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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววทิยา 

Bachelor of Science Program in Biology 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    วิทยาศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

 รหัสหลักสูตร     :     0802 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา 

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Science Program in Biology 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     วท.บ. (ชวีวิทยา) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Science (Biology) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.Sc. (Biology) 

 

3. วิชาเอก  

 ไม่มี 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนไม่น้อยกว่า  128  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี  4  ปี 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรทางวิชาการ 
 



2 

 

  

 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

     ไม่มี 
 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (ชวีวิทยา) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565  เปิดสอน  ภาคการศกึษาต้น   

 ปีการศกึษา 2565  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

 สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

 6.2 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที ่8/2564 วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

 6.3  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที่ 15/2564 วันที่ 2 เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

 6.4  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564  

 6.5  สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

 วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. 2564   

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศกึษา 2567 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา  

 8.1  บุคลากรทางการศกึษา  

8.2  นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย  

8.3  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในหน่วยงานของภาครัฐบาลและเอกชน เช่น ผู้ควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม  

8.4  ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  

8.5  ผู้ประกอบการธุรกิจ เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์และแมลง

เศรษฐกิจ  
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวจตุพร   

ตั้งจติรวิทยากูล 

 

35701004XXXXX รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

สัตววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 

2544 

2542 

2 นายภพเก้า  พุทธรักษ์ 

 

36406001XXXXX รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

ค.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ราชภัฏจันทรเกษม 

2542 

2536 

2532 

3 นางสาวทิพย์วรรณ  

สรรพสัตย์ 

32202000XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

สัตววิทยา 

ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550 

2545 

2542 

4 นางสาวเนรัฐชลา  

สุวรรณคนธ์ 

 

56201001XXXXX 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2547 

2544 

5 นางสุกัญญา  สบืแสน 

 

35103002XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 

2545 

2542 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  มหาวิทยาลัยพะเยา  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การเปลี ่ยนแปลงบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื ่องจากการปฏิวัติดิจิทัล ( Digital 

Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การดำเนินงานเพื่อ

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals : 

SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้งผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความ

ต้องการกำลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาประเทศมุ่งไปในทิศทางเดียวกันด้วยยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี เป็นหลักสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ต่างมุ่งสร้าง

ปัจจัยเพื ่อเกื ้อหนุน ด้วยการสร้างความมั ่งคั ่งทางเศรษฐกิจผ่านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี  

และความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์  

สู่ศตวรรษที่ 21 และการปกป้องสิ่งแวดล้อม จากการกำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไก

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต New Engine of Growth จึงทำให้เป้าหมายและทิศทางการพัฒนา

อุดมศึกษาในอนาคตมีความชัดเจนยิ ่งขึ ้น  ศักยภาพที ่มีอยู ่ภายในประเทศ ทั ้งความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นกลไกของการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้ประเทศ

หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งจะข้ามผ่านไปได้จำเป็นต้องพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ควบคู่กับการลงทุนด้านการวิจัยให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากร 

ที่มีอยู่ของประเทศ โดยรัฐบาลมีเป้าหมายเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายการลงทุนด้าน R&D เป็นร้อยละ 1.5 

ของ GDP และเพิ่มบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน เพื่อประกันว่า

ประเทศจะต้องมีทรัพยากรมนุษย์และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพียงพอ รองรับนโยบายและทิศทาง 

การพัฒนาที่ต้องใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีชั้นสูง สามารถรองรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ 

หรือรองรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักลงทุนต่างชาติ ทั้งระบบโลจิสติกส์ ระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ เป็นต้น ทั ้งยังได้กำหนดนโยบายกระจายการพัฒนาไปยังพื ้นที ่ต่างๆ ทั่ วประเทศ 

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพ 10 จังหวัด กำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

และวางเป้าหมายการลงทุนใน 13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศให้เข้มแข็ง 

ควบคู่กับการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก 

 อิทธิพลทางความคิดของโลกตะวันตก สร้างกระแส 21st Century Skills ก่อให้เกิดผลกระทบ

ทางการศึกษา และการจา้งงานไปทั้งโลก บัณฑติที่จบการศกึษาต้องมีความพร้อมทั้งทักษะทางวิชาการ 

ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะการใช้ชีวติ ถึงพร้อมทั้งความฉลาดทางสติปัญญาและทางอารมณ์ แนวคิด

นี้ส่งผลต่อการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ทำให้ประเทศไทยต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนให้



6 

 

 

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัว หรอืค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเติม รองรับทักษะการ

ทำงานกับอาชีพใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์จะกลายเป็นการศึกษาที่ไร้

พรมแดนดว้ยอิทธิพลของการพัฒนาทางด้านดิจทิัล เทคโนโลยี การเชื่อมโยงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไปทั่ว

ทุกจุดบนโลก เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายต่อเนื่อง  เป็นการ

เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทั้งรูปแบบในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และ

ปรับวุฒิทางการศึกษาให้ได้รับปริญญา เกิดสถาบันการศึกษารูปแบบใหม่ Cyber University, Virtual 

University หรือ Online University เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทุกที่

ทุกเวลา ตามความถนัดและความสนใจ เกิดเป็นรูปแบบการสะสมหน่วยกิตในลักษณะธนาคารหน่วยกิต 

ซึ่งต้องการประกันคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร ควบคุมให้มีมาตรฐานทางการศึกษา การรับรอง

วิทยฐานะ การเทียบโอนหน่วยกิต และการยอมรับ ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

คน ซึ่งเน้นใหค้นไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวติที่ดขีึน้ มสีุขภาวะ มคีวามรู้ และการครองชีพที่ด ีการเรียนรู้ที่

มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานสากลเป็นปัจจัยสนับสนุนเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง นำสู่วัฒนธรรมการเกื้อกูล เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การต่อยอดสู่นวัตกรรม 

การฝึกฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความรูค้วบคู่คุณธรรม การเรียนรูใ้นศาสตร์วิทยาการที่ทันสมัย

เป็นสากล และมุ่งหวังการยกระดับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเน้นการวิจัยพัฒนา 

ซึ่งในชวงทศวรรษที่ผานมาความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานวิชาการและวิจัยขั้น

พื้นฐานทางชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

ระดับต่าง ๆ รวมทั้ง แนวคิด หลักการ และองค์ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาเป็นกลไกสำคัญต่อการ

พัฒนาคนไทยให้มีภูมิค ุ ้มกันต่อผลของการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดลงของความ

หลากหลายทางชีวภาพ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร เกิดภัยธรรมชาติ และสถานการณ์การระบาด

ของเชื ้อโควิค-19 ดังนั ้นการศึกษาในสาขาชีววิทยาถือเป็นส่วนสําคัญ ในการผลักดันให้เก ิด

ความก้าวหน้าของภาคการเกษตร สาธารณสุข อุตสาหกรรม และท้องถิ่นชุมชน ซึ่งความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา เป็นแรงขับเคลื่อนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต ให้

มีขีดความสามารถในการรองรับการเคลื่อนย้ายประชากร ทรัพยากร และการลงทุน มีความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยี รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรต่าง ๆ บนเวทีโลก ซึ่งการศกึษาจัดเป็นสินคา้บริการอยู่

ภายใต้แรงกดดันของโลกาภวิัฒน์เช่นกัน 
  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ปัจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยีสร้างผลกระทบต่ออุดมศึกษาค่อนข้างมาก สถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง

ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการบริหารจัดการและหลักสูตร การเรียนการสอนที่

ปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับการเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ รวมทั้งอาชีพที่เปลี่ยนแปลงตามทิศทางของ

กระแสโลก บัณฑิตต้องปรับตัวและมีทักษะทางดิจิทัลเทคโนโลยีที่เพียงพอ หลักสูตรในอุดมศึกษาต้อง
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ดำเนินการปฏิวัติการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะลักษณะคนใน GEN-Z ที่เกิดในยุคเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ 

ค้นหาเหตุผลด้วยตนเอง และไม่ติดยึดกับกฎระเบียบ รวมทั้งใชเ้ป็นเครื่องมอืสร้างกลไกเชื่อมโยงองค์กร

ทั้งภายในและนอกประเทศ ภาคอุตสาหกรรม ศิษย์เก่า เกิด Social Engagement ที่แปลงพันธกิจของ

สถาบันไปสู่ภาคสังคม สร้างสังคมให้เข้มแข็ง อาศัยภาคการศึกษาและการวิจัย ส่งเสริมก ารใช้

ฐานข้อมูลความรู้ร่วมกันระหว่างหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาให้เกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

ส่งผลใหจ้ำนวนประชากรวัยเรียนในระดับอุดมศกึษาที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18-22 ปี ลดลง ย่อมส่งผล

กระทบอย่างมากจากการลดลงของจำนวนนิสิต ดังนั้นการปรับยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อรองรับการ

ลดลงของจำนวนนิสติ ได้แก่ การพัฒนาความรูแ้ละทักษะใหม่ใหก้ับคณาจารย์ รวมทั้งหลักสูตรต้องเพิ่ม

ระดับคุณภาพ ทักษะ และขีดความสามารถใหก้ับบัณฑติยุคใหม่ ให้พร้อมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป มี

สมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถทดแทนการขาดแคลนแรงงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งบทบาทของ

อุดมศกึษาต้องเป็นกลไกในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสังคมผู้สูงวัย 

การพัฒนาที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว ความหลากหลายขององค์ความรู ้  และการเคลื่อนย้าย

กำลังคนอย่างเสรี นำไปสู่การเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งปัญหา

การครอบงำทางความคิด พร้อมกับการรูไ้ม่เท่าทันสื่อออนไลน์ที่ทำขึน้เพื่อหลอกลวงใหห้ลงเชื่อและเกิด

