำรได้มีสอดแทรกอยู่ ในเนื้อหำของ

รำยวิชำ 721-112 ปฏิบัติกำรเคมีทั่วไป 721-251 

เคมีวิเครำะห์ 721-474 กำรวำงแผนโครงงำนวิจัย

ทำงเคมี-ชีววิทยำ และในภำคกำรศึกษำท่ี 2 ของทุก

ปีกำรศึกษำทั้งแผนกวิชำเคมีและแผนกวิชำชีววิทยำ

ได้ จั ด ให้ มี กำรอบรม เรื่ อ งควำมปลอดภั ย ใน

ห้องปฏิบัติกำรให้กับนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนใน

รำยวิชำ 721-477 กำรวิจัยทำงเคมี-ชวีวิทยำ  

6. เนื้อหำสำระของหลักสูตร : เนื้อหำสำระของหลักสูตรมี

ควำมครอบคลุม และสำมำรถน ำไปใช้มำกน้อยเพียงใด และ

ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     มีเนื้อหำครอบคลุมและเห็นว่ำเหมำะสมกับกำรน ำไปใช้

ในสถำนประกอบกำรและอุตสำหกรรมต่ำงๆ ได้หลำกหลำย 

 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจำกหลักสูตร

ควรเป็นอย่ำงไร 

     มีองค์ควำมรู้ทำงด้ำนเคมีและชีววิทยำที่หลำกหลำย

ครบถ้วน และมีควำมรู้ในเนื้อหำวิชำที่เป็นศำตร์ที่เป็นบูรณำ

กำรของทั้งเคมีและชีวิทยำเข้ำด้วยกัน ท ำให้บัณฑิตที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำจำกหลักสูตร 
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8. ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงหลักสูตร 

8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

     ปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีกำรเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง

และเน้นกำรเรียนกำรสอนที่เน้นประสบกำรณของผู้เรียน

เป็นส ำคัญ 

     หลักสูตรได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ให้มีควำมสอดคล้องและเป็นกำรผลิตบัณฑิตที่มี

ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปบูรณำกำรต่อยอดองค์ควำมรู้

ต่อไปได ้

8.2 โครงสร้ำงของหลักสูตร (เช่น กำรจัดสำขำวิชำเอก กำร

จัดหมวดวิชำพ้ืนฐำน/บังคับ/เอก/เลือก) 

    มีข้อสังเกตแผนกำรศึกษำในชั้นปีที่ 3 ที่มีจ ำนวนรำยวิชำ

ปฏิบัติกำรเป็นจ ำนวนมำก ให้หำวิธีกำรจัดแผนกำรศึกษำให้

ในชั้ นปีที่  3  ทั้ ง 2  ภำคกำรศึ กษำมี จ ำนวนรำยวิช ำ

ปฏิบัติกำรไม่มำกจนเกินไป 

     เนื่องจำกหลักสูตรเป็นหลักสูตรเอกคู่ ท ำให้

นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนในกรำยวิชำต่ำงๆ 

เป็นจ ำนวน 150 หน่วยกิต ทำงเคมีและชีววิทยำ

เท่ำกันๆ ท ำให้มีจ ำนวนปฏิบัติกำรมีเป็นจ ำนวนมำก

และในรำยวิชำปฏิบัติกำรส่วนใหญ่เป็นรำยวิชำที่

นักศึกษำจะต้องมีพ้ืนฐำนควำมรู้มำก่อน ท ำให้กำร

กระจำยรำยวิชำปฏิบัติกำรไปยัง ภำคกำรศึกษำ

อ่ืนๆ ยังท ำได้ยำก อย่ำงไรก็ตำมทำงหลักสูตรจะได้

ปรับรำยวิชำปฏิบัติกำรให้กระจำยไปยั งภำค

กำรศึกษำอ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสมต่อไป 

8.3 กำรจัดหลักสูตรและรำยวิชำ (เช่น ควรจัดหรือเพ่ิมเติม

รำยวิชำใด ควรจัดล ำดับวิชำอย่ำงไร) 

    ข้อสังเกตรำยวิชำ 721-241 เคมีเชิงฟิสิกส์ และรำยวิชำ 

721-242 ปฏิบัติกำรเคมีเชิงฟิสิกส์ อยู่คนละภำคกำรศึกษำ 

คือภำคกำรศึกษำที่ 2 ชั้นปีที่ 2 และภำคกำรศึกษำที่ 1 ชั้น

ปีที่  3 อำจจะท ำให้นักศึกษำลืมเนื้อหำและไม่เข้ำใจใน

เนื้อหำหำกเนื้อหำและปฏิบัติกำรไม่เป็นไปในเวลำเดียวกัน  

   ทำงหลักสูตรจะได้ท ำกำรปรับปรุงรำยวิชำให้อยู่

ในภำคกำรศึกษำเดียวกัน  
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8.4 กำรบริหำรหลักสูตรและกำเรียนกำรสอน (เช่น กำร

คัดเลือกนักศึกษำ กำรสอบ) 

      1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยมีกำรใช้ภำษำอังกฤษ

ร้อยละ 50 ขึ้นไป ควรสอดแทรกภำษำอังกฤษในรำยวิชำ

ต่ำงๆ ในกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร  

      2. กำรสอบภำษำอังฤษของมหำวิทยำลัย ควรให้

นักศึกษำผ่ำนเกณฑ์ภำษำอังกฤษตั้งในระดับชั้นปีที่ 1 -3 

เพ่ือให้สำมำรถเข้ำร่วมกำรฝึกงำนหรือสหกิจศึกษำได้และ

ควรก ำหนดระดับภำษำอังกฤษของนักศึกษำที่จะส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

      3. ควรสนับสนุนเชิญชวนให้นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร

สอบเพ่ือรับรองมำตรฐำนควำมรู้เคมี ของสมำคมเคมีแห่ง

ประเทศไทย เพ่ือให้นักศึกษำได้ทดสอบควำมรู้ทำงด้ำนเคมี

ของตนเองและควรมีเกณฑ์ผ่ำนข้อสอบของสมำคมเคมี

ส ำหรับนักศึกษำท่ีจะส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตร 

     หลักสูตรตระหนักถึงควำมส ำคัญของมำตรฐำน

ควำมรู้ทำงเคมีแลชีววิทยำ และควำมรู้ทำงด้ำน

ภ ำษ ำอั งกฤษ เป็ น อย่ ำงดี  โด ยจะได้ ท ำก ำร

ประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำชั้นปีที่ 3-4 หรือบัณฑิต

หรือศิษน์เก่ำได้ เข้ำร่วมกำรทดสอบเพ่ือรับรอง

มำตรฐำนควำมรู้ เคมี  ที่จัดโดยสมำคมเคมีแห่ง

ประเทศไทย เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรสมัครงำน

หรือกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักศึกษำ

ต่อไป  อย่ำงไรก็ตำมหลักสูตรจะพิจำรณำเรื่องกำร

ก ำหนดเกณฑ์ขั้นต่ ำของควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ

และมำตรฐำนควำมรู้ท ำงเคมี ต่ อกำรส ำ เร็ จ

กำรศึกษำของนักศึกษำในหลักสูตรอย่ำงถี่ถ้วนอีก

ครั้งจึงยังไม่ก ำหนดเกณฑ์ด้ำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ

และทำงเคมีและชีววิทยำของหลักสูตรเองโดยจะยึด

ตำมเกณฑ์ของมหำวิทยำลัยไปก่อน 

8.5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

      1. ควรมีชุดวิชำส ำหรับรำยวิชำที่เป็นบูรณำกำรให้

นักศึกษำได้เลือกเรียนชุดวิชำที่สนใจได้หลำกหลำย 

      2. หลักสูตรต้อง update ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 

5 ปี ของ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและอำจำรย์ผู้ สอนใน

หลักสูตรและโดยเฉพำะผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี

ของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มีควำมถูกต้องทันสมัย 

โดยจะต้องมีผลงำนตั้งแต่ปี 2017 หรือ พ.ศ.2560 เป็นต้น

ไป 

      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 จัดให้มีชุดวิชำ 

(Module) 2 ชุดวิชำซึ่งเป็นชุดวิชำทำงเคมี 1 ชุด

วิชำและชุดวิชำทำงชีววิทยำ 1 ชุดวิชำ 721-475 

การสอนและการติวเคมี -ชีววิทยา และ ชุดวิชา 

722-411 เทคนิคทำงชีววิทยำ และจะได้จัดท ำชุด

วิชำอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในกำรปรับปรุงครั้งต่อไป 
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ลำดกระบัง 
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1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหลักสูตรกับควำมต้องกำรของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ

หรือไม่ เพียงใด  และอย่ำงไร ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     เป็นหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำงเคมีและ

ชีววิทยำซึ่งตรงกับควำมต้องกำรกำรพัฒนำของประเทศ

ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบปัญหำใน

หลำยๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจ

ฐำนชีวภำพ กำรแก้ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรเตรียมพร้อม

ก ำลงัคนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย (Aging society) หลักสูตรมี

ค วำม เห มำะสมแต่ ให้ เน้ น ก ำร เรี ย น กำรสอน ที่ เน้ น

ประสบกำรณ์จริงในสถำนประกอบกำร 

 

2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหลักสูตรกับควำมต้องกำรของ

ท้องถิ่นภำคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ท้องถิ่นภำคใต้  หรือไม่  เพียงใด  และอย่ำงไร ท่ ำนมี

ข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     ชุดวิชำที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผู้ช่วนในกำรวิเครำะห์ใน

โรงงำนน้ ำมันปำล์ม รำยวิชำในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสนุม

ไพร เป็นรำยวิชำที่สำมรำถเชื่อมโยงให้มีควำมสอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของท้องถิ่นภำคใต้ได้ 

 

3. ควำมก้ำวหน้ำทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหำสำระของ

หลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหำสำระของหลักสูตรนี้มี

ควำมก้ำวหน้ำและควำมทันสมัยของหลักสูตรมำกน้อย

เพียงไร อย่ำงไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน ำทั้งในและนอก

ประเทศ และท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     หลักสูตรมีกำรปรับปรุงที่ทันสมัยมีกำรจัดรำยวิชำเป็น

กลุ่มวิชำต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์

จริง มีกำรเพ่ิมเติมกลุ่มวิชำทำงด้ำนนิติวิทยำศำสตร์เพ่ือให้

บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำท ำงำนในสถำนประกอบกำรทั้งำ

ภำครับและเอกชนได้กว้ำงขวำงยิ่ งขึ้น  หลักสูตรควร

ตรวจสอบและพูดคุ ยกับทำงหน่ วยงำนทำงด้ ำนนิ ติ

     ทำงหลักสูตรได้ท ำกำรศึกษำแนวทำงกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของหน่วยงำนทำงด้ำนนิติวิทยำศำสตร์และจะได้

ด ำเนินกำรหำคู่เทียบที่เป็นหลักสูตรเอกคู่ทำงด้ำน

วิทยำศำสตร์เหมือนกัน และสำมำรถหำคู่เทียบได้

แล้ว 
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วิทยำศำสตร์เกี่ยวกับคุณวุฒิและรำยวิชำ ควำมรู้ในด้ำน

ทฤษฎีและในภำคปฏิบัติให้มีควำมเข้ำใจที่ตรงกัน 

 

4. ควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้ำใจชัดเจน        

                     5    ใช่    � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

     วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีควำมชัดเจน เน้นทำงด้ำน

องค์ควำมรู้ทำงเคมี ชีววิทยำ และเนื้อหำที่เป็นบูรณำกำร 

เหมำะสมกับผลิตบัณฑิตให้ไปเข้ำอำชีพในสถำนประกอบกำร

ในปัจจุบัน 

 

    4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภำรกิจของคณะ 

                     5    ใช่   �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- 

 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษำและ

สังคม 

                     5    ใช่   �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

     รำยวิชำมีควำมเหมำะสมท ำให้นักศึกษำมีควำมทั้งทำง

ทฤษฎีและปฏิบัติ มีองค์ควำมรู้ทำงเคมีและชีววิทยำมำก

พอที่จะน ำไปศึกษำต่อในระดับสูงต่อไป และมีรำยวิชำบูรณำ

กำรทำงเคมีและชีววิทยำเหมำะต่อต่อน ำไปต่อยอดในกำร

สร้ำงอำชีพ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

4.4 กำรจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                 

                    5    ใช่    �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- 

 

4.5 มีดุลยภำพระหว่ำงเนื้อหำควำมรู้ทั่วไปกับเนื้อหำควำมรู้

เฉพำะทำง                                                                       

                    5   ใช่       � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

     ดุลยภำพของเนื้อหำทั้งสองส่วนมีควำมสมดุลกันดี 
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5. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัตถุประสงค์ โครงสร้ำง เนื้อหำ

สำระของหลักสูตร และรำยวิชำ : วัตถุประสงค์ โครงสร้ำง 

เนื้อหำสำระของหลักสูตร และรำยวิชำมีควำมสัมพันธ์กันมำก

น้อยเพียงใด ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     เนื้อหำสำระของหลักสูตรและรำยวิชำมีควำมสัมพันธ์

และเกี่ยวโยงกันมำก มีกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนเคมีและชีวิทยำ

พ้ืนฐำน ควำมรู้ทำงเคมีและชีววิทยำที่เป็นรำยวิชำเฉพำะใน

ระดับที่สูงขึ้น และรำยวิชำเลือกในกลุ่มวิชำต่ำงๆ รวมทั้งชุด

วิชำที่นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนได้ตำมควำมสนใจและ

ควำมต้องกำรที่จะประกอบอำชีพในอนำคต 

 

 

6. เนื้อหำสำระของหลักสูตร : เนื้อหำสำระของหลักสูตรมี

ควำมครอบคลุม และสำมำรถน ำไปใช้มำกน้อยเพียงใด และ

ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     เนื้อหำสำระของหลักสูตรมีควำมครอบคลุมดี ท ำให้

บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรสำมำรถน ำไปใช้ได้จริง

ในสถำนประกอบกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน

เอก และกลุ่มวิชำเอกบังคับ อีกทั้ งมีรำยวิชำที่ เป็นรำย

วิชำเอกเลือก ในกลุ่มวิชำต่ำงๆ ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ

และช่วยให้นักศึกษำสำมำรถน ำไปต่อยอดได้  นอกจำกนี้ใน

รำยวิชำต่ ำงๆ สำมำรถสอดแทรกเนื้ อหำ ทั กษะทำง

ภำษำอังกฤษ ทักษะกำรวิเครำะห์ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ

กำรตั้งค ำถำม ทักษะกำรน ำเสนอ อำทิเช่น รำยววิชำ 721-

472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ ซึ่งถ้ำจัดกำรสัมมนำเป็น

ภำษำอังกฤษได้ จะช่วยพัฒนำทักษะให้แก่บัณฑิตที่จบ

กำรศึกษำออกไปได้เป็นอย่ำงด ี

     หำงหลักสุตรเคมี-ชีววิทยำได้ปรับปรุงพัฒนำให้

มีกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอน ถ้ำเป็นได้

อย่ำงน้อย ร้อยละ 50 เพ่ือเป็นกำรพัฒนำทักษะ

ด้ำนภำษำอังกฤษ ทักษะกำรน ำเสนอ ทักษะกำร

สื่อสำรรำยวิชำ 721-472 สัมมนำทำงเคมี-ชีววิทยำ 

เป็ นรำยวิชำที่ เน้นทั กษะกำรค้นคว้ำ และให้

นักศึกษำเลือกน ำเสนอหัวข้อที่สนใจจำกวำรสำร

ต่ำงประเทศ โดยจัดให้มีกำรสัมมนำทั้งหมด 2 ครั้ง 

เป็นภำษำไทย 1 ครั้ง และภำษำอังกฤษ 1 ครั้ง 

 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจำกหลักสูตร

ควรเป็นอย่ำงไร 

     เป็นบัรฑิตที่มีควำมรู้ในเชิงบูรณำกำรที่สำมำรถน ำไปต่อ

ยอดท้ังกำรศึกษำต่อและกำรท ำงำน 

 

8. ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงหลักสูตร 

8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
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     มีควำมเหมำะสมและทันสมัย 

8.2 โครงสร้ำงของหลักสูตร (เช่น กำรจัดสำขำวิชำเอก กำร

จัดหมวดวิชำพ้ืนฐำน/บังคับ/เอก/เลือก) 

     มีควำมเหมำะสม 

 

8.3 กำรจัดหลักสูตรและรำยวิชำ (เช่น ควรจัดหรือเพ่ิมเติม

รำยวิชำใด ควรจัดล ำดับวิชำอย่ำงไร) 

     มีรำยวิชำที่หลำกหลำยมำกเหมำะกับสถำนกำรณ์ควำมรู้

ในปัจจุบัน โดยเฉพำะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นชุดวิชำ 

หรือ module ท ำให้ง่ำยต่อกำรเรียนกำรสอน  กำรเลือก

รำยวิชำที่มีควำมสนใจในกำรประกอบอำชีพในอนำคต และ

กำรท ำวิจัยของคณำจำรย์ในหลักสูตร 

       หลักสูตรมีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้มีกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นชุดวิชำทำงสำขำเคมี 1 

ชุดวิชำและทำงสำขำชีววิทยำ 1 ชุดวิชำ และจะจัด

ให้มีกำรเพ่ิมเติมชุดวิชำอ่ืนๆ ที่นักศึกษำ บัณฑิต 

และผู้ประกอบกำรต้องกำรเพิ่มเติมมำกข้ึน 

8.4 กำรบริหำรหลักสูตรและกำเรียนกำรสอน (เช่น กำร

คัดเลือกนักศึกษำ กำรสอบ) 

       เพ่ิมเติมทักษะภำษำอังกฤษและ ภำษำไทย ทักษะกำร

ค ำนวณ ทักษะที่ส ำคัญในศตวรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษำควร

สอดแทรกในรำยวิชำหรือมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะช่วยใน

กำรพัฒนำทักษะเหล่ำนี้ 

         หลักสูตรได้จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนโดยใช้

ภำษำอังกฤษควบคู่ไปด้วย มีกำรมอบหมำยงำนให้

ค้นคว้ำและน ำเสนอเป็นภำษำอังกฤษ และพยำยำม

ประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดโดย

คณะฯ และวิทยำเขตฯ เพ่ือทักษะต่ำงๆ เหล่ำนี้ให้

มำประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

8.5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

       ไม่มี 

 

2. ผู้ทรงคุณวุฒฝ่ายอุตสาหกรรม 

3. คุณศักดิ์สินทร์ จีนนุ่น ต ำแหน่ง QC Supervisor ฝ่ำย ควบคุมคุณภำพ บริษัทเสริมสุข จ ำกัด (มหำชน)  

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 

1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหลักสูตรกับควำมต้องกำรของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ

หรือไม่ เพียงใด  และอย่ำงไร ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     -มีความสัมพันธ์กับความต้องการของประเทศ ในด้าน

พัฒนาคนให้ท างานเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้เป็น

พ้ืนฐานและต่อยอดในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหลักสูตรกับควำมต้องกำรของ

ท้องถิ่นภำคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ท้องถิ่นภำคใต้  หรือไม่  เพียงใด  และอย่ำงไร ท่ ำนมี
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ข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     -หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นภาคใต้ 

เพราะองค์ความรู้ทางด้านเคมี ชีววิทยา รวมทั้งจากวิชาเลือก

อ่ืน ๆ สามารถน ามาศึกษาวิจัย ต่อยอด สร้างงาน และ

คุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นภาคใต้ไดเ้ป็นอย่างด ี

 

 

3. ควำมก้ำวหน้ำทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหำสำระของ

หลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหำสำระของหลักสูตรนี้มี

ควำมก้ำวหน้ำและควำมทันสมัยของหลักสูตรมำกน้อย

เพียงไร อย่ำงไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน ำทั้งในและนอก

ประเทศ และท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     -มีความทันสมัยระดับปานกลาง มีเนื้อหาสาระที่สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาประเทศและทันต่อความก้าวหน้า

ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 

4. ควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้ำใจชัดเจน         

                  5    ใช่    � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภำรกิจของคณะ 

                  5    ใช่   �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษำและ

สังคม 

                   5   ใช่    �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 

4.4 กำรจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                 

                   5    ใช่    �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 

4.5 มีดุลยภำพระหว่ำงเนื้อหำควำมรู้ทั่วไปกับเนื้อหำควำมรู้

เฉพำะทำง                                                                       

                    5   ใช่       � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 
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5. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัตถุประสงค์ โครงสร้ำง เนื้อหำ

สำระของหลักสูตร และรำยวิชำ : วัตถุประสงค์ โครงสร้ำง 

เนื้อหำสำระของหลักสูตร และรำยวิชำมีควำมสัมพันธ์กันมำก

น้อยเพียงใด ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     รำยวิชำต่ำงๆ และเนื้อหำในรำยวิชำ ชุดวิชำต่ำงๆ มี

ควำมสัมพันธ์กันเป็นอย่ำงมำก ซึ่งจะท ำให้บัณฑิตมีควำมรู้

ควำมสำมำรถเฉพำะที่จะน ำไปใช้ในกำรศึกษำในระดับที่

สูงขึ้น หรือ ในกำรศึกษำต่อยอด หรือประกอบอำชีพที่สนใจ

ได ้

 

 

 

 

 

6. เนื้อหำสำระของหลักสูตร : เนื้อหำสำระของหลักสูตรมี

ควำมครอบคลุม และสำมำรถน ำไปใช้มำกน้อยเพียงใด และ

ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     สำมำรถน ำไปใช้ในกำรศึกษำต่อได้ และกำรท ำงำนได้

เป็นอย่ำงดี และควำมรู้ทำงกำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงเคมีและ

ชีววิทยำท ำให้สำมำรถใช้แก้ปัญหำในกำรท ำงำนได้ รวมทั้งมี

ควำมถนัดกำรกำรปฏิบัติกำรต่ำงๆ ทั้งทำงเคมีและชีววิทยำ 

      หลักสุตรได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหำ

และรำยวิชำครอบคลุมทั้ งสองสำขำวิชำ มีกำร

ปรับปรุงเพ่ิมเติมรำยวิชำให้มีควำมหลำกหลำยตำม

ควำมต้องกำรของบัณฑิตโดยมีกำรจัดให้มีกำรเรียน

กำรสอนที่เป็นไปตำมแนวทำงที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ กำร

เรียนกำรสอนแบบ active learning มุ่งเน้นกำร

ปฏิบัติจริง โดยหลักสูตรมีรำยวิชำปฏิบัติกำรที่

ครอบคลุมทำงเคมีและชีววิทยำ 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจำกหลักสูตร

ควรเป็นอย่ำงไร 

      -มีควำมรู้ทำงด้ำนเคมีและชีววิทยำที่ถูกต้องแม่นย ำ 

      -มีควำมมุ่งมั่น พยำยำมอดทน และสำมำรถท ำงำนใน

สภำวะที่กดดันได ้

     -สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้หลำย ๆ รำยวิชำ มำใช้ในกำร

แก้ปัญหำและต่อยอดควำมรู้ต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี 

     -สำมำรถน ำควำมรู้มำเป็นพ้ืนฐำนในกำรศึกษำต่อได้เป็น

อย่ำงดี 

 

8. ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงหลักสูตร 

8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

       ไม่มี 

 

8.2 โครงสร้ำงของหลักสูตร (เช่น กำรจัดสำขำวิชำเอก กำร

จัดหมวดวิชำพ้ืนฐำน/บังคับ/เอก/เลือก) 

       ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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8.3 กำรจัดหลักสูตรและรำยวิชำ (เช่น ควรจัดหรือเพ่ิมเติม

รำยวิชำใด ควรจัดล ำดับวิชำอย่ำงไร) 

     ขอเสนอให้เพ่ิมเนื้อหำรำยวิชำที่ เกี่ยวกับกำรจัดกำร

ระบบคุณภำพ ISO ต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ทั้งในห้องปฏิบัติกำร

และกำรบริหำรจัดกำร ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เพรำะปัจจุบัน

ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ได้น ำเรื่องระบบคุณภำพมำ

เป็นมำตรฐำน 

           ทำงหลักสูตรได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมรำยวิชำที่

เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรระบบคุณภำพ และอำจจะมี

แนวทำงกำรจัดอบรมเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ให้แก่นักศึกษำเพ่ิมเติม 

8.4 กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน (เช่น กำร

คัดเลือกนักศึกษำ กำรสอบ)  

 

           ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

8.5 ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ       

-แนะน ำให้ นั กศึกษำได้ทรำบถึ ง “กำรจัดกำรควำมรู้ 

(Knowledge Management: KM)”  เพ รำะปั จจุ บั นทุ ก

หน่วยงำนล้วนมีกระบวนกำรดังกล่ำว และจัดกำรให้เสริม

ทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะกำรเป็นผู้น ำ  

 

 

4. คุณไตรรัตน์ สำยมณ ีต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสำขำสงขลำ บริษัทห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 

1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหลักสูตรกับควำมต้องกำรของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ

หรือไม่ เพียงใด  และอย่ำงไร ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     หลักสูตรมีเนื้อหำต่ำงๆ ทั้งทำงเคมีและชีววิทยำที่มี

ควำมสัมพันธ์กับควำมต้องกำรของประเทศในด้ำนต่ำงๆ เช่น

ถ้ำบัณฑิตมีควำมต้องกำรที่จะไปประกอบอำชีพครูอำจำรย์

ทำงเคมีและชีววิทยำ หลักสูตรก็จะสำมำรถตอบสนองได้เป็น

อย่ำงดี และถ้ำต้องกำรประกอบบอำชีพในบริษัทเอกชน

เกี่ยวกับเคมีชีววิทยำ เช่น โรงงำนอำหำรโรงงำนปลำกระป๋อง

ก็จะสอดคล้องมำก ดังนั้นกำรท ำให้หลักสูตรมีแนวทำงที่

ชัดเจนจะท ำให้ผู้เรียนได้เห็นแนวทำงที่จะน ำไปประกอบ

อำชีพในอนำคต 

 

2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหลักสูตรกับควำมต้องกำรของ หลักสูตรได้ปรับปรุงรำยวิชำเดิมและเพ่ิมเติม



190 
 

 

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 

ท้องถิ่นภำคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ท้องถิ่นภำคใต้  หรือไม่  เพียงใด  และอย่ำงไร ท่ ำนมี

ข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     หลักสูตรมีควำมสอดคล้องกับท้องถิ่นเนื่องจำกมีหลำย

วิชำที่ตอบสนองต่อท้องถิ่น ได้แก่ นิเวศวิทยำทำงทะเล สัตว์

และพืชเศรษฐกิจภำคใต้ เช่นปำล์มน้ ำมัน ไก่เบตง แพะ วัว

เนื้อ วัวนม สมุนไพร ซึ่งวิชำเหล่ำนี้จะตอบสนองควำม

ต้องกำรของท้องถิ่นได้     

รำยวิชำใหม่เพ่ือให้มีเนื้อหำที่บูรณำกำรเนื้อหำทำง

เคมีและชีววิทยำด้วยกัน และเน้นตอบสนองต่อ

รูปแบบเศรษฐกิจ BCG economy โดยใช้พืช

เศรษฐกิจในท้องถิ่นภำคใต้เป็นฐำน รวมทั้งพืชอัต

ลักณษ์ เช่น            

721-379 เคมีของข้าวและข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของ

ภาตใต้    

721-380 พืชน้ ามันและผลิตภัณฑ์    

721-381 ธาตุที่เป็นพิษในสัตว์น้ าเศรษฐกิจ  

722-343 การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ าและ

การวิเคราะห์คุณภาพ    

722-339  พืชสมุนไพรและเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ    4((3)-3-4) 

722-371 เทคโนโลยีของจุลินทรีย์และนวัตกรรม   3((2)-3-4) 

722-454 นิเวศวิทยาประยุกต ์   

722-455 สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นภาคใต้   

3. ควำมก้ำวหน้ำทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหำสำระของ

หลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหำสำระของหลักสูตรนี้ มี

ควำมก้ำวหน้ำและควำมทันสมัยของหลักสูตรมำกน้อย

เพียงไร อย่ำงไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน ำทั้งในและนอก

ประเทศ และท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

      หลักสูตรนี้มีควำมพยำยำมที่จะควบรวมศำสตร์ที่ส ำคัญ

สองสำขำ ได้แก่  เคมีและชีววิทยำ เข้ ำไว้ด้ วยกัน  ซึ่ ง

สอดคล้องกับแนวโน้มของกำรจัดหลักสูตรของมหำวิทยำลัย

ต่ำงๆ ในปัจจุบัน ที่ให้นักศึกษำได้มีควำมรู้พื้นฐำนที่กว้ำงและ

ลึกซึ้งมำกกว่ำเพียงแค่สำขำใดสำขำหนึ่งดังเช่นแต่ก่อน 

หลักสูตรมีแนวทำงที่จะพัฒนำให้ผู้เรียนมีองค์ควำมรู้มำกกว่ำ

หนึ่งสำขำวิชำอย่ำงไรก็ดี อำจเพ่ิมวิชำเลือกที่น ำเสนอเนื้อหำ

เกี่ยวกับกำรบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนเคมี-ชีววิทยำเข้ำด้วยกัน 

เพ่ือให้นักศึกษำเห็นภำพควำมเชื่อมโยงของศำสตร์ทั้งสอง

แขนง ได้อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

4. ควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้ำใจชัดเจน         
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                  5    ใช่    � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภำรกิจของคณะ 

                  5    ใช่   �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษำและ

สังคม 

                   5   ใช่    �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 

4.4 กำรจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                 

                   5    ใช่    �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 

4.5 มีดุลยภำพระหว่ำงเนื้อหำควำมรู้ทั่วไปกับเนื้อหำควำมรู้

เฉพำะทำง                                                                       

                    5   ใช่       � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 

5. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัตถุประสงค์ โครงสร้ำง เนื้อหำ