ความเข้าใจผิด ซึ่งบทบาทที่ภาครัฐต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้วิธีการส่งเสริมและกำกับดูแลให้

เหมาะสมเพื่อนำกระแสโลกาภิวัฒน์มาสร้างประโยชน์ พัฒนาผู้เรียน เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

ได้เต็มประสิทธิภาพ การศึกษาในอุดมศึกษาถือเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่วงการวิชาการและ

วิชาชีพให้กับโลก เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชื่อเสียงใหก้ับประเทศจากองค์ความรู้ สามารถเปลี่ยนความรู้

ให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา มีมูลค่าที่ต้องปกป้องคุ้มครอง นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศ เป็น

บทบาทของอุดมศึกษาท ี ่ทั่ วโลกยอมร ับการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานมาประเม ินศ ักยภาพของ

สถาบันอุดมศึกษาผ่านการกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นสากล สะท้อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ของอุดมศึกษา  

แต่ละประเทศถูกนำไปจัดอันดับ (World Class University) เกิดการพัฒนาเพื่อใหท้ัดเทียมนานาอารยประเทศ  

ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรชีววิทยาให้ความสำคัญกับทิศทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาคนซึ่ง

เป็นกำลังแรงงานเพื่อการพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม เพื่อลด

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม เน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความสัมพันธ์ และรักษาศิลปะ

และวัฒนธรรมที่ดีงาม การปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน คำนึงถึงชุมชน ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่เดิม และสามารถบูรณาการความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และการประกอบ

อาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตใหด้ีขึน้ ดำรงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับตัว

ให้ทันกับสถานการณ์ของวิถีชีวิต การดำเนินชีวิตในสังคมโลกาภิวัฒน์ และการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัล

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน หลักสูตรชีววิทยาจึงพัฒนาให้มีสอดคล้องกับเป้าหมายการ
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พัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (SDGs 2030) ในประเด็นที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม 

(Quality Education) ประเด็นที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequality) ประเด็นที่ 11 เมืองและถิ่น

ฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) และประด็นที่ 15 การใช้ประโยชน์จาก

ระบบนิเวศทางบก (Life on Land) ซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยาในทุกด้าน 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรมีเป้าหมายเชิงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สำคัญ 

และมีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (SDGs 2030) ใน

ประเด็นที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education) ประเด็นที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced 

Inequality) ได้แก่ ด้านคุณภาพบัณฑิต คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ระดับภูมภิาคและโลก ด้านความเสมอภาคทางการศกึษา โอกาส และความหลากหลายของผู้รับบริการ 

กลไกการพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาส การตอบสนองบทบาทที่เปลี่ยนแปลง ด้านการปรับตัวของการผลิต

บัณฑิตเข้าสู่ความต้องการที่เหมาะสม การลดช่องว่างทักษะของบัณฑิตกับความต้องการของนายจ้าง 

ความสัมพันธ์กับภาคการผลิตและชุมชน การสรา้งงาน การเป็นผู้ประกอบการ และการมงีานทำ รวมทั้ง

การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรม หลักสูตรมุ่งเน้นการ

พัฒนาที่ยั่งยืน SDG ประเด็นที่ 15 การใชป้ระโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on Land) และประเด็นที่ 

11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) โดยเน้นพัฒนาศักยภาพ

ของนิสติให้มีความรู้ที่ลุ่มลึกในเชิงวิชาการ มีความสามารถที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ให้

มีความเหมาะสมต่อบริบทภายใน พัฒนาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยตระหนักถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และศิลปวัฒนธรรม ให้ผู้สำเร็จ

การศึกษาปรับใช้แนวคิด หลักการ การปฏิบัติ การวิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงและความยั่งยืน ลดปัญหา

ความเหลื่อมล้ำในสังคม ดำรงชีวิตด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ใช้ความรู้ความสามารถพัฒนา

และเป็นที่พึ ่งของชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งมีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขันใน

ตลาดแรงงานทุกระดับ ทั้งภายในประเทศ ประชาคมภูมิภาค และโลกปัจจุบัน  
 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

   ความเกี่ยวเนื่องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มดีังนี้ 
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12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์และมีคุณภาพทั้งในด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม  

12.2.2 พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเน้น

การมสี่วนร่วมระหว่างสังคมชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศได้  

12.2.3 สนับสนุนการบริการวิชาการ เพื่อเป็นศูนย์กลางของสังคมแห่งการเรียนรู้และ

ตอบสนองความตอ้งการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศได้ 

12.2.4 สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ

ภูมปิัญญาท้องถิ่นที่ดงีาม 

12.2.5 การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 

การพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

เนื่องจากเป็นการศึกษาเพื่อเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานสำคัญภายในประเทศ และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ทั้งในด้าน

การเกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุข ดังนั ้นในการพัฒนาหลักสูตรจึงมุ ่งรองรับการเปลี ่ยนแปลง

สถานการณ์ของประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงโลกศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ

และสังคมโลก จากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth 

Industrial Revolution) การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 

(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) จากฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และองค์

ความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็ง ในด้านการสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

เข้าใจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติตอบสนองรูปแบบเศรษฐกิจแบบใหม่ (Bio economy (B), Circular 

economy (C), Green economy (G) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ของเป้าหมายการพัฒนาที่

ย ั ่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (SDGs 2030) ในประเด็นที่ 4 การศึกษาที ่เท่าเทียม (Quality 

Education) ประเด็นที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequality) ประเด็นที่ 11 เมอืงและถิ่นฐานมนุษย์อย่าง

ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) และประด็นที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life 

on Land) และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยาในทุกด้าน 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารจัดการรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้หลักสูตรมี

ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของการศึกษาทั่วไป สำหรับรายวิชาที่หลักสูตรอื่น

เปิดสอนภายในคณะวิทยาศาสตร์และรายวิชาที ่หลักสูตรได้เปิดสอนให้หลักสูตรอื ่น ๆ ใน

มหาวิทยาลัยพะเยา มีการกำกับโดยคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการ

บริหารคณะวิทยาศาสตร์ 
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13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. กลุ่มวิชาภาษา       12 หน่วยกิต 

001101  ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน     2(2-0-4) 

    Thai Language in Daily Life 

001102  ภาษาไทยเชิงวชิาการ       1(0-2-1) 

    Thai for Academic Purposes     

001103  ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน    3(2-2-5) 

    English for Daily Life    

001104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 

            English for Communication 

001205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ  3(2-2-5) 

            English for Academic and Professional Communication 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดจิิทัล   3 หน่วยกิต 

002101  การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิิทัล    1(0-2-1) 

     Technology Usage for Digital life   

002102  ความฉลาดทางดจิิทัล      2(1-2-3) 

     Digital Intelligence Quotient 

3. กลุ่มวิชาทักษะชวิีต                                           15 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                     

003101  สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต     3(2-2-5) 

     Artistic for  Life Management 

003102  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต    3(2-2-5) 

      Skills Development and Lifelong Learning  

003203  เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม     2(0-4-2) 

      Collaborative Learning for Society Creation 

003204  การจัดการสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม และชุมชน   1(0-2-1) 

     Health Environment and Community Management 

003305  กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดจิิทัล    3(2-2-5)  

     Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

003306  บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวชิาชีพ             3(0-6-3) 

      Integration for Professional Innovation 

       รวม 30 หน่วยกิต 
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13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                             13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะคณะศลิปศาสตร์ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

 13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 

General Microbiology 

4(3-3-8) 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

4(3-3-8) 

  13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

242105 เคมี 2 

Chemistry II 

3(2-3-6) 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

242141 เคมีอินทรีย ์

Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

247111 ชีวสถิต ิ 

Biostatistics 

3(2-2-5) 

    

  13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น   

243101 ชีววิทยาทั่วไป 

General Biology 

4(3-3-8) 
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 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 

Cell and Molecular Biology 

3(3-0-6) 

243241 พันธุศาสตร์ทั่วไป 

General Genetics 

2(2-0-4) 

 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดำเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ        

ทำหนา้ที่ กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ทำหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อใหก้ารจัดการเรียน

การสอนดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจำรายวิชา ทำหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดนโยบายให้มีการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเฉพาะ

ด้านที่สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ดังนี้ 

1) แต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาหรือคณะ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้บริการการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจั ด

ตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อ

นำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

2) แต่งตั ้งผู ้ประสานงานหรือผู ้จัดการรายวิชาทุกวิชา เพื ่อทำหน้าที ่ประสานงาน         

การวิเคราะห์และออกแบบวัตถุประสงค์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา เนื้อหาสาระของรายวิชา 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู ้

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อควบคุมการดำเนินงาน

ด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบริการของคณะ และควบคุมการดำเนินงานเกี่ยวกับ

หลักสูตรภายในคณะวิทยาศาสตร์  

   หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ยึดแนวนโยบายในการออกแบบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 

(CLO) การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องเป็นมาตรฐานตามกรอบ

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี มคอ.1 และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร AUN-QA ได้ดำเนินการดังนี ้ 

1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในกลุ่มรายวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

เพื่อประสานงานอาจารย์ผู้สอนร่วมตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จัดประชุมกลุ่มย่อยในการกำหนด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา จัดกิจกรรมการสอน และการประเมนิรายวิชา จัดทำรายละเอียด

รายวิชา (มคอ. 3/ มคอ. 4 ภาคสนาม) รายงานผลรายวิชา (มคอ. 5/ มคอ. 6 ภาคสนาม) ในกลุ่ม

รายวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกเลือก ที่มีอาจารย์ผู้สอน 1 ท่าน ให้แต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาเพือ่

ดำเนนิการในลักษณะเดียวกัน   

2) ในทุกภาคการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาภายใน

หลักสูตร เพื่อดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้องของการกำหนดผลการเรียนรู ้ที่คาดหวังระดับ

รายวิชา จัดกิจกรรมการสอน และการประเมินรายวิชา จัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3/ มคอ. 4 

ภาคสนาม) รายงานผลรายวิชา (มคอ. 5/ มคอ. 6 ภาคสนาม) ในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อสะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อนด้านต่าง ๆ ในรายวิชา ซึ่งใช้ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชาในการจัดการ

เรียนการสอนในครั้งถัดไป 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

  ชีววิทยาเป็นศาสตร์ที ่สัมพันธ์กับทรัพยากรสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่า โดยครอบคลุมองค์ความรู ้ทั้ง

ทางด้านพันธุศาสตร์ พืชศาสตร์ สัตววิทยา และนิเวศวิทยา เพื ่อใช้ในการอธิบายสายสัมพันธ์ทาง

วิวัฒนาการระหว่างสิ่งมีชีวิต กลไกของชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมได้ถึงแก่นแท้ 

ผ่านการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยสิ่งใหม่ที่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง รวมทั้งส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และยกระดับคุณภาพชีวติของคนในสังคมอย่างยั่งยืน 

1.2  ความสำคัญ 

 ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

และต่อเนื่อง นำการผสมผสานความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิตทุก

ด้าน ซึ่งการประกอบอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะทางด้านชีววิทยาตามสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน เช่น สถานศึกษา บริษัท หรือโรงงานอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันมาก ดังนั ้นสถาน

ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญต่อการแสวงหาวิธีหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่

องค์กรและบุคลากร และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable 

Development Goals; SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยประเทศสมาชิกมีเป้าหมายการพัฒนา

เพื่อบรรลุผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ซึ่งในการการพัฒนาหลักสูตรมีเป้าหมายเชิงหลักการ

ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นสำคัญ และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

องค์การสหประชาชาติ 2573 (SDGs 2030) ในประเด็นที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education) 

ประเด็นที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequality) ได้แก่ ด้านคุณภาพบัณฑิต คุณภาพการวิจัย

และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับภูมิภาคและโลก ด้านความเสมอภาคทางการศึกษา 

โอกาส และความหลากหลายของผู้รับบริการ กลไกการพัฒนากลุ่มผู ้ด้อยโอกาส การตอบสนอง

บทบาทที่เปลี่ยนแปลง ด้านการปรับตัวของการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ความต้องการที่เหมาะสม การลด

ช่องว่างทักษะของบัณฑิตกับความต้องการของนายจ้าง ความสัมพันธ์กับภาคการผลิตและชุมชน การ

สร้างงาน การเป็นผู้ประกอบการ และการมีงานทำ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้

ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรม หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ประเด็นที่ 15 การใช้

ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on Land) และประเด็นที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 

(Sustainable Cities and Communities) โดยการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นสิ่งที่

จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นการศึกษาเพื่อเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานสำคัญภายในประเทศ และ

นำไปสู่การประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุข ดังนั้นในการพัฒนาปรับปรุง
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หลักสูตรชีววิทยามุ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วัฒนธรรม ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงโลก

ศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก จากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital 

Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การดำเนินงานเพื่อ

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals : 

SDGs 2030) จากฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และองค์ความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็ง การ

ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

เข้าใจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ตอบสนองรูปแบบเศรษฐกิจแบบใหม่ (Bio economy (B), Circular 

economy (C), Green economy (G) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ของเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (SDGs 2030) ทั้ง 4 ประเด็นข้างตน้ ในการนี้สาขาชีววิทยาจึง

มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของสถานประกอบการ สร้างวัฒนธรรมและสังคมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้นเพื่อให้บัณฑิต

หลักสูตรชีววิทยาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนา

คุณภาพชีวิต และมีความรอบรู้กว้างไกลทันต่อสถานการณ์ที ่เปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมจริยธรรม 

ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นแรงงานที ่มีคุณภาพในการพัฒนาความเจริญของชุมชน ท้องถิ่น และต่อ

ประเทศชาติ หลักสูตรชีววิทยามีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาครบถ้วนในศาสตร์

ด้านชีววิทยา ครอบคลุมการศึกษาสิ่งมีชีวิตทุกระดับ มีความรู้พื้นฐาน เกิดการบูรณาการ และพัฒนาสู่

การศึกษาในเชิงลึก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทย โดยคาดหวังสร้างบัณฑิตที่มีความรู้

ที่แข็งแกร่ง พร้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศได้

อย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรมุ ่งหวังการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของประเทศในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มุ ่งสร้าง

นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงโลกศตวรรษที่ 21 ในยุคโลกาภวิัฒน์ที่ดิจิตัล

เทคโนโลยีมบีทบาทสำคัญต่อการเรียนรูใ้นปัจจุบัน  

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

            1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคีุณธรรม จรยิธรรม และมีจรรยาบรรณ  

 1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยา และมีทักษะในการใช้เครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางชีววิทยา  

 1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่คิดวิเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้ทางชีววิทยา วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี รวมทั้งศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และมีความพร้อมสำหรับการ

เรียนรู้ตลอดชวีิต  
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 1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ การปรับตัวที่ดีและ

ความรับผดิชอบทั้งต่อตนเองและสังคม  

 1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์ทางสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาและ

การสื่อสารที่ดี โดยใช้เป็นพื้นฐานในการค้นคว้า วิจัย แก้ปัญหาของตนเอง ท้องถิ่น และสังคม ได้อย่าง

เหมาะสม  

   1.3.6 เพื่อให้บัณฑิตรู้คุณค่าของทรัพยากรทางชีวภาพที่มีในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

PLO 1  ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  

Sub PLO 1.1 ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมอย่างมีคุณธรรมและจรยิธรรม 

Sub PLO 1.2 ผู้เรียนทำงานร่วมกับผูอ้ื่นและรับผิดชอบต่อตนเองและท้องถิ่น 

Sub PLO 1.3 ผู้เรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม  

PLO 2  ผูเ้รียนอธิบายความรู้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และชีววิทยา  

PLO 3  ผู้เรียนอธิบายคุณค่าของทรัพยากรทางชีวภาพที่มีในท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

PLO 4  ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ดี นำไปสู่ทักษะการเรียนรู้

ตลอดชวีิต 

Sub PLO 4.1 ผูเ้รียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าอย่างรูเ้ท่าทัน 

Sub PLO 4.2 ผู้เรียนใช้ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสารได้ด ี

PLO 5  ผูเ้รียนใช้ความรู้ทางชีววิทยา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ ในการวิเคราะห์และ

ดำเนนิการวิจัยทางชีววิทยาด้วยกระบวนการคิดเชงิออกแบบได้ 
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้

1. แผนการพัฒนาและปรับปรุง 

หลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศและเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหล ักส ูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ

ตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 

โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

1. 1.1 การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป 

ตามมาตรฐานของประเทศและมี

มาตรฐานสากล สอดคล ้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

1.2 จัดทำประเมินหลักสูตรอย่าง

ต ่อเน ื ่องให ้สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (สกอ.) และการประเมิน

ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-

QA 

 

1.1 1.3 จัดทำการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย เช่น ผู้เรยีน บุคลากรสายวิชาการ 

สายสนับสนุน บัณฑิต ผู ้ใช้บัณฑิต 

ศิษย์เก่า การสำรวจภาวะการมีงานทำ

ของบัณฑิต รวมทั ้งนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.1.1 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 ที่ได้รับ

การอนุมัติจาก สกอ.  

1.1.2 แผนพ ัฒนาบ ุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน  

1.2 1.1.3 เอกสารหรอืระบบสารสนเทศ

ที่แสดงถึงการดำเนินงานให้เป็นไป

ตามกรอบ มาตรฐานค ุณว ุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1.2.1 1.2.1 เอกสารหรอืระบบสารสนเทศ

แสดงรายงานผลการดำเนินงาน

ของหลักสูตร มคอ. 7  

1.2.2 1.2.2 เอกสารการประเมินหลักสูตร

ตามเกณฑ์ AUN-QA และรายงาน

ผลการประเมิน ทั ้งระดับภายใน

และภายนอก 

1.3.1 รายงานผลการรวบรวมข้อมลู

และวิเคราะห์ผลการประเมินจากผู้

ม ี ส ่ ว น ไ ด ้ ส ่ ว น เ ส ี ย  เ พ ื ่ อ ใ ช้

ประกอบการปร ับปร ุ งพ ัฒนา

หลักสูตร 

2. 2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน ให้มีประสบการณ์ 

การพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน

ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ตาม

มาตรฐานการเรยีนรูท้ั้ง 5 ด้าน ตาม

มาตรฐานของ สกอ. และ

มหาวิทยาลัยพะเยา 2 ด้าน รวมทั้ง

การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพใน

การบรกิารวชิาการ เพื่อแกไ้ข

ปัญหาของชุมชน 

2.1 พ ัฒนาอาจารย ์ผ ู ้สอนและ

บ ุ ค ล า ก ร ส า ย ส น ั บ ส นุ น 

(นักวิทยาศาสตร์) โดยจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 ก ิจกรรมหรือแผนพ ัฒนา

อาจารย์ที ่สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ  

2.1.2 รายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม

หรือกิจกรรมที ่มหาวิทยาลัยหรือ

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยจัด

ขึ ้น เพื ่อการพัฒนาศักยภาพของ

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาวิธีการ

จัดการเรยีนการสอน การวัดผลการ

ประเมินผล  
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้

2.2 ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

การเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการ

สอนของทุกรายวิชาที่ดำเนินการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  