สำระของหลักสูตร และรำยวิชำ : วัตถุประสงค์ โครงสร้ำง 

เนื้อหำสำระของหลักสูตร และรำยวิชำมีควำมสัมพันธ์กันมำก

น้อยเพียงใด ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

                         สัมพันธ์กันดี 

 

6. เนื้อหำสำระของหลักสูตร : เนื้อหำสำระของหลักสูตรมี

ควำมครอบคลุม และสำมำรถน ำไปใช้มำกน้อยเพียงใด และ

ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

      หลักสูตรสำมำรถน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้จริง 

 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจำกหลักสูตร

ควรเป็นอย่ำงไร 

       มีองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงด้ำนเคมีและชีววิทยำเพียง

พอที่จะน ำไปศึกษำต่อในขั้นสูงและตอบสนองควำมต้องกำร

ของประเทศได้ มีควำมโดดเด่นเรื่องทักษะทำงด้ำนปฏิบัติกำร

ทั้งทำงเคมีและชีววิทยำ สำมำรถท ำงำนทั้งสองศำสตร์ได้

อย่ำงมีหลักกำรและบูรณำกำร 
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8. ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงหลักสูตร 

8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

 

 

8.2 โครงสร้ำงของหลักสูตร (เช่น กำรจัดสำขำวิชำเอก กำร

จัดหมวดวิชำพ้ืนฐำน/บังคับ/เอก/เลือก) 

       ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

8.3 กำรจัดหลักสูตรและรำยวิชำ (เช่น ควรจัดหรือเพ่ิมเติม

รำยวิชำใด ควรจัดล ำดับวิชำอย่ำงไร) 

      เห็นควรให้มีกำรฝึกงำนให้เร็วขึ้นและมีระยะเวลำให้นำน

ขึ้นเพ่ือให้นักศึกษำได้ฝึกประสบกำรณ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

เพ่ิมมำกขึ้ร  ขอเสนอให้มีกำรฝึกงำนตอนปิดเทอมปีสอง 

เพรำะกำรฝึกงำนจะท ำให้บัณฑิต เข้ำใจลักษณะงำนที่ตนเอง

ชอบสำมำรถเลือกวิชำเรียนที่ตนเองถนัดได้ดี และสำมำรถ

กลับมำเลือกเรียนรำยวิชำที่ตนเองชอบ ถนัด มีควำมสนใจ

เพ่ิมเติมในกำรศึกษำชั้นปีที่ 3 ต่อไป 

           กำรฝึกงำนมีจ ำนวน 300 ชั่วโมงในภำค

กำรศึกษำท่ี 3 ของกำรศึกษำชั้นปีทื่ 3 และมี

รำยวิชำสหกิจศึกษำที่นักศึกษำจะออกปฏิบัติกำร

จริงในสถำนประกอบกำรเป็นระยะเวลำ 1 ภำค

กำรศึกษำในภำคกำรศึกษำที่ 2 ของกำรศึกษำชั้นปี

ที่ 4 ซึ่งจะมีระยะเวลำที่นำนขึ้น 

8.4 กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน (เช่น กำร

คัดเลือกนักศึกษำ กำรสอบ)  

     ให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร เพ่ือให้

สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในศำสตร์ต่ำง ๆ ให้เกิดประโยชน์

แก่ตนและส่วนรวมเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเด่นออกสู่

สถำนประกอบกำร 

          มีกำรจัดกลุ่มวิชำ ชุดวิชำที่เน้นกำรปฏิบัติ

และประสบกำรณ์ของผู้เรียนเป็นส ำคัญ ซี่งจะท ำให้

บัณ ฑิ ตมีทั กษะกำรปฏิ บั ติ งำนและมี ควำมรู้

ควำมสำมำรถทั้งในเนื้อหำที่เป็นพ้ืนฐำนและเนื้อหำ

ควำมรู้ที่เป็นวิชำเฉพำะ 

8.5 ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ       

      เนื้อหำควำมรู้เรื่องภำษอังกฤษำมีควำมส ำคัญมำกต่อ

บัณฑิต ในกำรท ำงำนในปัจจุบัน ควรเสริมควำมรู้และทักษะ

กำรฟังกำรพูดภำษำอังกฤษให้นักศึกษำเพ่ิมเติมมำกขึ้น 

 

 

5. คุณปิยวัจน์ รักช่วย ต ำแหน่ง ผู้จัดกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ บริษัทสงขลำแคนนิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 

1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหลักสูตรกับควำมต้องกำรของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ

หรือไม่ เพียงใด  และอย่ำงไร ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     คิดว่ ำหลั กสู ตรเคมี -ชี ววิทยำยั ง เป็ นหลักสู ตรที่ มี
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ควำมส ำคัญในกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรทำงวิทยำศำสตร์

เข้ำสู่ห้องปฏิบัติกำรและอุตสำหกรรมต่ำงๆ โดยสำมำรถผลิต

นักวิทยำศำสตร์ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญทั้งสองสำขำวิชำทั้ง

ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 

 

2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหลักสูตรกับควำมต้องกำรของ

ท้องถิ่นภำคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ท้องถิ่นภำคใต้  หรือไม่  เพียงใด  และอย่ำงไร ท่ ำนมี

ข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

   เนื้อหำวิชำสำมำรถเชื่อมโยงกับผู้ประกอบกำรท้องถิ่นได้ 

สำมำรถปรับให้สอดคล้องกับอุตสำหกรรมในท้องถิ่นและ

ชุมชนในภำคใต้ได้ 

          ทำงหลักสูตรได้จัดปรับปรุงรำยวิชำให้มี

กลุ่มวิชำทำงด้ำนสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 

รำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับทั้งพืชและสัตว์เศรษฐกิจของ

ภำคใต้ท ำให้นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนเพ่ือให้มี

ควำมรู้ พ้ืนฐำนในกำรต่อยอดในกำรศึกษำต่อใน

ระดับสูง กำรท ำวิจัยและกำรประกอบอำชีพได้ 

 

3. ควำมก้ำวหน้ำทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหำสำระของ

หลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหำสำระของหลักสูตรนี้มี

ควำมก้ำวหน้ำและควำมทันสมัยของหลักสูตรมำกน้อย

เพียงไร อย่ำงไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน ำทั้งในและนอก

ประเทศ และท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     ในมุมมองของผมในฐำนะที่ท ำงำนในอุตสำหกรรมอำหำร 

หลักสูตรเคมี-ชีววิทยำมีข้อที่ควรปรับปรุงคือต้องเพ่ิมเติม

รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. Law and regulation ของแต่ละประเทศท่ีส่งออก 

2. GFSI (The Global Food Safety Initiative) เช่น 

BRCม ณโฆ 

กฎหมำยควำมปลอดภัยอำหำรสหรัฐอเมริกำ (Food Safety 

Modernization Act, FSMA) แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ ำค ว รมี พ้ื น

ฐำนควำมรู้ทำงเคมีและชีววิทยำเป็นอย่ำงดี 

           หลักสู ตรจะได้ศึกษำหำแนวทำงกำร

จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรควำมรู้เกี่ยวกับระบบ

มำตรฐำนทำงอุตสำหกรรมต่ำงๆ เพ่ือให้นักศึกษำที่

สนใจงำนทำงด้ำนนี้ได้มีควำมรู้เพ่ิมเติม 

 

4. ควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้ำใจชัดเจน         

                  5    ใช่    � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

1. สำมำรถน ำไปใช้ในกำรท ำงำนและประกอบวิชำชีพ

ได้ 

2. สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับอำชีพหรืองำน
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อ่ืน ๆ ได้ 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภำรกิจของคณะ 

                  5    ใช่   �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

         ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษำและ

สังคม 

                   5   ใช่    �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

    หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ท ำให้นักศึกษำสำมำรถประกอบ

อำชีพได้หลำกหลำยมำกขึ้นรวมทั้งสำมำรถเป็นครูอำจำรย์ใน

สำขำวิชำที่เก่ียวข้องได้ 

 

4.4 กำรจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                 

                   5    ใช่    �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

     รำยวิชำที่หลักสูตรจัดกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์  เนื่ องจำกประกอบไปด้วยรำยวิชำที่ เป็น

วิทยำศำสตร์เคมีและชีววิทยำ และรำยวิชำที่เป็นกำรบูรณำ

กำรของทั้งสองศำสตร์ 

 

4.5 มีดุลยภำพระหว่ำงเนื้อหำควำมรู้ทั่วไปกับเนื้อหำควำมรู้

เฉพำะทำง                                                                       

                    5   ใช่       � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

       ส ำหรับควำมรู้ทั่วไปที่บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำก

ห ลั ก สู ต ร ค ว รมี  ท ำ งห ลั ก สู ต ร ค ว รส อ บ ถ ำม ไป ยั ง

ผู้ประกอบกำรที่หลำกหลำย เพ่ือให้ได้ทรำบถึงรำยวิชำที่มี

เนื้อหำควำมรู้ทั่วไปกับเนื้อหำควำมรู้เฉพำะทำง 

 

5.  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัตถุประสงค์ โครงสร้ำง เนื้อหำ

สำระของหลักสูตร และรำยวิชำ : วัตถุประสงค์ โครงสร้ำง 

เนื้อหำสำระของหลักสูตร และรำยวิชำมีควำมสัมพันธ์กันมำก

น้อยเพียงใด ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

 

 



195 
 

 

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 

                     ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

6. เนื้อหำสำระของหลักสูตร : เนื้อหำสำระของหลักสูตรมี

ควำมครอบคลุม และสำมำรถน ำไปใช้มำกน้อยเพียงใด และ

ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     หำกเป็นวิชำพ้ืนฐำนทำงเคมีและชีววิทยำปัจจุบัน

เพียงพอส ำหรับกำรใช้ในกำรท ำงำน โดยรวมสำมำรถ

ประยุกต์ใช้งำนได้จริง 

 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจำกหลักสูตร

ควรเป็นอย่ำงไร 

     1. ขยัน 

     2. ใฝ่รู้ 

     3. กำรคิดวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ 

          หลักสูตรเน้นย ำให้มีกำรสอดแทรกเรื่อง

คุณธรรม จริยธรรม ควำมมีระเบียบ วินัย ขยัน ไว้

ในกิจกรรม และกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำงๆ 

ซึ่งช่วยในกำรบัณฑิตซึมซับสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ติดตัว

ไป และสำมำรถไปท ำงำนได้อย่ำงมีควำมสุข 

8. ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงหลักสูตร 

8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

         ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

8.2 โครงสร้ำงของหลักสูตร (เช่น กำรจัดสำขำวิชำเอก กำร

จัดหมวดวิชำพ้ืนฐำน/บังคับ/เอก/เลือก) 

                ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

8.3 กำรจัดหลักสูตรและรำยวิชำ (เช่น ควรจัดหรือเพ่ิมเติม

รำยวิชำใด ควรจัดล ำดับวิชำอย่ำงไร) 

      ควรเพิ่มเติมรำยวิชำด้ำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม 

 

8.4 กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน (เช่น กำร

คัดเลือกนักศึกษำ กำรสอบ)  

           ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

8.5 ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ       

           ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

6. คุณรัตติกรณ์ ชุตินันทกุล ต ำแหน่ง Planning assistant manager บริษัท น ำเชำ(ประเทศไทย) จ ำกัด 

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 

1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหลักสูตรกับควำมต้องกำรของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ

หรือไม่ เพียงใด  และอย่ำงไร ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 
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     มีควำมสัมพันธ์กับควำมต้องกำรของประเทศ ในด้ำน

พัฒนำคนให้ท ำงำนเทคโนโลยีด้ำนวิทยำศำสตร์ เพ่ือรองรับ

กับกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ  

2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหลักสูตรกับควำมต้องกำรของ

ท้องถิ่นภำคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ท้องถิ่นภำคใต้  หรือไม่  เพียงใด  และอย่ำงไร ท่ ำนมี

ข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

    หลักสูตรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นภำคใต้ มี

รำยวิชำต่ำงๆ ที่สำมำรถน ำไปพัฒนำท้องถิ่นต่ำงๆ ในภำคใต้

ได้เป็นอย่ำงด ี

 

3. ควำมก้ำวหน้ำทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหำสำระของ

หลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหำสำระของหลักสูตรนี้มี

ควำมก้ำวหน้ำและควำมทันสมัยของหลักสูตรมำกน้อย

เพียงไร อย่ำงไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน ำทั้งในและนอก

ประเทศ และท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

      รำยวิชำที่ก ำหนดในหลักสูตรเหมำะสมดี มีควำมทันสมัย 

ยังสำมำรถใช้ควำมรู้ต่ำงๆ ที่เรียนมำในกำรท ำงำนได้เป็น

อย่ำงดี อย่ำงไรก็ตำมเนื้อหำ ค ำอธิบำยรำยวิชำจะต้องมีกำร

ปรับปรุงให้มีควำมทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ 

          เนื้อหำวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำต่ำงๆ ของ

หลักสูตรได้มีกำรปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย มี

เนื้อหำวิชำตรงกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ทันต่อ

สถำนกำรณ์โลก เพ่ือให้นักศึกษำได้เรียนรำยวิชำที่

สำมำรถน ำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ ำวัน 

4. ควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้ำใจชัดเจน         

                  5    ใช่    � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภำรกิจของคณะ 

                  5    ใช่   �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษำและ

สังคม 

                   5   ใช่    �  ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 

4.4 กำรจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                 

                   5    ใช่    �  ไม่ใช่ 
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เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

4.5 มีดุลยภำพระหว่ำงเนื้อหำควำมรู้ทั่วไปกับเนื้อหำควำมรู้

เฉพำะทำง                                                                       

                    5   ใช่       � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 

5. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัตถุประสงค์ โครงสร้ำง เนื้อหำ

สำระของหลักสูตร และรำยวิชำ : วัตถุประสงค์ โครงสร้ำง 

เนื้อหำสำระของหลักสูตร และรำยวิชำมีควำมสัมพันธ์กันมำก

น้อยเพียงใด ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     - มีควำมสัมพันธ์กันทุกประเด็น 

 

6. เนื้อหำสำระของหลักสูตร : เนื้อหำสำระของหลักสูตรมี

ควำมครอบคลุม และสำมำรถน ำไปใช้มำกน้อยเพียงใด และ

ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง 

     เนื่องจำกหลักสูตรมีสองวิชำ คือ เคมี และชีววิทยำ  

ควำมครอบคลุมนั้นกว้ำงมำก ดังนั้นควรให้มีกำรเลือก

รำยวิชำที่มีควำมสนใจเ บัณฑิตที่จะไปประกอบอำชีพอะไร 

กำรเน้นเป้ำหมำยกำรไปประกอบอำชีพของบัณฑิต  

        หลักสูตรปรับปรุงให้มีกำรจัดรำยวิชำเอก

เลือกที่มีเนื้อหำด้ำนกำรบูรณำกำรและมีชุดวิชำ อีก 

2 ชุดวิชำให้นักศึกษำเลือกเรียนตำมควำมสนใจ 

ควำมต้องกำรในกำรกำรวิจัยต่อยอด กำรประกอบ

อำชีพต่อไปในอนำคต 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจำกหลักสูตร

ควรเป็นอย่ำงไร 

- มีควำมน่ำเชื่อถือ 

 - มีควำมม่ันใจ 

 - คิดเป็นระบบ กระบวนกำรคิดเป็นระบบ 

 - มีระเบียบวินัย มีควำมขยัน อดทน สำมำรถท ำงำนร่วมกับ

ผู้อื่นได้เป็นอย่ำงด ี

 -มีควำมรุ้ทั้งสองศำสตร์เป็นอย่ำงดี 

  

8. ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงหลักสูตร 

8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

                  - 

 

8.2 โครงสร้ำงของหลักสูตร (เช่น กำรจัดสำขำวิชำเอก กำร

จัดหมวดวิชำพ้ืนฐำน/บังคับ/เอก/เลือก) 

         ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

8.3 กำรจัดหลักสูตรและรำยวิชำ (เช่น ควรจัดหรือเพ่ิมเติม            หลักสูตรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้น
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ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 

รำยวิชำใด ควรจัดล ำดับวิชำอย่ำงไร) 

       เพ่ิมเติม เรื่องกำรน ำไปประยุกต์ ใช้จริง และกำร

วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ เรื่องมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสำหกรรมต่ำงๆ 

ทักษะกำรปฏิบัติจะเห็นได้จำกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนรำยวิชำปฏิบัติกำรทำงเคมีและชีววิทยำจ ำนวน

มำกและเน้ น ให้ นั กศึ กษ ำมี ป ระสบกำรณ์ ให้

ครอบคลุมเพ่ือให้น ำไปต่อยอดในแนวทำงต่ำง ๆ ได้ 

8.4 กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน (เช่น กำร

คัดเลือกนักศึกษำ กำรสอบ)  

 

                ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

8.5 ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ       

                         - 
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ภาคผนวก ฌ 

เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ปรัชญาของหลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-

ชีววิทยามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเคมีและ

ชีววิทยาที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับศาสตร์อ่ืน

อย่ างบู รณ าการ  รวมทั้ งมี คุณ ธรรม  จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

และมี ค วามสามารถในการพัฒ นาตน เอง เพ่ื อ

ตอบสนองต่อความต้องการในท้องถิ่นภาคใต้และ

ประเทศ 

ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี -

ชีววิทยาเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาตามแนวทาง

พิ พัฒนาการนิยม(Progressivism) ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางทั้ง

ทางด้านเคมีและชีววิทยา และสามารถบูรณาการความรู้

ทั้งสองศาสตร์ร่วมกับศาสตร์อ่ืนได้ และเน้นให้บัณฑิตมี

ทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา มี

คุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โด ย ด า เนิ น ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ที่ มุ่ ง เน้ น

ผลลัพธ์ (Outcome Based Education) ที่มีผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางของการเรียนรู้ และเน้นการเรียนรู้โดยเน้นการ

ปฏิบัติ (Active learning) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

ความส าคัญ 

       ความรู้ท างด้ านวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา และมีการ

ค้นพบองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง วิชาเคมีและ

ชีววิทยาเป็นวิชาที่มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก  

การพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งต้อง

อาศัยความรู้จากอีกสาขาหนึ่งมาอธิบาย หลักสูตร

สาขาวิชาเคมี -ชีววิทยาสามารถตอบสนองความ

ต้องการของสังคมในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ด้าน

เคมีและชีววิทยา ซึ่ งเป็นลักษณะที่ โดดเด่นของ

หลักสูตรซึ่งเน้นความรู้ทั้งสองสาขาวิชาในสัดส่วนที่

ใกล้เคียงกัน มีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อย่างเป็นระบบ ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก  หลักสูตร

จึงสนองตอบในการผลิตนักเคมีที่มีองค์ความรู้ทาง

ชีววิทยา หรือผลิตนักชีววิทยาที่มีความรู้ทางด้านเคมี 

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี

ความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา และมีการค้นพบองค์ความรู้

ใหม่อย่างต่อเนื่อง วิชาเคมีและชีววิทยาเป็นวิชาที่มี

ความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก  การพัฒนาองค์ความรู้ใน

สาขาใดสาขาหนึ่งต้องอาศัยความรู้จากอีกสาขาหนึ่งมา

อธิบาย หลักสู ตรสาขาวิช าเคมี -ชี ววิทยาสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประเทศท้ังทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคมในการพัฒนาก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี คุณลักษณะที่โดดเด่นของหลักสูตรคือเน้น

ความรู้ทั้งสองสาขาวิชาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันทั้งใน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง และจัดรายวิชาที่ได้

บู รณ าการความรู้ของทั้ งสองสาขาวิชาเข้ าด้ วยกัน 

หลักสูตรจึงสนองตอบในการผลิตนักเคมีที่มีองค์ความรู้

ทางชีววิทยา หรือผลิตนักชีววิทยาที่มีความรู้ทางด้านเคมี 

ควบคู่กันไป เป็นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

เป็นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเชื่อมโยงหรือ

บูรณาการความรู้ทั้งสองสาขาวิชาได้  ซึ่งจะน าไปสู่การ

สร้างสรรค์งานหรือการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใน

ระดับสูงขึ้น รวมทั้งการต่อยอดการคิดนวัตกรรมต่าง ๆ 

ที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐ 

การจัดการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่คณะกรรมการ

อุดมศึกษาก าหนดทั้ ง 5 ด้ าน  และตรงกับความ

ต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาเคมี -

ชีววิทยาจึงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 

เศรษฐกิจ และแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากร

ที่มีทักษะขั้นสูง ของประเทศในองค์กรของรัฐและ

เอกชนในวิชาชีพวิทยาศาสตร์ด้านเคมี-ชีววิทยาได้เป็น

อย่างดี   

เชื่อมโยงหรือบูรณาการความรู้ทั้งสองสาขาวิชาได้  ซึ่งจะ

น าไปสู่การสร้างสรรค์งาน การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้

ในระดับสูงขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการคิดนวัตกรรม

ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

ประเทศชาติ การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิต

ที่ มี คุ ณ ภ าพ เป็ น ไป ต าม ม าต ร ฐ าน ก าร เรี ย น รู้ ที่

คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดทั้ง 5 ด้าน และเป็นไป

ต ามแน วท างก ารจั ด ก ารศึ กษ าที่ มุ่ ง เน้ น ผ ลลั พ ธ์ 

(Outcome base education, OBE) เน้นการเรียนรู้ที่

เกิดจากการปฏิบัติการ  (Active learning) ตรงกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้เสียของหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี -ชีววิทยาทุกกลุ่ม   

หลักสูตรสาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาจึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะ

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

แก้ ปั ญ ห าความขาดแคลนของก าลั งคนทางด้ าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีทักษะขั้นสูงของประเทศ

ทั้งในภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี   

วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้ านเคมี และ

ชีววิทยา ไปปฏิบัติงานตอบสนองต่อความต้องการของ

สังคมและประเทศชาติ 

2) เพ่ื อผลิตบัณ ฑิ ตที่ มี พ้ื นฐานความรู้ท าง

วิทยาศาสตร์เพียงพอที่สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

และสามารถเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 

3)  เ พ่ื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส าม า รถ เชื่ อ ม โย ง

ความสัมพันธ์องค์ความรู้ในสาขาวิชาเคมี และชีววิทยา

แบบบูรณาการ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

4)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ น าความรู้

ที่ค้นคว้าได้มาประยุกต์ใช้ และมีความสามารถในการ

วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีทักษะในการ

ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเคมีและ

ชีววิทยาไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องได้  

 2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้

ทางด้านเคมีและชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยาการฐานชีวภาพในท้องถิ่นและ

สังคมได้ 

3 ) เพ่ื อผลิตบัณฑิตที่ สามารถใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

4) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ มีความรับผิดชอบต่อ

ส่ วนรวม และสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่ างมี
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สื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน 

5)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ญ 
 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนหน่วยกิตรายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 กับโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

หมวดวิชา เกณฑ์ขัน้ต่ าของ 

สกอ. 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2560 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2565 

(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    1) กลุ่มวิชาภาษา 

    2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

    3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

    4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์     

สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ    

สาระที่ 1 และสาระที่ 2 

สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ  

สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล     

สาระที ่5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   

สาระที ่6 ภาษาและการสื่อสาร     

สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา    

รายวิชาเลือกศึกษาทั่วไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
     2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานคณะ 

     2.2 กลุ่มวิชาเอก 

           2.2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก 

           2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

           2.2.2 วิชาเอกเลือก 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไม่น้อยกว่า 30 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 72 
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64#  62##    

26#  28##  
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รวม *ไม่น้อยกว่า 150  150 150 
 

หมายเหตุ: #แผนสหกิจศึกษำ  

                  ##แผนทั่วไป 
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ภาคผนวก ฎ 

เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม พ. ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ฉบับเพิ่ม

รายวิชาศึกษาท่ัวไป) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 114 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก  จ านวน  24 หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 114 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก  จ านวน  24 หน่วยกิต 

721-111 เคมีทั่วไป 1                              3((3)-0-6)                                                     

(General Chemistry I) 
คงเดิม 

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                    1((0)-3-0)                                    

(General Chemistry Laboratory) 
คงเดิม 

721-113 เคมีทั่วไป 2                              3((3)-0-6) 

(General Chemistry II) 
คงเดิม 

722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1               3((3)-0-6) 

(General Biology I) 
คงเดิม 

722-112 ชีววิทยาทั่วไป 2                         3((3)-0-6)              

(General Biology II)  
คงเดิม 

722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา                     1((0)-3-0)                                         

(Biology Laboratory) 
คงเดิม 

723-113 หลักฟิสิกส์ทั่วไป                        3((3)-0-6)  

(Principles of General Physics) 
คงเดิม 

723-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์                        1((0)-3-0) 

(Physics Laboratory) 
คงเดิม 

746-113 คณิตศาสตร์ 1                          3((3)-0-6)   

(Mathematics I)  

  

คงเดิม 
 

746-114 คณิตศาสตร์ 2      3((3)-0-6) 

(Mathematics II) 
คงเดิม 

2.2 กลุ่มวิชาเอก  2.2 กลุ่มวิชาเอก  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

2.2.1 วิชาเอกบังคับ จ านวน  57 หน่วยกิต 2.2.1 วิชาเอกบังคับ  

แผนสหกิจศึกษา จ านวน 64 หน่วยกิต 

แผนทั่วไป จ านวน 62 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเคมี จ านวน 28 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเคมี จ านวน 28 หน่วยกิต 

721-221 เคมีอนินทรีย์ 1                         3((3)-0-6) 

(Inorganic Chemistry I)                         
คงเดิม 

721-222 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์               1((0)-3-0) 

(Inorganic Chemistry Laboratory ) 
คงเดิม 

721-232 เคมีอินทรีย์ 1                           3((3)-0-6) 

(Organic Chemistry I) 
คงเดิม 

721-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1               1((0)-3-0) 

(Organic Chemistry Laboratory I) 
คงเดิม 

721-234 เคมีอินทรีย์ 2                           3((3)-0-6) 

(Organic Chemistry II) 
                   ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

721-235 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2               1((0)-3-0) 

(Organic Chemistry Laboratory II) 
                    ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

721-241 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1                         3((3)-0-6) 

(Physical Chemistry I)  
คงเดิม 

721-242 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์               1((0)-3-0) 

(Physical Chemistry Laboratory) 
คงเดิม 

721-251 เคมีวิเคราะห์                            3((3)-0-6) 

(Analytical Chemistry) 
คงเดิม 

721-252 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์                1((0-3-0)) 

(Analytical Chemistry Laboratory) 
คงเดิม 

721-351 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ         3((3)-0-6) 

(Instrumental Analysis) 
คงเดิม 

721-352 ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ  

1((0)-3-0) 

(Instrumental Analysis Laboratory) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

(น าเนื้อหาวิชาไปรวมกับรายวิชาเคมีอินทรีย์ 2 และ

จัดเป็นชุดวิชา 721-291 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสเปก

โทรสโกปี (Natural products and spectroscopy) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

721-361 ชีวเคมี                                    3((3)-0-6) 

(Biochemistry) 
                              คงเดมิ 

721-362 ปฏิบัติการชีวเคมี                       1((0)-3-0) 

(Biochemistry Laboratory) 
คงเดิม 

721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา                1((0)-2-1) 

(Seminar in Chemistry-Biology) 
คงเดิม 

721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา                

1((0)-2-1) 

(Research Project Planning in Chemistry-Biology) 

คงเดิม 

721-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา              3((0)-9-0) 

Research Project in Chemistry-Biology 
คงเดิม 

กลุ่มวิชาชีววิทยา จ านวน 29 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีววิทยา จ านวน 29 หน่วยกิต 

722-231 พฤกษศาสตร์ทั่วไป               3((3)-0-6) 

(General Botany)  
คงเดิม 

722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์               1((0)-3-0) 

(Botany Laboratory) 
คงเดิม 

722-241 สัตววิทยาทั่วไป                         3((3)-0-6) 

(General Zoology) 
คงเดิม 

722-242 ปฏิบัติการสัตววิทยา               1((0)-3-0) 

( Zoology Laboratory) 
คงเดิม 

722-251 ชีววิทยาภาคสนาม      3((2)-3-4) 

(Field Biology) 

                      ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

  

722-313 ชีวสถิติ                         3((3)-0-6) 

(Biostatistics)       
เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

722-271 จุลชีววิทยา                3((3)-0-6) 

(Microbiology) 
คงเดิม 

722-272 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                  1((0)-3-0) 

(Microbiology Laboratory) 
คงเดิม 

722-351 นิเวศวิทยา                               3((3)-0-6) 

(Ecology) 
คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

722-352 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                  1((0)-3-0) 

(Ecology Laboratory) 
คงเดิม 

722-361 พันธุศาสตร์                         3((3)-0-6) 

(Genetics) 
คงเดิม 

722-362 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                 1((0)-3-0) 

(Genetics Laboratory) 
คงเดิม 

722-381 เทคโนโลยีชีวภาพ               3((3)-0-6) 

(Biotechnology) 
คงเดิม 

722-421 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล์  

3(3-0-6) 

(Molecular and Cellular Biology) 

คงเดิม 

722-401 เตรียมสหกิจศึกษา                      1((0)-2-1)      

(Co-operative Education Preparation) 
คงเดิม 

722-402 สหกิจศึกษา                            6((0)-36-0) 

(Co-operative Education ) 
คงเดิม 

722-403 ฝึกงาน                            (ไม่นับหน่วยกิต) 

(Field Work) 
           คงเดิม 

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 33  หน่วยกิต 

แผนสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนจากวิชาเลือกเอกต่างๆ ให้

ครบจ านวน   26  หน่วยกิต 

แผนทั่วไป   ให้เลือกเรียนจากวิชาเลือกเอกต่างๆ ให้ครบ 

จ านวน    28  หน่วยกิต 

  

  

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก  

แผนสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนจากวิชาเลือกเอกต่างๆ 

หรือชุดวิชา ให้ครบจ านวน   26  หน่วยกิต 

แผนทั่วไป   ให้เลือกเรียนจากวิชาเลือกเอกต่างๆ หรือ

ชุดวิชา ให้ครบ จ านวน    28  หน่วยกิต 

 การเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกให้เลือกเรียนจาก

กลุ่มวิชาหรือชุดวิชาที่สนใจที่เสริมการท าโครงงานหรือ

การท าวิจัยร่วมกับสถานประกอบการที่ฝึกสหกิจศึกษา 

721-243 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2                         3((3)-0-6) 

(Physical Chemistry II) 
คงเดมิ 

721-281 กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี     3((3)-0-6) 

(Chemical Industrial Processes) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

721-331 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                2((2)-0-4) 

(Natural Product Chemistry ) 

                  

                  ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

721-333 ปิโตรเคมี                                 2((2)-0-4) 

(Petrochemistry) 
ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

   
 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

721-337 เคมีของยาและเครื่องส าอางเบื้องต้น 

2((2)-0-4)                                            

Principle of Chemistry in Drug and Cosmetics 

เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

721-345 เคมีนิวเคลียร์                                2((2)-0-4) 

(Nuclear Chemistry) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

721-347 พอลิเมอร์และวัสดุชีวภาพ           2((1)-3-2) 

(Bio-Polymer and Materials) 

เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

721-353 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์       3((3)-0-6) 

(Organic Spectroscopy) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

 

 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

721-354 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม       3((3)-0-6) 

(Environmental Biotechnology)       
เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

721-355 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ า       1((0)-3-0)                                                      

(Water Analysis Laboratory)  

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

 

 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

721-358 เทคนิคการสกัดสาร                  3((2)-3-4)                                        

(Separation Technique) 

เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

 

721-359  การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีในพืช                                    

3((2)-3-4) 

Plant phytochemicals  analysis 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

721-363 เทคโนโลยีเอนไซม์                      3((3)-0-6) 

(Emzyme Technology) 

 

คงเดิม 

 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

721-365 เคมีของพอลิเมอร์สีเขียว             3((3)-0-6) 

(Biopolymer MaterialsGreen Polymers 

Chemistry) 

เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

721-372 หัวข้อเฉพาะทางเคมี                   2((2)-0-4) 

(Selected Topics in Chemistry) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

721-379 เคมีของข้าวและข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของภาตใต้                                   

3((2)-3-4) 

(Rice Chemistry and Southern Rice Caltivar) 

เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

721-380  พืชน้ ามันและผลิตภัณฑ์             3((3)-0-6) 

(Oil crops and products) 

เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

721-381 ธาตุที่เป็นพิษในสัตว์น้ าเศรษฐกิจ   3((3)-0-6)  

(Toxic Elements in Economic Aquatic Animals) 

เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

 

 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

721-382 การดูดซับโดยวัสดุธรรมชาติ         3((3)-0-6)                                       

(Adsorption by Natural Materials) 

เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

721-387 น้ าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม          2((2)-0-4) 

(Industrial Water) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

721-391 การควบคุมคุณภาพ                    2((2)-0-4)   เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

(Quality control) ปรับปรุง พ.ศ.2565 

721-393 วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์            2((2)-0-4) 

(Polymer Composites Materials) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

721-394 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น               2((2)-0-4) 

(Introduction to Nanotechnology) 

 

คงเดิม 

721-421 เคมีอนินทรีย์ 2                         3((3)-0-6) 
(Inorganic Chemistry II) 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

721-481 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย          3((2)-3-4) 

(Water and Wastewater Analysis) 

เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

721-482 การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพ       3((2)-3-4) 

(Gaseous Biofuel Production) 

เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

721-484 การก าจัดของเสียอุตสาหกรรมและของเสีย

อันตราย 3((3)-0-6) 

(Industrial and Hazardous Waste Treatment) 

 

คงเดิม 

 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

721-485 การแยกในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

3((3)-0-4) 

(Separations in Biotechnological Industry) 

เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

 

721-486 กฎหมายอุตสาหกรรม                 1((1)-0-2) 

(Industrial Laws) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

721-491 การประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี  2((2)-0-4) 

(Chemical Risk Assessment) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

721-493 พลังงานทดแทน                        2((2)-0-4) 

(Renewable Energy) 

 

คงเดิม 

721-494 วิศวกรรมเคมีชีวภาพเบื้องต้น         3((3)-0-6)  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

(Introduction to Biochemical Engineering) คงเดิม 

กลุ่มวิชาชีววิทยา กลุ่มวิชาชีววิทยา 

722-273 จุลชีววิทยาทางอาหาร                 3((2)-3-4) 

(Food Microbiology) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

722-311 การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์         2((1)-3-2)        

(Scientific Illustration)   

  

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

722-331 สัณฐานวิทยาของพืช                   3((2)-3-4) 

(Plant Morphology) 
ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

722-332 สรีรวิทยาของพืช               3((3)-0-6) 

(Plant Physiology) 
                            คงเดิม 

722-333 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช           1((0)-3-0) 

(Plant Physiology Laboratory) 

 

คงเดิม 

722-334 พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ            3((2)-3-4) 

(Medicinal and Spice Plants)  

  

ไมน่ ามาจัดลงในหลักสูตร 

722-335 อนุกรมวิธานพืช               3((2)-3-4) 

(Plant Taxonomy) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

722-338 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช   3((3)-0-6) 

(Plant Growth Regulators) 

 

คงเดิม 

 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

722-339  สมุนไพรและเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

4((3)-3-4)  (Medicinal Plants and Natural 

Product Chemistry) 

เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

722-346 สรีรวิทยาของสัตว์                      3((3)-0-6) 

(Animal Physiology) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

722-343 การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ าและการ

วิเคราะห์คุณภาพ  3((2)-1-3)  

 (Aquaponics System and Quality Analysis)  

เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

722-353 นิเวศวิทยาทางทะเล                    3((3)-0-6) 

(Marine Ecology) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

722-354 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเล     1((0)-3-0) 

(Marine Ecology Laboratory) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

722-363 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น         3((2)-3-4) 

(Introduction to Bioinformatics) 

 

คงเดิม 

722-364 พันธุศาสตร์เซลล์เบื้องต้น              3((2)-3-4) 

(Elementary Cytogenetics) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

 
 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

 

722-365 เทคโนโลยีโปรตีน                     3((2)-3-4) 

(Protein Technology) 

เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

                      ปรับปรุง พ.ศ.2565 

722-371 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม          3((2)-3-4) 

(Industrial Microbiology) 

                             คงเดิม 

เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

722-372 กำรวิเครำะห์ทำงจุลชีววิทยำ        3((2)-3-4) 

(Microbiological Assay) 

เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

                        ปรับปรุง พ.ศ.2565 

722-392 ระบบควบคุมคุณภาพ                  3((3)-0-6) 

(Quality Control System) 
                           คงเดิม 

722-435 พืชเศรษฐกิจของภาคใต้และการแปรรูปผลผลิต 

3(3-0-6)     

(Southern Economic Crops and Product 

Processing)   

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

722-443 สัตววิทยาของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 3((3)-0-6) 

(Vertebrate Zoology) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

722-444 ปฏิบัติการสัตววิทยาของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 

1((0)-3-0) 

(Vertebrate Zoology Laboratory) 

 

         ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

722-445 เนื้อเยื่อวิทยา                            3((3)-0-6)  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

(Histology) ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

722-446 ปฏิบัติการเนื้อเยื่อวิทยา               1((0)-3-0) 

(Histology Laboratory) 

  

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

722-451 การจัดการระบบนิเวศ                 3((3)-0-6) 

(Ecosystem Management) 

 

คงเดิม 

722-452 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม                  3((3)-0-6) 

(Cultural Ecology) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

722-453 การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3((1)-1-6) 

(Environmental Impact Assessment) 

เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

722-454 นิเวศวิทยาประยุกต ์                 3((1)-1-6) 

(Applied Ecology)  

เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

722-455 สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นภาคใต้          2((1)-3- 4) 

(Southern Local Environment) 

เป็นรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

722-461 พันธุวิศวกรรม                           3((3)-0-6) 

(Genetic Engineering) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

722-462 พันธุศาสตร์โมเลกุล                     3((3)-0-6) 

(Molecular Genetics) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

722-472 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์                 3((3)-0-6) 

(Microbial Physiology) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

722-474 การติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน              3((3)-0-6) 

(Infection and Immunity) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

722-475 ปฏิบัติการการติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน  1((0)-3-0) 

(Infection and Immunity Laboratory) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

722-486 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช     3((3)-0-6) 

(Plant Tissue Culture) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

722-487 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช       1((0)-3-0) 

(Plant Tissue Culture Laboratory) 

 

ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

722-494 พิษวิทยา                                 3((3)-0-6) 

(Toxicology) 

 

            ไม่น ามาจัดลงในหลักสูตร 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

ชุดวิชา (Module) 

721-291                                         5((3)-6-6) 

ชุดวิชำผลิตภัณฑ์ธรรมชำติและสเปกโทรสโกปี  

(Module: Natural Products and Spectroscopy) 

เป็นชุดวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

ชุดวิชา (Module) 

721-419 ชุดวิชาเทคนิคทำงเคม ี             5((3)-6-6)                     

(Module: Chemical Techniques) 

เป็นชุดวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 

เดิมไม่มีการจัดอยู่ในหลักสูตร 

ชุดวิชา (Module) 

722-411 ชุดวิชำเทคนิคทำงชีววิทยำ  5((3)-6-6)  

(Module: Biological Techniques) 

เป็นชุดวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมลงในหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2565 
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ภาคผนวก ฏ 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรีและกำรศึกษำตลอดชีวิต 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

_________________ 

โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้น

ปริญญำตรีและกำรศึกษำตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๓(๒) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ และโดยมติสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ในครำวประชุมครั้งที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ 

๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้น

ปริญญำตรีและกำรศึกษำตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ ให้ ใช้บั งคับกับนักศึกษำและผู้ เรียนซึ่ งเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย 

สงขลำนครินทร์ ตั้งแตป่ีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 

                   “มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

                   “อธิกำรบดี” หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

                   “คณะ” หมำยควำมว่ำ  คณะ  วิทยำลัย  หรือส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ที่มีฐำนะ

เทียบเท่ำคณะ หรือวิทยำลัยที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

                   “คณะกรรมกำรประจ ำคณะ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรประจ ำคณะ วิทยำลัย 

หรือส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ หรือวิทยำลัยที่จัดกำรเรียนกำรสอนที่นักศึกษำสังกัดอยู่ 

                    “หน่วยกิตสะสม”  หมำยควำมว่ำ  หน่วยกิตที่นักศึกษำและผู้เรียน เรียนสะสมเพ่ือ 

ให้ครบตำมหลักสูตรสำขำวิชำนั้น 

               “คลังหน่วยกิต” (Credit Bank) หมำยควำมว่ำ  ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส ำหรับ

ผู้เรียนที่เข้ำศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยและที่ได้จำกกำรเทียบโอนใน

ระบบคลังหน่วยกิต 

                   “สถำบันอุดมศึกษำอ่ืน” หมำยควำมว่ำ สถำบันอุดมศึกษำของรัฐหรือเอกชนที่มี

คุณภำพและมำตรฐำนจัดตั้งถูกต้องตำมกฎหมำย ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

                   “นักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ ผู้มีควำมรู้ไม่ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือกำรศึกษำอ่ืน

ที่เทียบเท่ำ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และให้หมำยควำมรวมถึงผู้อยู่ใน

ระหว่ำงกำรรับรองคุณวุฒิหรือกำรรับรองคุณสมบัติอ่ืนตำมประกำศของหลักสูตร                 

                   “ผู้เรียน” หมำยควำมว่ำ บุคคลทั่วไปที่เข้ำศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้น

ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด             
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ข้อ ๔  ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกำร

ปฏิบัติตำมข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องผ่อนผันข้อก ำหนดในข้อบังคับนี้ ให้อธิกำรบดีเป็นผู้มี

อ ำนำจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 

การรับบุคคลเข้าศึกษา 

 

ข้อ ๕  มหำวิทยำลัยอำจรับนักศึกษำเข้ำศึกษำหลักสูตรปริญญำตรี โดยวิธี ดังนี้ 

                              (๑)  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำในระบบกลำง ซึ่งด ำเนินกำร

โดยองค์กรหรือหน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบ 

                              (๒)  กำรรับตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

                              (๓)  กำรรับตำมข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันหรือข้อตกลงของเครือข่ำย

ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันหรือรัฐบำล 

                              (๔)  วิธีอ่ืน ๆ ที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด 

ข้อ ๖  กำรรับผู้เรียนให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัย 

ข้อ ๗  ผู้เข้ำศึกษำต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (ก)  นักศึกษำ 

                       (๑)  ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือกำรศึกษำอ่ืนที่เทียบเท่ำ  

                               (๒)  ผ่ำนกำรรับเข้ำเป็นนักศึกษำตำมควำมในข้อ ๕ 

 (ข)  ผู้เรียน 

                      (๑)  ก ำลังศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แต่มีควำม

สนใจและสำมำรถที่จะเข้ำศึกษำในรำยวิชำที่มหำวิทยำลัยจัดกำรเรียนกำรสอน หรือบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียน

เรียนในระบบกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

               (๒)  ผ่ำนกำรรับเข้ำเป็นผู้เรียนตำมควำมในข้อ ๖ 

ข้อ ๘  ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำต้องรำยงำนตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำตำม

ก ำหนดและรำยละเอียดที่มหำวิทยำลัยประกำศเป็นครำว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ  

         ผู้เรียนให้รำยงำนตัวเข้ำศึกษำตำมประกำศมหำวิทยำลัย 

หมวด  ๒ 

ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ ๙  มหำวิทยำลัยอำจจัดรูปแบบกำรศึกษำ ดังนี้  

                       (๑)  กำรศึกษำในระบบ เป็นกำรศึกษำที่ก ำหนดจุดมุ่งหมำย วิธีกำรศึกษำ หลักสูตร 

ระยะเวลำของกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของกำรส ำเร็จกำรศึกษำท่ีแน่นอน 

                       (๒) กำรศึกษำนอกระบบ เป็นกำรศึกษำที่มีควำมยืดหยุ่นในกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำย 

รูปแบบ วิธีกำรจัดกำรศึกษำ ระยะเวลำของกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของกำรส ำเร็จ



218 
 

 

กำรศึกษำ โดยเนื้อหำและหลักสูตรจะต้องมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของ

บุคคลแต่ละกลุ่ม 

                       (๓)  กำรศึกษำตำมอัธยำศัย เป็นกำรศึกษำที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตำมควำม

สนใจ ศักยภำพ ควำมพร้อมและโอกำส โดยศึกษำจำกบุคคล ประสบกำรณ์ สังคม สภำพแวดล้อม สื่อหรือ

แหล่งควำมรู้อ่ืน ๆ  

                       จ ำนวนหน่วยกิตและระยะเวลำกำรเรียนรู้ของแต่ละรำยวิชำ/ชุดวิชำให้เป็นไปตำม

ประกำศมหำวิทยำลัย 

 ข้อ ๑๐  ให้มหำวิทยำลัยอ ำนวยกำรศึกษำด้วยวิธีประสำนงำนทำงวิชำกำรระหว่ำงคณะและ

หลักสูตรต่ำง ๆ หำกคณะหรือหลักสูตรใดมีหน้ำที่เกี่ยวกับวิชำกำรด้ำนใด มหำวิทยำลัยจะส่งเสริมให้อ ำนวย

กำรศึกษำในวิชำกำรด้ำนนั้นแก่นักศึกษำและผู้เรียน 

  ข้อ ๑๑  มหำวิทยำลัยอำจจัดกำรศึกษำโดยใช้ระบบ ดังนี้  

(๑)  ระบบทวิภำค คือ ระบบที่แบ่งกำรศึกษำในหนึ่งปีกำรศึกษำ ออกเป็นสองภำค

กำรศึกษำปกติ ซึ่งเป็นภำคกำรศึกษำบังคับ คือ ภำคกำรศึกษำที่หนึ่ง และภำคกำรศึกษำที่สอง โดยแต่ละภำค

กำรศึกษำปกติ มีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำสิบห้ำสัปดำห์ และมหำวิทยำลัยอำจเปิดภำคฤดูร้อนเพ่ิมอีกได้ ซึ่ง

เป็นภำคกำรศึกษำที่ไม่บังคับ มีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำเจ็ดสัปดำห์ โดยให้มีจ ำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละ

รำยวิชำเท่ำกับภำคกำรศึกษำปกต ิ

(๒)  ระบบหน่วยกำรศึกษำ คือ ระบบที่แบ่งช่วงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไป

ตำมหัวข้อกำรศึกษำ โดยให้มีจ ำนวนชั่วโมงเรียนและจ ำนวนหน่วยกิต เทียบเท่ำกับเกณฑ์กลำงของระบบ

ทวิภำค 

  (๓)  ระบบอ่ืน เช่น ระบบไตรภำค หรือระบบจตุรภำค โดยให้มีจ ำนวนชั่วโมงเรียน

ของแต่ละรำยวิชำเท่ำกับภำคกำรศึกษำปกติของระบบทวิภำค 

  ข้อ ๑๒  ปริมำณกำรศึกษำของแต่ละรำยวิชำให้ก ำหนดเป็นหน่วยกิตตำมลักษณะกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน ดังนี้ 

                         (๑)  ภำคทฤษฎี ใช้เวลำบรรยำย หรืออภิปรำยปัญหำ หรือกิจกรรมกำรเรียนรู้

รูปแบบอ่ืน ที่สอดคล้องกับปรัชญำกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติ โดยมีจ ำนวน

ชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่ำสิบห้ำชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

(๒)  ภำคปฏิบัติ โครงงำน ปัญหำพิเศษ ใช้เวลำทดลองหรือปฏิบัติ เพ่ือพัฒนำทักษะ 

กำรคิดวิเครำะห์ หรือแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จริง ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติ โดยมีจ ำนวนชั่วโมงรวม

ระหว่ำงสำมสิบถึงสี่สิบห้ำชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

(๓)  กำรฝึกงำน กำรฝึกภำคสนำม หรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรกำร

เรียนรู้กับกำรท ำงำน (Work Integrated Learning : WIL) ในรูปแบบอ่ืน ๆ  ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติ   

โดยมีจ ำนวนชั่วโมงรวมระหว่ำงสี่สิบห้ำถึงเก้ำสิบชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
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(๔)  สหกิจศึกษำเป็นกำรศึกษำที่ใช้เวลำปฏิบัติงำน ในสถำนประกอบกำรอย่ำง

ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำสิบหกสัปดำห์และไม่น้อยกว่ำหกหน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อม ก่อนออก

ปฏิบัติสหกิจศึกษำไม่น้อยกว่ำสำมสิบชั่วโมง 

   (๕)  กำรศึกษำบำงรำยวิชำที่มีลักษณะเฉพำะ มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดหน่วยกิต 

โดยใช้หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตำมควำมเหมำะสม 

  ข้อ ๑๓  คณะที่รับผิดชอบรำยวิชำอำจก ำหนดเงื่อนไขกำรลงทะเบียนเรียนบำงรำยวิชำเพ่ือให้

นักศึกษำสำมำรถเรียนรำยวิชำนั้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

   กำรลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือเป็นโมฆะในรำยวิชำนั้น 

 ข้อ ๑๔  กำรลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำให้นักศึกษำด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์

วิธีกำรและก ำหนดกำรตำมประกำศมหำวิทยำลัย ดังนี้ 

  (๑)  ให้แล้วเสร็จภำยในสัปดำห์แรกนับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำปกติ หรือภำยใน

สองวันแรกของภำคฤดูร้อน  

(๒)  นักศึกษำอำจขอลงทะเบียนเรียนล่ำช้ำได้แม้พ้นก ำหนดตำม (๑) แต่ทั้งนี้ต้อง

ด ำเนินกำรภำยในสำมสิบวันนับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำนั้น หรือสองสัปดำห์แรกนับจำกวันเปิดภำคฤดูร้อน 

และต้องช ำระค่ำปรับกำรลงทะเบียนเรียนล่ำช้ำในอัตรำตำมประกำศมหำวิทยำลัย 

(๓)  ในภำคกำรศึกษำปกติใดหำกนักศึกษำไม่ได้ลงทะเบียนเรียนต้องยื่นค ำร้องขอลำ

พักกำรศึกษำภำยในสำมสิบวันนับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำนั้น หำกไม่ลำพักมหำวิทยำลัยจะถอนชื่อนักศึกษำ

ผู้นั้นออกจำกทะเบียนนักศึกษำก็ได้ 

(๔)  มหำวิทยำลัยอำจประกำศยกเลิกรำยวิชำใดวิชำหนึ่ง หรือจ ำกัดจ ำนวน

นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำใดก็ได้ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร 

ข้อ ๑๕  กำรขอเพ่ิมรำยวิชำภำยหลังพ้นก ำหนดตำมข้อ ๑๔(๑) กระท ำได้ไม่เกินสำมสิบวัน 

นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำปกติหรือสองสัปดำห์แรกนับจำกวันเปิดภำคฤดูร้อนโดยได้รับควำมเห็นชอบจำก

อำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำนั้นก่อน 

          ข้อ ๑๖  กำรถอนรำยวิชำที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วให้กระท ำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑)  กำรถอนรำยวิชำภำยในสองสัปดำห์แรกนับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำปกติ หรือ

ภำยในสัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน รำยวิชำนั้นจะไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ 

(๒)  กำรถอนรำยวิชำเมื่อพ้นก ำหนดเวลำตำมควำมในข้อ (๑) แต่ไม่เกินสิบสองสัปดำห์

แรกของภำคกำรศึกษำปกติ หรือไม่เกินห้ำสัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน รำยวิชำนั้นจะปรำกฏในใบแสดงผล

กำรศึกษำโดยจะได้สัญลักษณ์ W 

(๓)  กำรถอนรำยวิชำในภำคกำรศึกษำปกติ จะต้องเหลือรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียน

อย่ำงน้อยหนึ่งรำยวิชำ หำกถอนรำยวิชำทั้งหมด ต้องยื่นค ำร้องขอลำพักกำรศึกษำ  

ข้อ ๑๗  กำรลงทะเบียนเรียน กำรขอเพ่ิมรำยวิชำ และกำรถอนรำยวิชำ นอกเหนือจำก

หลักเกณฑ์ตำมข้อ ๑๔(๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖(๒) จะกระท ำได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยต้องได้รับควำม
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เห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำนั้นก่อนแล้วให้คณบดีเสนออธิกำรบดีเพ่ือพิจำรณำ

อนุมัต ิ 

ข้อ ๑๘  ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ต้องช ำระให้กับมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมประกำศ

มหำวิทยำลัย 

ข้อ ๑๙  กำรลงทะเบียนเรียนส ำหรับผู้เรียน ให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัย 

  ข้อ ๒๐  กำรย้ำยคณะภำยในมหำวิทยำลัย หรือกำรย้ำยประเภทวิชำ/หลักสูตรภำยในคณะ

เดียวกัน ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่ 

ขอย้ำยเข้ำศึกษำ หรือคณะที่นักศึกษำสังกัด 

 กำรก ำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้นักศึกษำย้ำยเข้ำศึกษำตำมวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลย

พินิจของคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่นักศึกษำขอย้ำยเข้ำศึกษำ 

      ข้อ ๒๑  มหำวิทยำลัยอำจรับโอนนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนเข้ำเป็นนักศึกษำ โดย

ได้รับควำมเห็นชอบจำกสถำบันอุดมศึกษำเดิมและได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่นักศึกษำขอ

โอนเข้ำศึกษำและอธิกำรบดี โดยนักศึกษำต้องศึกษำอยู่ในสถำบันเดิมมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งภำคกำรศึกษำ

ปกติ ทั้งนี้ไม่นับภำคกำรศึกษำท่ีลำพักหรือถูกให้พัก 

             กำรก ำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์กำรรับโอนนักศึกษำตำมวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่นักศึกษำจะขอโอนเข้ำศึกษำ 

            ข้อ ๒๒  นักศึกษำที่ได้รับอนุมัติให้ย้ำยตำมข้อ ๒๐ หรือโอนตำมข้อ ๒๑ มีสิทธิได้รับกำรรับ

โอนหรือเทียบโอนรำยวิชำตำมเกณฑ์ในข้อ ๒๓-๒๖ 

ข้อ ๒๓  กำรรับโอนและเทียบโอนรำยวิชำ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

             (๑)  นักศึกษำต้องด ำเนินกำรยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอน ให้แล้วเสร็จภำยในสอง

สัปดำห์แรกที่เข้ำศึกษำ และคณะต้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้มหำวิทยำลัยทรำบ ก่อนสิ้นสุดกำรสอบกลำงภำค

ของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ 

   (๒)  กำรรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำ ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำ 

คณะ 

   (๓)  นักศึกษำที่ได้รับกำรโอนหรือเทียบโอน และได้รับสัญลักษณ์หรือระดับคะแนน

เดิม ไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ได้รับกำรโอนหรือเทียบโอน หำกลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้นซ้ ำจะถือ

ว่ำเป็นโมฆะ 

            ข้อ ๒๔  กำรรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำต้องได้รับกำรอนุมัติจำกหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมี

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 

                   (๑)  เป็นรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำในหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ หรือเทียบเท่ำที่ได้รับ

กำรรับรองจำกหน่วยงำนของรัฐที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรก ำกับดูแล 

                   (๒)  เป็นรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำ ที่มีเนื้อหำสำระ หรือผลลัพธ์กำรเรียนรู้อยู่ในระดับ

เดียวกัน หรือมีปริมำณเทียบเท่ำกัน หรือไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของรำยวิชำ หรือกลุ่มรำยวิชำที่ขอเทียบโอน  
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(๓)  เป็นรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำ ที่มีผลกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับคะแนน C หรือ

เทียบเท่ำ หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S ยกเว้น กรณีตำมข้อ ๒๕(๒) 

(๔)  ให้มีกำรรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำได้ไม่เกินสำมในสี่ของ

จ ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่     

          ข้อ ๒๕  ให้รับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำส ำหรับผู้ย้ำยคณะหรือประเภทวิชำหรือหลักสูตร ดังนี้ 

(๑)  รำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม 

ให้นับหน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ำมำค ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(๒)  กำรรับโอนรำยวิชำที่เป็นรำยวิชำเดียวกันกับรำยวิชำในหลักสูตรใหม่ รำยวิชำนั้น

จะต้องมีระดับคะแนน D ขึ้นไป หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S  

ข้อ ๒๖  ให้รับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำส ำหรับผู้ที่ย้ำยสถำบันอุดมศึกษำหรือผู้ที่เคยศึกษำใน

สถำบันอุดมศึกษำอ่ืนหรือผู้ที่เคยศึกษำในมหำวิทยำลัยและผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย ดังนี้ 

                   (๑)  รำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม 

ให้นับหน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำวเป็นหน่วยกิตสะสมและน ำมำค ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(๒)  คณะอำจรับโอนหรือเทียบโอนเป็นกลุ่มรำยวิชำหรือหมวดรำยวิชำโดยไม่ปรำกฏ

ชื่อรำยวิชำที่รับโอนหรือเทียบโอนแต่ให้ระบุจ ำนวนหน่วยกิต   

        ข้อ ๒๗  กำรเทียบโอนควำมรู้และกำรให้หน่วยกิตจำกกำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำ

ตำมอัธยำศัยเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

                    (๑)  กำรเทียบควำมรู้จะเทียบเป็นรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำตำมหลักสูตรที่มหำวิทยำลัย

เปิดสอน 

                    (๒)  กำรเทียบประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำนจะค ำนึงถึงควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์

เป็นหลัก 

                    (๓)  วิธีกำรประเมินเพ่ือกำรเทียบควำมรู้ในแต่ละรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำและเกณฑ์

กำรพิจำรณำให้อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตรที่นักศึกษำขอเทียบโอนควำมรู้ 

                    (๔)  ผลกำรประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำค่ำระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่ำ จึง

จะให้จ ำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำนั้น แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่น ำมำค ำนวณแต้ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

                     (๕)  ให้เทียบรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำจำกกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม

อัธยำศัยได้ไม่เกินสำมในสี่ของจ ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และต้องใช้เวลำศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัย 

อย่ำงน้อยหนึ่งปีกำรศึกษำจึงจะมีสิทธิส ำเร็จกำรศึกษำ 

ข้อ ๒๘  กำรบันทึกผลกำรเรียนตำมข้อ ๒๗ ให้บันทึกตำมวิธีกำรประเมิน ดังนี้ 

                    (๑ )  หน่ วยกิตที่ ได้จำกกำรทดสอบมำตรฐำน ให้บันทึก CS (credits from 

standardized test) 
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                    (๒)  หน่วยกิตที่ ได้จำกกำรทดสอบที่ไม่ใช่กำรทดสอบมำตรฐำน ให้บันทึก CE 

(credits from exam) 

                    (๓)  หน่วยกิตที่ได้จำกกำรประเมินกำรศึกษำ หรือกำรอบรมที่จัดโดยหน่วยงำนอ่ืน 

ให้บันทึก CT (credits from training) 

                    (๔)  หน่วยกิตที่ได้จำกกำรเสนอแฟ้มสะสมผลงำน ให้บันทึก CP (credits from 

portfolio) 