 

2.3 ดำเนินการให้มีรายวิชาที่ศึกษา

ความรู ้และภูมิปัญญาจากชุมชน 

หรือการนำความรู ้ทางชีวว ิทยา

ไปส ู ่ ก า รแก ้ ป ั ญหา ใน ช ุ ม ชน 

สนับสนุนให้มีโครงการวิจัยร่วมกับ

ชุมชนหรือกิจกรรมที่มีส่วนในการ

บรกิารวชิาการแก่ชุมชน 

 

2.2.1 รายงานผลการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของรายวิชา 

ที ่จ ัดการเรียนการสอนใจแต่ละ

ภาคการศ ึกษา ผ ่านท ี ่ประ ชุม

สาขาวิชาชีววทิยา 

2.3.1 รายงานกจิกรรม โครงการ การ

วิจัย หรือรายวิชาที ่สนับสนุนการ

บรกิารวิชาการสู่ชุมชน 

2.3.2 โครงการบริการวิชาการที่มี

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ

เข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรม 

2.3.3 รายวิชาในหลักสูตรที ่ ใช ้       

การบูรณาการองค์ความรู ้และมี

การจัดการเรียนการสอนที่สมัพันธ์

กับชุมชน หรือกิจกรรมการเสริม

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

วิชาการให้แก่ชุมชน 

3. 3. การพัฒนานิสติให้มีความพรอ้ม 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิเพื่อ

นำความรูแ้ละเทคโนโลยีที่

เก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีววทิยาไปใช้

ในการปฏิบัตงิานได้จริง เป็นไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑติที่พงึ

ประสงค์ของหลักสตูร 

 

3.1 การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรยีนเป็นสำคัญ สง่เสรมิการ

เรียนรูต้ลอดชีวติ เพือ่ใหน้ิสติ

สามารถนำความรูแ้ละเทคโนโลยีที่

ได้เรยีนรูม้าปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 หลักฐานรายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ. 3 และ 4) และ 

รายงานผลการดําเนินงานของ

รายวิชา (มคอ. 5 และ 6) แสดง

ข้อมูลของวิธีการสอน กิจกรรม

การสอน กลยุทธ์ การวัดผลและ

ประเมินผล มีความหลากหลาย 

เหมาะสมต่อการเรยีนรูข้องนิสิต 

3.1.2 กิจกรรมหรือโครงการเสริม

หลักสูตรที่พัฒนาด้านความรู้และ

ทักษะของนิส ิต เช ่น โครงการ

พ ัฒนาท ักษะการใช ้ เคร ื ่องม ือ

ว ิทยาศาสตร ์  โครงการความ

ปลอดภ ั ย ในห ้อ งปฏ ิบ ั ต ิ ก า ร 

โครงการอบรมการวเิคราะห์ข้อมูล 

และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น เป็นต้น 

http://www.sc.psu.ac.th/regis/TQF/nursing_m5.pdf
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 มีรายวิชาฝึกงานและสหกจิ

ศึกษาไว้ในกลุ่มวิชาแกน 

3.1.3 กิจกรรมหรือโครงการเสริม

ห ล ั ก ส ู ต ร ท ี ่ พ ั ฒ น า ด ้ า น

ความสัมพันธ์และการดำเนินชีวิต

ของนิสิต เช่น โครงการปฐมนิเทศ 

ปัจฉิมนิเทศ ทำบุญสาขาวิชา สาน

สัมพันธ์ บำเพ็ญประโยชน์ และ

การ เข ้ า ร ่ วมก ิ จกรรมตามท ี่

มหาวิทยาลัยกำหนด  

3.1.4 เอกสารหรือระบบสารสนเทศ

แสดงรายงานผลการดำเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ. 7)  

3.1.5 รายงานภาวะการมีงานทำ

ของบัณฑติจบใหม่  

3.1.6 รายงานผลการประเมินจาก

ผู้ใชบ้ัณฑติ 

3.2.1 ผลการนิเทศจากอาจารย์

น ิ เทศและผลการประเม ินจาก

แหล่งฝึก 

3.2.2 เล ่มรายงานการฝึกงาน

และสหกจิศึกษา 

4. ปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้อง

กับความต้องการของผู้มสี่วนได้

ส่วนเสยี เช่น นักเรยีน นสิิต 

บัณฑติ ผู้ใชบ้ัณฑติหรอื 

ผู้ประกอบการ เพื่อให้ก้าวทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์

ต่าง ๆ และเพือ่ใหม้ีความกา้วหน้า

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.1 สำรวจความตอ้งการใน

การศึกษาต่อของนักเรยีนระดบั

มัธยมศึกษา  

 

 

4.2 ตดิตามผลของการจดัการเรยีน

สอนจากนิสติปัจจุบันและพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

อย่างสมำ่เสมอและให้ทนัสมยั 

 

 

 

 

4.3 ตดิตามความต้องการของ

บัณฑติ ผู้ใชบ้ัณฑติ และศิษย์เก่า 

4.1.1 รายงานสรุปผลการสำรวจ

ความต้องการในการศึกษาต่อใน

หลักสูตรชีววทิยา 

4.1.2 หล ักฐานการออกแนะแนว

สัญจร 

4.2.1 หลักฐานการประเมินรายวิชา

โดยนิสิต  

4.2.2 หล ักฐานรายงานผลการ

ดําเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 

และ มคอ. 6)  

4.2.3 รายงานผลการทวนสอบ

ผลส ัมฤทธ ิ ์ ในการเร ียนร ู ้ ของ

รายวิชาในหลักสูตร 

4.3.1 หลักฐานแสดงการปรับปรุง

หลักสูตร การวพิากษ์หลักสูตรโดย

http://www.sc.psu.ac.th/regis/TQF/nursing_m5.pdf
http://www.sc.psu.ac.th/regis/TQF/nursing_m5.pdf
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 การประชาสัมพนัธ์หลักสตูร

โดยใช้แหล่งขอ้มลูที่เข้าถงึได้งา่ย

เป็นปัจจุบันและทนัสมัย 

ผ ู ้ ท ร ง ค ุ ณ ว ุ ฒ ิ จ ากภายนอก 

ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

4.3.2 หลักฐานผลการประเมินของ

บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู ้ใช้บัณฑิต 

โดยรายงานผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ 

ท ั กษะ ความส ัมพ ันธ ์  การคิด

คำนวณ ภาษา สารสนเทศท ี่

สน ับสน ุนความสามารถในการ

ทำงาน โดยเฉลี่ยในระดับดี 

4.4.1  แผ ่นพ ับประชาส ัมพ ันธ์

หลักสูตรที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

4.4.2 เว็บไซต์ที่เข้าถึงโดยง่าย มี

ข้อมูลแนะนำชัดเจน และทันสมัย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่มี 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 

                2.2.1 สำเร็จมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.2 สำเร็จการศกึษาระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่า หรอืระดับปริญญาตรหีรอืเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบันการศกึษาใด ๆ เพราะความผดิทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

  2.3.1 ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนสิิตจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา 

  2.3.2 นิสติมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แตกต่างกัน 

  2.3.3 นิสิตมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับระบบของการเรียนการสอน และการทำ

กิจกรรมในระดับอุดมศึกษา 
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  2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ และปรับการจัดการเรียนการสอนเน้นการ

สื ่อสารและใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั ้งให้มีความสอดคล้องกับวิชาชีพและความต้องการของ

ตลาดแรงงานปัจจุบัน 

  2.4.2 คณะหรือหลักสูตรจัดโครงการในการปรับความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ และโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร 

  2.4.3 จัดโครงการปฐมนเิทศนสิิตใหม่ เพื่อเตรยีมความพร้อมสำหรับการเรียนและการ

ใช้ชีวติในระดับอุดมศกึษาทั้งจากรุ่นพี่และอาจารย์  

2.4.4 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต เพื่อให้คำแนะนำแก่นิสิตที่ มีปัญหาในการ

ปรับตัว ตลอดจนเสนอแนะวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
 

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

 

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    60 60 
 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 2,160,000 4,320,000 6,480,000 8,640,000 8,640,000 

รวมรายรับ 2,160,000 6,480,000 12,960,000 21,600,000 30,240,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร* 14,250,792 14,792,322 15,354,430 15,937,899 16,543,539 

2. งบลงทุน* 

    (ครุภัณฑ์ทางการศกึษา) 

1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 

3. งบดำเนนิการ 

     (ค่าใชส้อยและค่าวัสดุ) 

382,122 382,122 382,122 382,122 382,122 

4. งบดำเนินการ** 

    (สาธารณูปโภค)               
600,000 1,200,000 1,800,00 2,400,000 2,400,000 

รวมรายจ่าย 16,342,914 17,484,444 18,646,552 19,830,021 20,435,661 

ค่าใชจ้่ายต่อหัวต่อปี 272,381.9 145,703.7 103,592.0 82,625.1 85,148.6 

หมายเหตุ    งบประมาณคิดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
 

2.7  ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน  
 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 

หมายเหตุ (หมวดวิชา) แสดงในเล่มหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

  

หมวดวิชา 

เกณฑ์

มาตรฐานของ 

สกอ. 