 ข้อ ๒๙  ผู้เรียนสำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำต่ำง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนโดย

มหำวิทยำลัยได้ตำมอัธยำศัยและสำมำรถสะสมผลกำรเรียน ผลกำรเรียนรู้ในคลังหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต 

             กำรรับรองระดับสมรรถนะกำรเรียนรู้ กำรลงทะเบียนเรียน อัตรำค่ำธรรมเนียม

กำรศึกษำ กำรเทียบโอนรำยวิชำ และกำรส ำเร็จกำรศึกษำให้เป็นไปตำมดุลยพินิจของหลักสูตรและประกำศ

มหำวิทยำลัย 

ข้อ ๓๐  กำรขอเข้ำศึกษำเพ่ือปริญญำที่สองให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

                    (๑)  นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีจำกมหำวิทยำลัย หรือสถำบันอุดม-

ศึกษำอ่ืน อำจขอเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรีหลักสูตรอ่ืนเป็นกำรเพ่ิมเติมได้ โดยต้องได้รับกำรเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรประจ ำคณะที่นักศึกษำขอเข้ำศึกษำและอนุมัติจำกอธิกำรบดี 

                    กำรรับโอนและเทียบโอนรำยวิชำ ให้เป็นไปตำมข้อ ๒๓ และ ๒๔ ทั้งนี้ รำยวิชำที่

ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมให้นับหน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำวเป็นหน่วย

กิตสะสมและน ำมำค ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

                    (๒ )  นักศึกษำที่ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีจำกมหำวิทยำลัย หรือ

สถำบันอุดมศึกษำอ่ืน ที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในกำรจัดท ำหลักสูตรร่วมกัน สำมำรถเข้ำศึกษำต่อ

ในหลักสูตรปริญญำตรีที่สองได้ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลง 

                    กำรรับโอนและเทียบโอนรำยวิชำ ให้เป็นไปตำมข้อตกลงในบันทึกควำมร่วมมือทำง

วิชำกำร 

ข้อ ๓๑  กำรศึกษำสองปริญญำพร้อมกันให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

             (๑)  นักศึกษำอำจขอศึกษำสองปริญญำพร้อมกันได้ โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับ 

ปริญญำตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษำพร้อมกัน โดยผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะได้รับปริญญำจำกท้ังสองหลักสูตร 

             (๒)  นักศึกษำสำมำรถศึกษำสองปริญญำพร้อมกันได้ ตำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำง

วิชำกำรระหว่ำงคณะ หลักสูตร  

                     รำยละเอียดของกำรศึกษำสองปริญญำพร้อมกันให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัย 
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หมวด ๓ 

การวัดและประเมินผล 
 

ข้อ ๓๒  กำรวัดและประเมินผลให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

             (๑)  มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรวัดและประเมินผลแต่ละรำยวิชำที่นักศึกษำและผู้เรียน

ได้ลงทะเบียนเรียนในทุกภำคกำรศึกษำโดยให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ผู้สอนหรือผู้ที่คณะ

มอบหมำยให้รับผิดชอบรำยวิชำจะก ำหนดซึ่งอำจกระท ำโดยพิจำรณำจำกพัฒนำกำรของผู้เรียน ควำม

ประพฤติ กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียน กำรร่วมกิจกรรม กำรสอบ หรือวิธีอ่ืน ตำมท่ีคณะที่รับผิดชอบรำยวิชำ

จะก ำหนดในแต่ละรำยวิชำ  

             (๒)  นักศึกษำและผู้เรียนที่ประสงค์จะสะสมหน่วยกิตไว้ในคลังหน่วยกิตต้องเข้ำรับ

กำรวัดและประเมินผลทุกรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียน ตำมกิจกรรมที่อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำนั้น ๆ ก ำหนด และ

ต้องเข้ำเรียนตำมแผนกำรสอนที่อำจำรย์ผู้สอนก ำหนด 

  ข้อ ๓๓  ให้วัดและประเมินผลแต่ละรำยวิชำ ดังนี้ 

                   (ก)  กำรวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มี ๘ ระดับ และแต่ละระดับมี

ควำมหมำยและค่ำระดับคะแนน ดังนี้ 

                                           ระดับคะแนน      ควำมหมำย           ค่ำระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

         A  ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 

         B+ ดีมำก (Very Good)  ๓.๕ 

         B  ดี (Good)   ๓.๐ 

         C+ พอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕ 

         C  ปำนกลำง (Fair)   ๒.๐ 

         D+ อ่อน (Poor)   ๑.๕ 

         D  อ่อนมำก (Very Poor)  ๑.๐ 

         E  ตก (Fail)   ๐.๐ 

                   (ข)  กำรวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีควำมหมำยดังนี้ 

                         (๑)  รำยวิชำที่ไม่มีจ ำนวนหน่วยกิต เช่น รำยวิชำฝึกงำนหรือรำยวิชำที่มีจ ำนวน

หน่วยกิตแต่หลักสูตรก ำหนดให้มีกำรวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่น รำยวิชำสหกิจศึกษำ หรือรำยวิชำที่

ก ำหนดในข้อบังคับ ระเบียบและประกำศของมหำวิทยำลัยหรือคณะ ก ำหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 

                                            G (Distinction) หมำยควำมว่ำ  ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นดี 

                                            P (Pass)  หมำยควำมว่ำ  ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นพอใช้ 

                                            F (Fail)  หมำยควำมว่ำ  ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นตก 

                         (๒)  รำยวิชำที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ก ำหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 

                                            S (Satisfactory) หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำเป็นที่พอใจ  
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                                            U (Unsatisfactory) หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำไม่เป็นที่พอใจ 

                         (๓)  สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีควำมหมำย ดังนี้ 

                                            I (Incomplete) หมำยควำมว่ำ กำรวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่อ

อำจำรย์ผู้สอนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบรำยวิชำ

นั้น เห็นสมควรให้รอกำรวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจำกนักศึกษำยังปฏิบัติงำนซึ่งเป็นส่วนประกอบ

กำรศึกษำรำยวิชำนั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษำได้รับกำรอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จำกคณะกรรมกำร

ประจ ำคณะตำมควำมในข้อ ๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรำยวิชำใด นักศึกษำต้องติดต่อ

อำจำรย์ผู้สอนเพ่ือด ำเนินกำรให้มีกำรวัดและประเมินผลภำยในหนึ่ งสัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติถัดไป 

หรือหนึ่งสัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน หำกว่ำนักศึกษำผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภำคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นก ำหนด

ดังกล่ำว ยังไม่สำมำรถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U 

หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันท ี

                                            W (Withdrawn) หมำยควำมว่ำ ถอนหรือยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียน ใช้

เมื่อนักศึกษำได้ถอนรำยวิชำตำมควำมในข้อ ๑๖(๒) หรือ ข้อ ๑๗ หรือได้รับกำรอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกกำร

ลงทะเบียนเรียนวิชำนั้น ตำมควำมในข้อ ๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ หรือเมื่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะอนุมัติให้

นักศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ I ลำพักกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำปกติถัดไป 

                                            R (Deferred) หมำยควำมว่ำ เลื่อนก ำหนดกำรวัดและประเมินผลไปเป็น

ภำคกำรศึกษำปกติถัดไป ใช้ส ำหรับรำยวิชำที่ นักศึกษำได้สัญลักษณ์ I และมิใช่รำยวิชำภำคทฤษฎี และ

ภำคปฏิบัติ ซึ่งอำจำรย์ผู้สอนมีควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้นหนึ่งสัปดำห์แรกของภำค

กำรศึกษำปกติถัดไป โดยมีสำเหตุอันมิใช่ควำมผิดของนักศึกษำ 

                                            กำรให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะของ

คณะที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น และนักศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้นใหม่ ในภำค

กำรศึกษำปกติถัดไป จึงจะมีสิทธิได้รับกำรวัดและประเมินผล หำกนักศึกษำไม่ลงทะเบียนเรียนภำยในสองสัปดำห์

แรกของภำคกำรศึกษำปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันท ี

  ข้อ ๓๔  นักศึกษำที่ได้ระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอ่ืนที่หลักสูตรก ำหนด หรือสัญลักษณ์ 

F ในรำยวิชำใด ต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้นซ้ ำ เว้นแต่รำยวิชำดังกล่ำวเป็นรำยวิชำในหมวดวิชำเลือกตำม

หลักสูตร 

  ข้อ ๓๕  นักศึกษำจะลงทะเบียนซ้ ำรำยวิชำที่ได้ค่ำระดับคะแนนตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือได้

สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรำยวิชำที่มีกำรก ำหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่ำงอ่ืน กำร

ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 

  ข้อ ๓๖  นักศึกษำอำจลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่มิใช่วิชำบังคับของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต

เป็นหน่วยกิตสะสมได้ โดยให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U  นักศึกษำตำมวรรคหนึ่งที่ได้สัญลักษณ์ 

S หรือ U แล้ว ภำยหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ ำโดยให้มีกำรวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ใน

กรณีท่ีมีกำรย้ำยคณะหรือประเภทวิชำ หรือย้ำยหลักสูตรและรำยวิชำนั้นเป็นวิชำบังคับในหลักสูตรใหม่ 
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  ข้อ ๓๗  กำรนับจ ำนวนหน่วยกิตสะสม ให้นับรวมเฉพำะหน่วยกิตของรำยวิชำตำมหลักสูตรที่

ได้ค่ำระดับคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๑.๐๐ หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่หลักสูตรอำจก ำหนดให้ได้ค่ำระดับคะแนน

สูงกว่ำ ๑.๐๐ จึงจะนับหน่วยกิตของรำยวิชำนั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้ 

                                ในกรณีที่นักศึกษำได้ศึกษำรำยวิชำใดมำกกว่ำหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตของรำยวิชำ

นั้น เป็นหน่วยกิตสะสมตำมหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจำรณำจำกกำรวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 

  ข้อ ๓๘  มหำวิทยำลัยจะประเมินผลกำรศึกษำของนักศึกษำทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดย

ค ำนวณผลตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

                                (๑)  หน่วยจุดของรำยวิชำหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่ำงจ ำนวนหน่วยกิต กับ ค่ำระดับ

คะแนนที่ได้จำกกำรประเมินผลรำยวิชำนั้น 

                                (๒)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำค คือ ค่ำผลรวมของหน่วยจุดของทุกรำยวิชำ

ที่ได้ศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้น หำรด้วยหน่วยกิตรวมของรำยวิชำดังกล่ำว เฉพำะรำยวิชำที่มีกำรประเมินผล

เป็นระดับคะแนน 

                                (๓)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่ำผลรวมของหน่วยจุดของทุกรำยวิชำที่ได้

ศึกษำมำตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย หำรด้วยจ ำนวนหน่วยกิตรวมของรำยวิชำดังกล่ำวเฉพำะรำยวิชำที่

มีกำรประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีที่มีกำรเรียนรำยวิชำที่ได้ระดับคะแนน D+ D หรือ E มำกกว่ำ

หนึ่งครั้ง ให้น ำผลกำรศึกษำและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมำค ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

                                (๔)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้

ค ำนวณเป็นค่ำที่มีเลขทศนิยมสองต ำแหน่ง โดยไม่มีกำรปัดเศษจำกทศนิยมต ำแหน่งที่สำม 

  ข้อ ๓๙  เมื่อมีกำรตรวจพบว่ำ นักศึกษำและผู้เรียนทุจริตในกำรวัดผล เช่น กำรสอบรำยวิชำ

ใดให้ผู้ที่รับผิดชอบกำรวัดผลครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมกำรสอบ รำยงำนกำรทุจริตพร้อมส่งหลักฐำนกำรทุจริตไปยัง

คณะที่นักศึกษำ ผู้เรียนนั้นสังกัด ตลอดจนแจ้งให้อำจำรย์ผู้ สอนรำยวิชำนั้นทรำบ โดยให้นักศึกษำ ผู้เรียนที่

ทุจริตในกำรวัดผลดังกล่ำว ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรำยวิชำนั้น  

  ข้อ ๔๐  ข้อพึงปฏิบัติอ่ืน ๆ เกี่ยวกับกำรสอบวัดผลทำงกำรศึกษำที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ 

ให้คณะเป็นผู้พิจำรณำประกำศเพ่ิมเติมได้ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพและลักษณะกำรศึกษำของแต่ละคณะ 

หมวด ๔ 

สถานภาพการศึกษา 

 

ข้อ ๔๑  ให้มหำวิทยำลัยจ ำแนกสถำนภำพนักศึกษำตำมผลกำรศึกษำในทุกภำคกำรศึกษำ  

ท้ังนี้ ไม่นับภำคกำรศึกษำท่ีได้ลำพักหรือถูกให้พัก โดยสถำนภำพนักศึกษำมีสำมประเภท ดังนี้  

            (ก)  ภำวะปกติ คือ นักศึกษำที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

             (ข)  ภำวะวิกฤต คือ นักศึกษำที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๑.๐๐ – ๑.๙๙ 

ในภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย 



226 
 

 

             (ค)  ภำวะรอพินิจ คือ นักศึกษำที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 

โดยให้จ ำแนกนักศึกษำ ในภำวะรอพินิจ ดังนี้ 

                                     (๑)  นักศึกษำที่ได้ศึกษำในมหำวิทยำลัยครบสองภำคกำรศึกษำแรก และได้

แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๒๕ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ หรือนักศึกษำในภำวะปกติที่ได้แต้มระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๕๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภำคกำรศึกษำถัดไป จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง 

                                     (๒)  นักศึกษำที่อยู่ในภำวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ตั้งแต่ ๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภำคกำรศึกษำถัดไป จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่สอง 

                                     (๓)  นักศึกษำที่อยู่ในภำวะรอพินิจครั้งที่สอง ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ตั้งแต่ ๑.๙๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภำคกำรศึกษำถัดไป จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่สำม 

ข้อ ๔๒ ประเภทกำรลำมี ดังนี้ 

             (ก)  ลำป่วยหรือลำกิจให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

                       (๑)  ในระหว่ำงเปิดภำคกำรศึกษำต้องได้รับอนุญำตจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำและ

อำจำรย์ผู้สอน 

                       (๒)  ในระหว่ำงสอบนักศึกษำป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำสอบได้

ต้องยื่นค ำร้องขอผ่อนผันกำรสอบต่ออำจำรย์ผู้สอนหรือผู้ประสำนงำนรำยวิชำภำยในวันถัดไปหลังจำกกำรสอบ

แต่ไม่เกินเจ็ดวันท ำกำรโดยสำมำรถอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษและ

ให้ได้สัญลักษณ์ W หรือไม่อนุมัติกำรผ่อนผันและให้ถือว่ำขำดสอบ 

                       (๓)  กำรลำป่วยต้องแสดงใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐด้วยทุกครั้ง 