เกณฑ์

มาตรฐาน

ของ มคอ. 1 

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2565 

1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกติ 

30 30 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบงัคับ   30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  

   2.1  กลุ่มวิชาพืน้ฐาน  

      2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐาน

วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์(วิชา

แกน) 

      2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานสาขา 

(วิชาแกนสาขา) 

2.2 กลุ่มวิชาเอก 

      2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  

(วิชาเฉพาะสาขา) 

         2.2.2 กลุม่วิชาเอกเลอืก  

(วิชาเฉพาะด้านเลือก) 

ไม่น้อยกว่า 72 

หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 84 

หน่วยกติ 

93 

 

28 

 

 

 

18 

 

 

 

35 

 

12 

92 

 

27 

 

 

 

18 

 

 

 

35 

 

12 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 

หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกติ 

6 6 

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกวา่ 120 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 129 หน่วยกติ 128 หน่วยกติ 
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3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30  หน่วยกิต 
     

กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการ 3(2-2-5) 

 และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

 

   

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3   หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล  

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 
   

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15   หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ     

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ   

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม        

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม  1(0-2-1) 

และชุมชน 

Health Environment and Community 

Management 

 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ 3(2-2-5) 

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ  

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

 

   2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน        92  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                      45  หน่วยกิต 

       2.1.1 วิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       27  หน่วยกิต 

241111    คณิตศาสตร์ 1     3(2-2-5) 

       Mathematics I 

241112    คณิตศาสตร์ 2     3(2-2-5) 

       Mathematics II 

  242104  เคมี 1       4(3-3-8) 

      Chemistry I 

  242105  เคมี 2       3(2-3-6) 

      Chemistry II 

243101     ชีววิทยาทั่วไป     4(3-3-8) 

      General Biology  

243102     ชีววิทยาของพชื     3(2-3-6) 

        Plant Biology  

243103     ชีววิทยาของสัตว ์    3(2-3-6) 

        Animal Biology  

  244103     ฟิสิกส์เบือ้งตน้     4(3-3-8) 

      Introductory Physics  
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  2.1.2 วิชาพื้นฐานสาขา      18  หน่วยกิต 

 146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 

       English for Specific Purposes 

  242141     เคมีอินทรีย์      4(3-3-8) 

       Organic Chemistry  

247111    ชีวสถิต ิ     3(2-2-5) 

       Biostatistics 

  361101     จุลชีววิทยาทั่วไป    4(3-3-8) 

       General Microbiology 

  365215   ชีวเคมีทั่วไป     4(3-3-8) 

    General Biochemistry 
 

  2.2 กลุ่มวิชาเอก      47  หน่วยกิต 

    2.2.1 วิชาเอกบังคับ      35  หน่วยกิต 

243212     ชีววิทยาของเซลล์    4(3-3-8) 

       Cell Biology 

243251     นิเวศวิทยา     4(3-3-8) 

      Ecology 

243301  วิวัฒนาการ     3(3-0-6) 

  Evolution 

243302 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา   4(3-3-8) 

   Taxonomy and Systematics 

243321     สรีรวทิยาของพชื    3(2-3-6) 

      Plant Physiology 

243331  สรีรวทิยาของสัตว ์    3(2-3-6) 

    Animal Physiology 

243341     พันธุศาสตร์     4(3-3-8) 

Genetics 

243401  ระเบียบวิธีวิจัย     3(2–3-6) 

    Research Methodology  

243461     สัมมนา      1(0-2-2) 

   Seminar  

243462 การศกึษาอิสระ*    6 หน่วยกิต 

   Independent Study 
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243463    ฝกึงาน*     6 หน่วยกิต 

                  Training 

  243464    สหกิจศึกษา*     6 หน่วยกิต 

                  Co-operative Education 

หมายเหตุ  : *ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
 

    2.2.2 วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

วิชาเอกเลือก ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี ้ 

 

กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ 

  243322   สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช         3(2–3-6) 

    Plant Morphology and Anatomy  

  243323    อนุกรมวิธานของพชื                           3(2–3-6) 

       Plant Taxonomy 

243421  พฤกษศาสตร์พืน้บ้าน    3(2–3-6) 

    Ethnobotany 

  243422    พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ                         3(2–3-6) 

       Economic Botany   

  243423    การเจรญิเติบโตของพชื                  3(2–3-6) 

       Plant Growth   

  243424  การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรพืช   3(3-0-6) 

    Plant Resource Utilization  

   243425 การออกแบบการทดลองสำหรับพืชศาสตร์   3(2-3-6) 

    Experimental Design for Plant Science  

243426    การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื             3(2-3-6) 

   Plant Tissue Culture 
 

 

 

 

  



29 

 

กลุ่มวิชาสัตววิทยา 

243332 สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง                  3(2–3-6) 

    Invertebrate Zoology 

243333    สัตว์มีกระดูกสันหลัง                      3(2–3-6) 

     Vertebrate Zoology 

243431  ชีววิทยาของแมลง                          3(2–3-6) 

     Insect Biology 

243432    ฮอร์โมนสัตว์                      3(2–3-6) 

      Animal hormone 

243433    ปรสิตวทิยาทั่วไป                            3(2–3-6) 

      General Parasitology 

243434 ปักษีวทิยา                                   3(2–3-6) 

      Ornithology 

243435 ชีววิทยาของผ้ึงและการเลี้ยงผ้ึง    3(2–3-6) 

      Bee Biology and Apiculture 

243436 แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ               3(2–3-6) 

      Economic Insects 
 

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์ 

  243342    พันธุศาสตร์ของเซลล์เบือ้งตน้                 3(2-3-6) 

       Introductory Cytogenetics 

  243441    พันธุศาสตร์ของมนุษย์                        3(2-3-6) 

Human Genetics 

243442  ชีววิทยาโมเลกุล     3(2-3-6) 

   Molecular Biology 

    243443 พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

Introduction to Population and Quantitative Genetics 

243444    เทคนิคทางชีววิทยา                   3(2-3-6) 

       Biological Techniques 

  243445 เทคโนโลยีชีวภาพเบือ้งตน้   3(2-3-6) 

    Introductory Biotechnology 
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  243446 ชีวสารสนเทศศาสตร์สำหรับโปรตโีอมิกส์ 

และเมตาโบโลมิกส์    3(2-3-6) 

Bioinformatics for Proteomics and Metabolomics 

  243447  การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์พืน้ฐาน   3(2-3-6) 

    Basic Animal Cell Culture 

243448 Molecular Genetics and Genetic Engineering 3(2-3-6) 

อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม 
 

กลุ่มวิชานิเวศวิทยา 

  243351    นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์  3(2-3-6) 

       Animal Ecology and Behavior 

  243352 นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว   3(2-3-6) 

    Ecology and Tourism 

  243353 นิเวศวิทยาเขตร้อน    3(2-3-6) 

    Tropical Ecology 

  243451    ชีววิทยาของมลพษิ               3(3-0-6) 

       Pollution Biology 

  243452    ชลธีวทิยา                         3(2-3-6) 

       Limnology 

  243453    ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(2-3-6) 

       Environmental Biology and Local Wisdom  

243454 การตดิตามตรวจสอบทางชีวภาพ 

สำหรับการประเมินระบบนิเวศ   3(2-3-6) 

    Biological Monitoring for Ecological Assessment 

  243455 หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา   3(2-3-6) 

    Current Topics in Biology 

       

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จำนวน          6  หน่วยกิต 

                 นิสติสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรอืสถาบันอุดมศึกษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป หรอืเลือกรายวิชาต่อไปนี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001101   ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

242104  เคมี 1  

Chemistry I 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยาทั่วไป 

General Biology  

4(3-3-8) 

 รวม 17 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

242105  เคมี 2  

Chemistry II 

3(2-3-6) 

243102 ชีววิทยาของพืช  

Plant Biology 

3(2-3-6) 

 รวม 15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication    

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

241111  คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

242141 เคมีอินทรีย์ 

Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

243103 ชีววิทยาของสัตว์ 

Animal Biology 

3(2-3-6) 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

 รวม 19 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

241112  คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 

243212 ชีววิทยาของเซลล์ 

Cell Biology 

4(3-3-8) 

243251 นิเวศวิทยา 

Ecology 

4(3-3-8) 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

4(3-3-8)) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

003305   กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดจิทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

243301 วิวัฒนาการ 

Evolution 

3(3-0-6) 

243341 พันธุศาสตร์ 

Genetics 

4(3-3-8) 

247111 ชีวสถิติ  

Biostatistics 

3(2-2-5) 

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 

General Microbiology 

4(3-3-8) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

003206 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

243302 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 

Taxonomy and Systematics 

4(3-3-8) 

243321 สรีรวทิยาของพืช 

Plant Physiology 

3(2-3-6) 

243331 สรีรวทิยาของสัตว์ 

Animal Physiology 

3(2-3-6) 

243xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

243xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาต้น 

243401 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology  

3(2-3-6) 

243461 สัมมนา  

Seminar 

1(0-2-1) 

243xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

243xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี* 

Free Elective 

3(x-x- x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี* 

Free Elective 

3(x-x- x) 

 รวม 16 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี ้เพียง 1 รายวิชา 

243462 การศกึษาอิสระ 

Independent Study 

6  หน่วยกิต 

243463 การฝึกงาน 

Training  

6  หน่วยกิต 

243464 สหกิจศึกษา*  

Co-operative Education 

6  หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  
 

001101  ภาษาไทยในชีวติประจำวัน          2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

  ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน  

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

   Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life communication 

001102  ภาษาไทยเชิงวิชาการ           1(0-2-1) 

   Thai for Academic Purposes     

  การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น การ

ผลติผลงานเชิงวิชาการ     

   Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 

001103   ภาษาอังกฤษสำหรับชวีิตประจำวัน         3(2-2-5) 

    English for Daily Life    

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจำวัน 

    Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self 

and others in daily life context  

001104    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         3(2-2-5) 

    English for Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

    Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 

001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ      3(2-2-5) 

    English for Academic and Professional Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง         

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศกึษาและอาชีพ 
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    English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

002101   การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดจิทิัล               1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital life 

    แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

สำนักงาน 

    Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software    

002102   ความฉลาดทางดิจิทัล                                 2(1-2-3) 

     Digital Intelligence Quotient 

     หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

    Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according 

to laws concerning information technology and communication 

003101   สุนทรยีศาสตร์ในการจัดการชวีิต                   3(2-2-5) 

    Artistic for Life Management  

  ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่น การโน้มนา้วและการจูงใจผูอ้ื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม กฎหมายในชีวติประจำวัน  

     Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, mental 

health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of morality and 

ethics, laws in daily life 
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003102   การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                        3(2-2-5) 

    Skills Development and Lifelong Learning 

    ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสรา้งสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

    Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill 

003203   เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม                      2(0-4-2) 

              Collaborative Learning for Society Creation 

    ทักษะการเรียนรูชุ้มชน การศกึษาวัฒนธรรมและวิถีชีวติของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ การ

ดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิตใน

สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับใน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ื่น 

    Community learning skills,  study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others 

003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน         1(0-2-1) 

     Health Environment and Community Management  

   ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ 

การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 

ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

     Knowledge of health, analysis of one’ s health problems, safety in living, searching         

for community’ s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community 
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003305   กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        3(2-2-5) 

     Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

    ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงิน

สำหรับผู ้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื ่องมือวัดสำหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

     Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs   

003306   บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวชิาชีพ         3(0-6-3) 

    Integration for Professional Innovation  

    การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบ

และสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิง

นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

     Integration of knowledge gained from general education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation using design thinking process, creating concepts of 

professional innovations 

146200    ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ         3(3-0-6)  

     English for Specific Purposes 

    การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มี

ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสติกำลังศึกษา  

    English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills 

related to students’ discipline 

241111    คณติศาสตร์ 1           3(2-2-5) 

    Mathematics I 

             ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชัน

อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

              Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integrals 
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241112     คณิตศาสตร์ 2            3(2-2-5) 

     Mathematics II 

     เทคนิคการปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรมของจำนวนจรงิ อนุกรมกำลัง ลิมิต

และความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

               Techniques of integration, improper integrals, sequences and series of real numbers, 

power series, limits and continuity of several variable functions, derivative of several variable function  
242104    เคมี 1                      4(3-3-8) 

 Chemistry I  

บทนำทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี 

แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี ่ยนแปลงสถานะและเทอร์โม

ไดนามิกส์เบือ้งตน้ สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอนิทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

             Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic structure, periodic table, properties of 

elements, chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and colloid, changing of state and 

introduction to thermodynamic, solution and solution properties, acid-base theory, organic chemistry, 

environmental chemistry  
242105    เคมี 2                  3(2-3-6) 

 Chemistry II 

   จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ ธาตุทรานซิชัน เคมีนิวเคลียร์ สาร

ชีวโมเลกุล เคมีอุตสาหกรรม 

             Chemical kinetic, chemical equilibrium, electrochemistry, representative elements, 

transition elements, nuclear chemistry, biomolecules, industrial chemistry 

243211    เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล         3(3-0-6) 

    Cell and Molecular Biology  

    ทฤษฎีเซลล์  สมบัติพืน้ฐานของเซลล์ องค์ประกอบเคมีพืน้ฐานของสิ่งมีชีวติ พลังงานชีวภาพ     

การทำงานของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเยื ่อหุ ้มเซลล์และ

องค์ประกอบของเซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรม การกลายพันธุ์ เทคนิคทางอณูชีววิทยา 

    Cell theories, basic properties of cells, chemical basis of life, bioenergetics, enzymes and 

metabolism, structure and function of cell membrane and intracellular compartments, expression of 

genetic information, mutation, molecular biology techniques 
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243212    ชีววทิยาของเซลล์           4(3-3-8) 

              Cell Biology 

  ชนิดและทฤษฎีเซลล์ เทคนิคการศึกษาเซลล์ องค์ประกอบเคมีพื ้นฐานของสิ่ งมีช ีวิต 

โครงสร้างละเอียด องค์ประกอบ และกระบวนการทางสรีรวิทยา การเจริญและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 

 Cell types and cell theories, cell study techniques, chemical basic of life, fine structure, 

organization and physiological processes, cell growth and differentiation 

243241    พันธุศาสตร์ทั่วไป           2(2-0-4) 

 General Genetics  

             ความรูพ้ืน้ฐานของพันธุศาสตร์ สารพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมตามหลักของ

เมนเดลและภาคขยายกฎของเมนเดล การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีนและการ

ควบคุม การซ่อมแซมดีเอ็นเอและการเกิดการกลายพันธุ์  เทคนิคทางอณูชีววิทยา พันธุศาสตร์มนุษย์ 

พันธุศาสตร์ประชากร และวิวัฒนาการระดับโมเลกุล    

 Basic knowledge of genetics, genetic material, principles of mendelian inheritance and 

extensions of mendelism, DNA replication, gene expression and gene regulation, DNA repair and 

mutation, molecular techniques, human genetics, population genetics and molecular evolution 

243251    นิเวศวทิยา            4(3-3-8) 

  Ecology 

  หลักการทางนิเวศวิทยา ปัจจัยจำกัด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ ่งมีช ีว ิตและไม่มีชีว ิตใน

สิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดพลังงานและสสาร ประชากร สังคมสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ชีวนิเวศ ปัญหา

สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ 

 Principles of ecology, limiting factors, interaction between biotic and abiotic in environment, 

energy and nutrient transfer, population, communities, ecosystems, biomes, environmental problems 

and conservation 

243301    วิวัฒนาการ            3(3-0-6) 

  Evolution  

  ทฤษฎีวิวัฒนาการ มโนทัศน์ของดาร์วิน การกำเนิดโลก การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

หลักฐานประกอบการศกึษาวิวัฒนาการ การหาอายุบรรพชีวิน พันธุศาสตร์ประชากร การคัดเลือกตาม

ธรรมชาติและการปรับตัว กลไกการเกิดวิวัฒนาการ วิวัฒนาการจุลภาค วิวัฒนาการมหภาค การเกิด

สิ่งมีชีวิตใหม่และความหลากหลายทางชีวภาพ ต้นไม้แห่งวิวัฒนาการและช่วงเวลา วิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวติ ววิัฒนาการของมนุษย์ 
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  Evolutionary theories, Darwinian concepts, formation of the earth, plate tectonic, 

evidences for evolution, dating fossil records, population genetics, natural selection and adaptation, 

mechanisms of evolution, microevolution, macroevolution, speciation and biodiversity, evolutionary 

trees and timeline, evolution of life, human evolution 

243302    อนุกรมวิธานและระบบวิทยา         4(3-3-8) 

    Taxonomy and Systematics    

 แนวคิดในการจัดหมวดหมู่ หลักการทางอนุกรมวิธานและระบบวิทยา การจัดจำแนก

ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

    Concepts of classification, principles of taxonomy and systematics, phylogenetic and 

evolutionary relationship of organisms 

243321    สรีรวทิยาของพชื           3(2-3-6) 

 Plant Physiology  

 โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างต่าง ๆ ในพืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำและพืช ธาตุ

อาหารพืช การสังเคราะห์แสง การลำเลียง การหายใจเชิงแสง การเจรญิและพัฒนาของพืช ฮอร์โมนพืช

กลไกการตอบสนองต่อความเครียด  

    Plant structures and functions, relationship between water and plants, plant nutrition, 

photosynthesis, translocation, photorespiration, plant growth and development, phytohormones, 

mechanisms of stress responses  

243322    สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพชื          3(2-3-6) 

    Plant Morphology and Anatomy 

    ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวัฏจักรชีวิตของกลุ่มพืชต่าง ๆ ไบรโอไฟต์ ไลโคไฟต์ โมนิโล

ไฟต์ จิมโนสเปิร์ม และแองจิโอสเปิร์ม วิวัฒนาการของส่วนต่าง ๆ ของพืช เซลล์และเนื้อเยื่อของพืช 

องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเนื้อเยื่อในพืช โครงสร้างภายในของพืชอย่างละเอียด การ

เจริญและพัฒนาของอวัยวะต่าง ๆ ของพืช 

   Morphological characteristics and life cycles of plants, bryophytes, lycophytes, 

monilophytes, gymnosperms and angiosperms, evolution of plant structures, plant cells and tissues, 

tissue organization and differentiation in plants, plant anatomical structure, growth and development 

of plant organs 
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243323    อนุกรมวิธานของพืช              3(2-3-6) 

  Plant Taxonomy 

  อนุกรมวิธานและระบบวิทยาของพืชดอก การจำแนกหมวดหมู่ของพืชดอกตามลักษณะพืช

และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ การกำหนดชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช และการตรวจสอบเอกลักษณ์ของ

พืช ลักษณะประจำวงศ์ของพืชดอก  

  Taxonomy and systematics of flowering plants, classification of flowering plants based on 

plant characteristics and evolutionary relationships, plant nomenclature, plant identification, 

characteristics of plant families  

243331    สรีรวทิยาของสัตว์           3(2-3-6) 

  Animal Physiology  

  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะต่าง ๆ ในสัตว์ ระบบ

ประสาท กล้ามเนื้อและการเคลื่อนที่ กระบวนการย่อยอาหารและเมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยน

ก๊าซ ระบบหมุนเวียนเลือด การขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมสิ่งแวดล้อม

ภายในร่างกาย 

    Structure and function relationships of animal organs, nervous system, muscle and 

movement, digestion and metabolism, gas exchange, blood and circulation, excretion, endocrine 

system, reproductive system and homeostasis 

243332    สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง          3(2-3-6) 

  Invertebrate Zoology  

  สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของ

สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง  ตั้งแต่โปรโตซัวจนถึงสัตว์ที่มแีกนลำตัวช้ันต่ำ 