   (ข)  ลำพักกำรศึกษำ หมำยถึงกำรลำพักทั้งภำคกำรศึกษำ โดยให้แสดงเหตุผลควำม

จ ำเป็นและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องพร้อมกับมีหนังสือรับรองจำกผู้ปกครองผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำและต้องได้รับกำร

อนุมัติจำกคณบดีและในกรณีที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วรำยวิชำที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภำคกำรศึกษำ

นั้นจะไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ 

          ในปีกำรศึกษำแรกที่ได้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยจะลำพักกำรศึกษำไม่ได้ ยกเว้น 

ในกรณีที่ป่วยหรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรและ/หรือได้รับทุนต่ำง ๆ ที่

มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเป็นประโยชน์กับนักศึกษำ 

        กรณีขอยกเว้นนอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ตำมวรรคก่อนต้องได้รับกำรอนุมัติจำก

อธิกำรบดีเป็นกรณีพิเศษโดยกำรเสนอของคณบดี 

                      นักศึกษำจะต้องช ำระค่ำรักษำสถำนภำพทุกภำคกำรศึกษำที่ได้รับกำรอนุมัติให้

ลำพักกำรศึกษำหรือได้รับโทษทำงวินัยให้พักกำรศึกษำตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

                      กำรให้ลำพักกำรศึกษำ ในกรณีที่คณะกรรมกำรแพทย์ซึ่งอธิกำรบดีแต่งตั้งขึ้น

วินิจฉัยว่ำป่วย และคณะกรรมกำรประจ ำคณะเห็นว่ำโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและ/หรือเป็นอันตรำย

ต่อผู้อ่ืน คณะกรรมกำรประจ ำคณะอำจเสนอให้นักศึกษำผู้นั้นพักกำรศึกษำได้ ข้อ ๔๓  นักศึกษำที่ไม่มีหนี้สิน
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กับมหำวิทยำลัยอำจยื่นใบลำออกพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือขออนุมัติต่อ

อธิกำรบดีได ้

ข้อ ๔๔  นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำครบถ้วนตำมหลักสูตรก ำหนดแล้ว แต่ไม่ผ่ำนผล

กำรสอบวัดสมรรถนะ และ/หรือทักษะ และ/หรือไม่ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ ตำมที่

หลักสูตรและ/หรือมหำวิทยำลัยก ำหนด ให้รักษำสถำนภำพนักศึกษำและช ำระค่ำรักษำสถำนภำพ 

ข้อ ๔๕  กำรพ้นสภำพกำรศึกษำของนักศึกษำและผู้เรียน มีดังนี้ 

  (ก)  นักศึกษำ จะพ้นสภำพกำรศึกษำ ในกรณีต่อไปนี้ 

                         (๑)  ตำย 

                         (๒)  ลำออก 

                         (๓)  ต้องโทษทำงวินัยให้พ้นสภำพกำรศึกษำ 

                         (๔)  ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภำยในสำมสิบวัน นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำ

ปกติ โดยมิได้รับกำรอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำหรือไม่ได้รักษำสถำนภำพ   

                         (๕)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ ๑.๐๐ ในภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำ

ศึกษำในมหำวิทยำลัย  

                         (๖)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ ๑.๒๕ ในสองภำคกำรศึกษำแรก

ที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ไม่นับภำคกำรศึกษำท่ีลำพักหรือถูกให้พัก 

                         (๗)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษำที่

ลงทะเบียนเรียน ในสองภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย 

                         (๘)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ ๑.๗๐ ในภำคกำรศึกษำถัดไป 

หลังจำกได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง 

                         (๙)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ ๑.๙๐ ในภำคกำรศึกษำถัดไป 

หลังจำกได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่สอง 

                         (๑๐)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ ในภำคกำรศึกษำถัดไป 

หลังจำกได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่สำม 

                         (๑๑)  นักศึกษำที่อยู่ระหว่ำงกำรรับรองคุณวุฒิ และ/หรือกำรรับรองคุณสมบัติ

อ่ืนตำมประกำศของหลักสูตร ไม่ได้ยื่นเอกสำรรับรองคุณวุฒิ และ/หรือกำรรับรองคุณสมบัติอ่ืนตำมประกำศของ

หลักสูตรภำยในหนึ่งปีกำรศึกษำนับตั้งแต่วันที่เข้ำศึกษำ ทั้งนี้ นักศึกษำอำจยื่นเอกสำรรับรองคุณวุฒิและ/หรือ

กำรรับรองคุณสมบัติอ่ืนตำมประกำศของหลักสูตร ในโอกำสแรกท่ีท ำได ้

                         (๑๒)  ได้รับกำรอนุมัติให้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

   (ข)  ผู้เรียน จะพ้นสภำพกำรศึกษำ ในกรณีต่อไปนี้ 

                         (๑)  ตำย 

                                      (๒)  ลำออก 
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                                      (๓)  ประพฤติตนไม่เหมำะสมหรือกระท ำกำรใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อ

ชื่อเสียงของมหำวิทยำลัย 

                                (๔)  ไม่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของมหำวิทยำลัย 

ข้อ ๔๖  นักศึกษำที่พ้นสภำพกำรศึกษำตำมควำมในข้อ ๔๕(ก)(๔) สำมำรถด ำเนินกำรขอคืน

สภำพกำรศึกษำได้ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ เพ่ือขออนุมัติต่ออธิกำรบดี 

 

หมวด ๕ 

การส าเร็จการศึกษา 

  ข้อ ๔๗  กำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำและกำรอนุมัติให้ปริญญำให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

             (ก)  นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

                                     (๑)  ได้ศึกษำและผ่ำนกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำต่ำง ๆ ครบถ้วนตำม

หลักสูตรและข้อก ำหนดของหลักสูตรที่จะรับปริญญำ โดยไม่มีรำยวิชำใดที่ได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้ำงอยู่ ทั้งนี้

นับรวมถึงรำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนและเทียบโอนด้วย 

                                     (๒)  ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนำนักศึกษำตำมที่

มหำวิทยำลัยประกำศก ำหนด 

                                     (๓)  ผ่ำนกำรสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตำมประกำศมหำวิทยำลัย 

         (๔)  มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ำกว่ำ 

๒.๐๐ หำกเป็นนักศึกษำที่โอนย้ำยมำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนจะต้องศึกษำในมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยหนึ่งปี

กำรศึกษำ ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยอำจประกำศก ำหนดแต้มระดับคะแนนของรำยวิชำเพ่ือส ำเร็จกำรศึกษำเพ่ิมเติมก็

ได้ แล้วเสนอสภำมหำวิทยำลัยทรำบ 

                                     (๕)  ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรรอพิจำรณำโทษทำงวินัยนักศึกษำ  

                                     (๖)  ไม่อยู่ระหว่ำงถูกลงโทษภำคทัณฑ์ตลอดสภำพกำรเป็นนักศึกษำ และถูกสั่ง

ให้เข้ำโครงกำรพัฒนำตนเองหรือบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ 

                                     (๗)  ไมอ่ยู่ระหว่ำงถูกมำตรกำรรอกำรลงโทษนักศึกษำผู้กระท ำผิดวินัยนักศึกษำ 

                                     (๘)  ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหำวิทยำลัย 

                                     (๙)  ได้ด ำเนินกำรยื่นขอส ำเร็จกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

                               (ข)  ระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละหลักสูตรก ำหนดไว้ ดังนี้ 

                                     (๑)  หลักสูตรสี่ปี ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อนหกภำคกำรศึกษำปกติ 

                                     (๒)  หลักสูตรห้ำปี ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อนแปดภำคกำรศึกษำปกติ 

                                     (๓)  หลักสูตรไม่น้อยกว่ำหกปี ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อนสิบภำคกำรศึกษำปกติ 

                                     (๔)  หลักสูตรต่อเนื่อง ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อนสำมภำคกำรศึกษำปกติ 

                                           นักศึกษำที่ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำและผู้เรียนไม่อยู่ภำยใต้

บังคับระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
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                                     (๕)  หลักสูตรที่มหำวิทยำลัยต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภำวิชำชีพ หรือ

จ ำเป็นต้องรักษำมำตรฐำนกำรศึกษำของหลักสูตรให้สูงขึ้น มหำวิทยำลัยอำจประกำศก ำหนดระยะเวลำกำร

ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีแตกต่ำงจำกข้อก ำหนดตำม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ก็ได้ แล้วเสนอสภำมหำวิทยำลัยทรำบ 

           (ค)  นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

                                     (๑)  มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ ๔๗(ก) และ (ข) 

                                     (๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 

                                     (๓)  ไม่เคยได้ค่ำระดับคะแนนต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ

สัญลักษณ์อ่ืน ๆ ที่เทียบเท่ำในรำยวิชำใด ๆ 

                                     (๔)  ใช้เวลำศึกษำไม่เกินจ ำนวนปีกำรศึกษำต่อเนื่องกัน ตำมแผนกำรศึกษำของ

หลักสูตรที่จะได้รับปริญญำ โดยนับรวมภำคกำรศึกษำที่ได้ศึกษำในหลักสูตร คณะ หรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน  

ทั้งนี้ ไม่นับรวมภำคกำรศึกษำที่ได้รับอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำ เพรำะเหตุป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ำรับ

รำชกำรทหำรกองประจ ำกำร หรือได้รับทุนต่ำง ๆ หรือไปศึกษำรำยวิชำ หรือฝึกอบรม ณ สถำบันอุดมศึกษำอ่ืน 

ซึ่งมหำวิทยำลัยเห็นว่ำเป็นประโยชน์กับนักศึกษำ                      

                                     (๕)  ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับกำรลงโทษ ในระดับขั้นพักกำรเรียนขึ้นไป รวมทั้ง

กรณีใช้มำตรกำรรอกำรลงโทษ 

   (ง)  นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้  

                            (๑)  มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ ๔๗(ก) และ (ข) ข้อ ๔๗(ค)(๔) และข้อ ๔๗(ค)(๕) 

                            (๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึน้ไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับ

ปริญญำเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

                            (๓)  ไม่เคยได้ค่ำระดับคะแนนต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ ในรำยวิชำเอกใด ๆ ของหลักสูตร

นั้น 

                            (๔)  ไม่เคยได้ระดับคะแนน E  หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรำยวิชำใด ๆ 

   (จ)  นักศึกษำในหลักสูตรต่อเนื่องไม่มีสิทธิได้รับปริญญำเกียรตินิยม 

   (ฉ)  มหำวิทยำลัยจะเสนอรำยชื่อนักศึกษำที่มีสิทธิได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำ 

หรือปริญญำเกียรตินิยมในหลักสูตรต่ำง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญำต่อสภำมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ เมื่อสภำมหำวิทยำลัย 

ได้อนุมัติให้ปริญญำในภำคกำรศึกษำใดแล้วให้ถือว่ำกำรลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำถัดไปนั้นเป็นโมฆะ  

(ช)  ผู้เรียนที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

         (๑)  ได้ศึกษำและผ่ำนกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำต่ำง ๆ ครบถ้วนตำม

หลักสูตรและข้อก ำหนดของหลักสูตรที่จะรับปริญญำ 

         (๒)  ผ่ำนกำรสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตำมประกำศมหำวิทยำลัย 
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         (๓)  มีสถำนภำพเป็นผู้เรียน มีจ ำนวนหน่วยกิตสะสมในคลังหน่วยกิต ตำมข้อ 

ก ำหนดของหลักสูตรที่จะได้รับปริญญำ และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 

         (๔)  ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหำวิทยำลัย 

         (๕)  ได้ด ำเนินกำรยื่นขอส ำเร็จกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

         (๖)  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัย 

ข้อ ๔๘  กำรให้ปริญญำแก่นักศึกษำภำยใต้หลักสูตรร่วมระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน  

ทัง้ภำยในและต่ำงประเทศ ที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

(๑)  กำรให้ปริญญำอำจเป็นปริญญำของมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน 

ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ หรือปริญญำร่วม หรือปริญญำสองใบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงควำมร่วมมือหรือ 

ระเบียบ หรือข้อบังคับเก่ียวกับกำรให้ปริญญำของสถำบันกำรศึกษำที่ร่วมมือกัน  

                               (๒)  รำยละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัย 

 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๔๙ ให้น ำระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี พ.ศ. 

๒๕๕๒ มำใช้บังคับกับนักศึกษำตำมหลักสูตรชั้นปริญญำตรีซึ่งเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยก่อนปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๘ ไปจนกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ   

  ข้อ ๕๐ ให้น ำระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี พ.ศ. 

๒๕๕๘ มำใช้บังคับกับนักศึกษำตำมหลักสูตรชั้นปริญญำตรีซึ่งเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยตั้งแต่ปี กำรศึกษำ 

๒๕๕๘ ถึงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ไปจนกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ 

ข้อ ๕๑ ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติกำรให้ปริญญำแก่นักศึกษำ

ต่ำงชำติที่เข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ชั้นปริญญำตรี ภำยใต้หลักสูตรร่วมระหว่ำงสถำบันกำร  

ศึกษำที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๐ ให้ถือเป็นประกำศตำมนัยข้อ ๔๘(๒) แห่ง

ข้อบังคับนี้ โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษำภำยใต้หลักสูตรร่วมระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนในต่ำงประเทศที่มี

บันทึกข้อตกลง จนกว่ำจะมีประกำศเป็นอย่ำงอ่ืน 

   ประกำศ ณ วันที่  

 

 

                (ศำสตรำจำรย์จรัส   สุวรรณเวลำ) 

                           นำยกสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร 
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ภาคผนวก ฐ 

อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้ 

 ภาษาไทย   ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ  

 ภาษาอังกฤษ   Integrity Wisdom Social Engagement  

 ค าย่อ (ภาษาอังกฤษ)  I-WiSE  

โดยประกอบได้ด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ  

I ย่อมาจาก Integrity หมายถึงนักศึกษาสงขลานครินทร์ต้องมีความซื่อสัตย์ มีวินัย ทั้ง 

ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ คุณสมบัติด้านความซื่อสัตย์และการมีวินัยถือว่าเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นและ

จ าเป็นสาหรับทุกคนที่ใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีความสุขได้  

W ย่อมาจาก Wisdom หรือใฝ่ปัญญา นักศึกษาสงขลานครินทร์ต้องมีทักษะการเรียน 

รู้อยู่ตลอดเวลา เข้าใจในเนื้อหาตามสาขาที่นักศึกษาเลือกเรียนมาให้มากท่ีสุด  

SE ย่อมาจาก Social Engagement หมายถึงการมีจิตสาธารณะ ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้ 

สามารถสื่อถึงปณิธานของสงขลานครินทร์ได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือ “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  

 

ลักษณะเด่นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ เก่ง มีความรู้ เรียนรู้ได้เองตลอด

ชีวิตเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์

เป็นกิจที่หนึ่ง  

 

 

 

    กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ภาคผนวก ฑ 

เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
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เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี (ฉบับแก้ไข) 
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ภาคผนวก ฒ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี-ชีววิทยา 
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