     Morphology, physiology, ecology, taxonomy and phylogenetic relationship of 

invertebrates from protozoa to lower chordates 

243333    สัตว์มีกระดูกสันหลัง          3(2-3-6) 

  Vertebrate Zoology  

  สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และระบบอวัยวะของสัตว์มีกระดูกสันหลัง อนุกรมวิธานและ

วิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

    Morphology, anatomy and organ system of vertebrates, taxonomy and evolution of 

vertebrates 
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243341    พันธุศาสตร์            4(3-3-8) 

  Genetics  

  ประวัติและความรู ้พื ้นฐานทางพันธุศาสตร์ การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 

หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎและภาคขยายกฎของเมนเดล ลิงเกจและครอสซิงโอ

เวอร์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส ยีนและโครโมโซม สาร

พันธุกรรม การจำลองดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีน การซ่อมแซมและการเกิดการกลายพันธุ์ พันธุ

วิศวกรรมและเทคนิคทางดเีอ็นเอ พันธุศาสตร์ปริมาณและประชากร พันธุศาสตร์วิวัฒนาการ 

History and basic knowledge of genetics, cell division and gametogenesis, principles of 

mendelian inheritance and extensions of mendelism, linkage and crossing over, extranuclear 

inheritance, gene and chromosome, genetic material, DNA replication and gene expression, DNA 

repair and mutation, genetic engineering and DNA technique, quantitative and population genetics, 

evolutionary genetics 

243342    พันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น         3(2-3-6) 

  Introductory Cytogenetics 

  การแบ่งเซลล์ โครงสร้าง หน้าที่และพฤติกรรมของโครโมโซม โครโมโซมที่มีลักษณะพิเศษ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและจำนวนโครโมโซม ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ของเซลล์

ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เทคนิคพื้นฐานการศึกษาพันธุศาสตร์ของเซลล์ และเทคโนโลยีทางด้านพันธุ

ศาสตร์ของเซลล์ระดับโมเลกุล 

    Cell division, structures, functions and behavior of chromosome, special chromosome, 

changes of structure and number of chromosome, chromosome and evolution, cytogenetic of plant, 

animal, and human, basic technique in cytogenetic study and molecular cytogenetics technology. 

243351    นิเวศวทิยาและพฤติกรรมของสัตว์         3(2-3-6) 

  Animal Ecology and Behavior  

  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสัตว์ วิวัฒนาการ การปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่

แตกต่างกัน ปัจจัยที่มผีลต่อการกระจายตัว การผสมพันธุ์ ประชากร สังคม พฤติกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อ

พฤติกรรม การสื่อสารระหว่างสัตว์ พฤติกรรมทางสังคม เทคนิคทางนิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากร

สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 

     Relationship between ecosystems and animals, evolution, adaptation in different 

environments, factors effecting distribution, breeding, population, community, behavior, factors 

effecting behavior, animal communication, social behavior, techniques in ecology and wildlife 

conservation management 
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243352    นเิวศวทิยากับการท่องเที่ยว         3(2-3-6) 

  Ecology and Tourism  

  ระบบนิเวศ การประยุกต์ใช้หลักการทางนิเวศวิทยาเพื่อการท่องเที ่ยวและการ

อนุรักษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศและทรัพยากรการท่องเที่ยว 

     Ecosystems, applications of ecological principles in tourism and conservation, relationship 

between ecosystems and tourism resources 

243353    นิเวศวทิยาเขตร้อน           3(2-3-6) 

  Tropical Ecology  

  ประเภทของชีวาลัยบนโลก การกระจายตัวของชีวาลัยเขตร้อน ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและปัจจัยจำกัดในเขตร้อน การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเขตร้อน ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเขตร้อน การใช้

ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาในการอนุรักษ์และฟืน้ฟูระบบนิเวศเขตรอ้น 

  Biomes, distribution of tropical area, biodiversity and limiting factor in tropic, biological 

adaptation in tropic, effect of climate changing on biodiversity loss in tropical ecosystem, using of 

ecological theory for preservation and restoration of tropical ecosystem  

243401    ระเบียบวิธีวจิัย           3(2-3-6) 

  Research Methodology  

     การทำโครงงานทางด้านชีววิทยาภายใต้การกำกับดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบวิธีการ

วิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัยและการเขียนเค้าโครงการวิจัย การสืบค้น การทบทวนเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สมมติฐานการวิจัย การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเลือกใช้ชีวสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลผล สรุปผลขอ้มูล และรายงานผลการวิจัย 

     Biological project under supervision of academic staff, research methodology, research 

problem and proposal writing, literature and research publication reviews, research hypothesis, 

population sampling, data collection, using on biological statistic for data analysis, data interpretation, 

conclusion and report 

243421    พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน         3(2–3-6) 

  Ethnobotany     

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจัดจำแนกตามอนุกรมวิธานพืชพื้นบ้าน การแพร่กระจาย 

การอนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์  

  Botanical characteriatics, taxonomy of ethnoplants, distribution, conservation and 

traditional applications 
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243422    พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ         3(2–3-6) 

  Economic Botany 

  พืชทางการเกษตร พืชสมุนไพร พืชเครื่องดื่ม พืชให้น้ำมัน พืชเส้นใย พืชที่มีความสำคัญใน

สภาวะขาดแคลน และผลติผลจากพืชที่มคีวามสำคัญทางเศรษฐกิจ 

  Agricultural crops, beverage plants, oil plants, fiber plants, medicinal plants, important 

plants in shortage period, economic importance of plant products 

243423    การเจริญเติบโตของพืช          3(2-3-6) 

  Plant Growth  

  บทนำ โครงสรา้งพชื การเติบโต การเจรญิและการเปลี่ยนแปลงพืช ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการเจริญเติบโต ฮอร์โมนพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม และการ

ตอบสนองของพืชในรูปแบบต่าง ๆ  

  Introduction, plant structure, plant growth, development and differentiation, factors 

affecting growth, plant hormones, plant growth regulators, effects of environment on plant growth 

and plant responses 

243424    การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืช         3(3-0-6) 

  Plant Resource Utilization 

  บทนำ พืชอาหารมนุษย์ พืชอาหารสัตว์ พืชสมุนไพรและสารประกอบทางเคมีในพืช พืชเพื่อใช้

ทางวัสดุ พืชเชือ้เพลิง พืชที่ใช้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พืช 

       Introduction, human food plants, animal food plants, medicinal plants and phytochemicals, 

timber plants, plants for material uses, plants for environmental uses, plant conservation 

243425    การออกแบบการทดลองสำหรับพชืศาสตร์         3(2-3-6) 

  Experimental Design for Plant Science  

  หลักการพื ้นฐานของการทดลองด้านพืชศาสตร์  สถิติ  การทดสอบสมมติฐาน  การ

ออกแบบแผนการทดลอง การทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์และแผนการ

ทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์สำหรับการเพาะปลูกพืชและการทดลองทางพืช ค่าสูญหาย การถดถอย

เชงิเส้นและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ผลการทดลอง 

     Basic principles of experimentation in plant, statistics, hypothesis testing, plot designs, 

factorial experiments, completely randomized design (CRD)  and randomized complete block design 

(RCBD) for plant propagation and plant experiment, missing values, regression and correlation, result 

analysis 
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243426    การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช          3(2-3-6) 

  Plant Tissue Culture 

  เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนต่าง ๆ ของพืช การใชป้ระโยชน์ทางด้าน

การปรับปรุงพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชปริมาณมากในเวลาสั้น การผลิตพืชปลอดโรคและพืชทางการ

แพทย์ในอุตสาหกรรม 

  Techniques in plant tissue culture, applications of tissue culture for crop improvement, 

micropropagation, disease-free plant production and medical plants in industry 

243431    ชีววทิยาของแมลง          3(2–3-6) 

 Insect Biology  

 ชีววิทยาและความหลากหลายของแมลง พฤติกรรมของแมลง นิเวศวิทยาของแมลง แมลงสังคม 

การควบคุมแมลงที่เป็นโทษ ความสัมพันธ์ของแมลงกับพืช สัตว์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

    Biology and diversity of insects, insect behavior, insect ecology, social insect, insect 

control, relationships among insects, plants, animals, human and environment 

243432    ฮอร์โมนสัตว์                           3(2–3-6) 

    Animal Hormone  

 โครงสรา้งเชิงกายวิภาค สรีรวทิยาของระบบต่อมไร้ท่อ และเคมีของฮอร์โมนในสัตว์มีกระดูก

สันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การเปรียบเทียบการทำงานและการควบคุมระบบต่อมไร้ท่อในสัตว์

มีกระดูกสันหลังและไม่มกีระดูกสันหลัง 

 Anatomy, physiology of the endocrine system and chemistry of hormones in vertebrates 

and invertebrate, comparison of function and regulatory mechanisms of endocrine system of 

vertebrates and invertebrates 

243433    ปรสิตวิทยาทั่วไป          3(2–3-6) 

  General Parasitology  

  รูปแบบของการเป็นปรสิต สัณฐานวิทยาและลักษณะต่าง ๆ ของปรสิต ความสัมพันธ์

ระหว่างเจ้าบ้านกับปรสิต อาการ การวินจิฉัย และการป้องกัน  

   Parasitism, morphology and characteristics of parasites, host- parasite relationships, 

symptom, diagnosis and prevention 

243434    ปักษีวิทยา            3(2-3-6) 

  Ornithology  

  สัณฐานวิทยาและหน้าที ่ของอวัยวะของนก วิว ัฒนาการ สรีรวิทยา พฤติกรรม 

นิเวศวิทยา อนุกรมวิธานของนก การอนุรักษ์นก 
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 Morphology and functions of bird organs, evolution, physiology, behaviors, ecology, bird 

taxonomy, bird conservation 

243435    ชีววทิยาของผึ้งและการเลี้ยงผึ้ง         3(2-3-6) 

  Bee Biology and Apiculture  

  ชีววิทยาของผึ้ง พฤติกรรมและการสื่อสาร การเพิ่มประชากรผึ้งและการแยกรัง ศัตรูผึ้ง 

ผลิตภัณฑ์จากผึ้งและการใช้ประโยชน์ การใช้ผึ้งช่วยผสมเกสรพืชผลทางการเกษตร การจัดการการ

เลี้ยงผ้ึง และการปฏิบัติทางการเกษตรสำหรับฟาร์มผ้ึง  

   Honey bee biology, behavior and communication, colony development, bee pests, bee 

products and usefulness, utilization of honey bees in the pollination of agricultural crops, beekeeping 

managements and agricultural practice for bee farm 

243436    แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ          3(2-3-6) 

  Economic Insects 

  แมลงกินได้ แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์ แมลงช่วยผสมเกสร แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูพืช 

แมลงศัตรูสัตว์ แมลงในบ้านเรือน แมลงที่เป็นพาหะนำโรค และการทำฟาร์มแมลง 

  Edible insects, natural product of insects, pollinators, natural enemies, insect pests of 

economic crops, insect pests of animals, household pests, insect-borne diseases and insect farming 

243441    พันธุศาสตร์ของมนุษย์          3(2-3-6) 

  Human Genetics  

  ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ในมนุษย์ ความผิดปกติของยีนและโครโมโซม โรคทาง

พันธุกรรม มะเร็งกับยีน เภสัชพันธุศาสตร์ อีพีเจเนตกิส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ การประยุกต์ใช้เทคนิค

ทางอณูชีววิทยาในการศกึษาและวิจัยทางดา้นพันธุศาสตร์ของมนุษย์ 

  Basic knowledge of genetics in human, gene and chromosome aberration, genetic disease, 

cancers and genes, pharmacogenetics, epigenetics, bioinformatics, application of molecular techniques 

in study and research of human genetics 

243442    ชีววทิยาโมเลกุล           3(2-3-6) 

  Molecular Biology 

    ประวัติความเป็นมาของชีววิทยาระดับโมเลกุล โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม 

กลไกการควบคุมระดับเซลล์และระดับโมเลกุลของการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ การลอกรหัสและการ

แปลรหัส การกลายพันธุ์ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ เทคนิคที่ใช้ในการวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 

    History of molecular biology, structure and functions of the genetic material, cellular and 

molecular regulation underlying DNA replication, transcription and translation, mutation, DNA repair, 

techniques in molecular genetic research  
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243443    พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณเบื้องต้น       3(3-0-6) 

  Introduction to Population and Quantitative Genetics      

  ประชากรสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนและจีโนไทป์ วิวัฒนาการ พันธุกรรมโดย

อิทธิพลของยีนหลายคู่ ความคล้ายคลึงระหว่างเครือญาติ อัตราพันธุกรรม การคัดเลือก พันธุศาสตร์

ประชากรและปริมาณในระดับโมเลกุล 

  Equilibrium population, changes in gene and genotype frequency, evolution, genetics by 

polygenic effects, resemblance between relatives, heritability, molecular population and quantitative 

genetics 

243444     เทคนิคทางชีววทิยา                    3(2–3-6) 

   Biological Techniques  

   การวาดรูปและถ่ายรูปทางวิทยาศาสตร์ การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่าง การทำสไลด์

กึ่งถาวรและถาวร การตัดเนื้อเยื่อ 

   Drawing and photography in science, specimen collection and preservation, semi- and 

permanent slide preparation, sectioning  

243445    เทคโนโลยีชวีภาพเบื้องต้น          3(2-3-6) 

  Introductory Biotechnology  

  เทคนิคทางดีเอ็นเอ พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ 

การเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด การสกัดและการแยกสารประกอบทุติยภูมิเพื่อให้ได้สารผลิตภัณฑ์

บริสุทธิ์ การผลิตวัคซีน เทคนิคทางภูมิคุ้มกัน เทคโนโลยีการหมักจุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพทาง

การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนและ

บำบัดสิ่งแวดล้อม 

  DNA technique, genetic engineering, biotechnology in plant and animal production, stem 

cell culture, secondary metabolite extraction and purification, vaccine production, immunologic 

techniques, microbial fermentation technology, medical biotechnology, agricultural biotechnology, 

biotechnology for renewable energy production and environmental treatment 

243446    ชีวสารสนเทศศาสตร์พื้นฐานเพื่อโปรตีโอมิกส์และเมทาโบโลมิกส์       3(2-3-6) 

  Basic Bioinformatics for Proteomics and Metabolomics 

     ประวัติ และพื้นฐานของวิทยาการโปรตีโอมิกส์และเมทาโบโลมิกส์ ชีวสถิติแบบหลายตัว

แปร การประยุกต์ใช้วิทยาการโปรตีโอมิกส์และเมทาโบโลมิกส์ทางชีววิทยา การใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปเพื่อแปลผลวิเคราะห์จากวิทยาการโปรตโีอมิกส์และเมทาโบโลมิกส์ 
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     History and basic of proteomics and metabolomics, multivariate statistics, applications of 

to proteomics and metabolomics biology, operating software packages to interpret the proteomics 

and metabolomics data  

243447    การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์พื้นฐาน         3(2-3-6) 

  Basic Animal Cell Culture 

      การเตรียมอุปกรณ์ และสารเคมีในการเลี้ยงเซลล์  ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพและตู้

ชีวนิรภัย ชนิดของเซลล์เพาะเลี้ยง หลักในการเพาะเลี้ยงเซลล์ การจัดการการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และ

การประยุกต์ใช้ 

                Preparation of equipment and chemical solution for animal cell culture, biosafety level 

and biosafety  cabinet, cell culture type, principle of cell culture, animal cells manipulation and 

application 

243448     อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม         3(2-3-6) 

                Molecular genetics and genetic engineering 

      หลักการทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิรยิาลูกโซ่โพลีเมอเรส 

เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ การโคลนยีน การแสดงออกของยีน การประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรมใน

งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการสรา้งนวัตกรรม 

       Principles of molecular biology, DNA amplification using polymerase chain reaction, 

recombinant DNA technology, gene cloning, gene expression, applications of genetic engineering in 

biotechnology and innovation 

243451    ชีววทิยาของมลพิษ           3(3-0-6) 

  Pollution Biology  

  ลักษณะของมลพิษทางอากาศ ทางน้ำและทางดิน สาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษใน

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 

      Types of air, water, and soil pollutions, causes of environmental pollutions and effects 

of pollutions on organisms, protection and treatments, conservation of environments 

243452    ชลธีวทิยา            3(2-3-6) 

  Limnology 

 น้ำ คุณสมบัติของนำ้และวัฏจักรของน้ำ การจัดจำแนกประเภทของระบบนิเวศนำ้จดืแบบต่างๆ ปัจจัย

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของระบบนิเวศน้ำจดื ระบบนิเวศนำ้นิ่งและระบบนิเวศนำ้ไหล การจัด

จำแนกประเภทของระบบนิเวศน้ำนิ่งและน้ำไหล การหมุนเวียนของสารอาหารและพลังงาน ปัจจัย

สิ่งแวดล้อมที่มอีิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมชีีวิตในน้ำ การปรับตัวและหน้าที่ของสิ่งมีชีวติ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมชีีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัย   
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  Water, water properties and hydrological cycle, classification of fresh water ecosystems, 

physical, chemical and biological factor of fresh water ecosystem, lentic and lotic ecosystem, 

classification of lotic and lentic ecosystem, nutrient and energy cycle, the effect of environmental 

factors on fresh water biota, adaptation and function of fresh water biota, interaction between fresh 

water biota and habitats 

243453    ชีววทิยาสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน                       3(2–3-6) 

  Environmental Biology and Indigenous Wisdom  

  ชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ 

และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ   การศึกษาและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

  Environmental biology and ecosystems, interaction between technology and 

environments, conservation of environments and natural resources, cultures and local beliefs on the 

utilization and conservation of biodiversity, studing and applications on indigenous wisdoms based on 

scientific methods  

243454    การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพสำหรับการประเมินระบบนเิวศ        3(2-3-6) 

  Biological Monitoring for Ecological Assessment 

  ทฤษฎีและหลักการทางชีววิทยาที ่เก ี ่ยวข้องกับดัชนีชีวภาพ ผลกระทบจากปัญหา

สิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศ การใช้สิ่งมีชีวิตในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบนิเวศ การสำรวจ

และเก็บตัวอย่างปัจจัยทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ การใช้สิ่งมีชีวิตในการติดตามตรวจสอบทาง

ชีวภาพในเขตร้อน 

     Biological theories and principles of bioindicator, the effect of environmental pollution on 

ecosystem, using of fauna for ecological monitoring and assessment, physical, chemical and biological 

surveying and sampling, using of fauna for biological monitoring in tropical area 

243455    หัวข้อปัจจุบันทางชีววทิยา         3(2–3-6) 

  Current Topics in Biology  

  การสบืค้น การศกึษา การวิเคราะห์ และวิจารณ์ผลงานวิจัยทางชีววิทยาในหัวข้อต่าง ๆ ที่มี

การเผยแพร่ในปัจจุบัน 

  Searching, studying, analysis and discussion of the scientific reports and current topics in 

biological field 
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243461    สัมมนา             1(0-2-1) 

  Seminar  

  การค้นคืนสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถามในประเด็นทางดา้นชีววิทยา 

  Information retrieval, data collection, presentation, discussion and answering questions 

on biological issues 

243462    การศึกษาอิสระ           6 หน่วยกิต 

  Independent Study  

  การค้นคว้า การวางแผนการทดลอง ดำเนินการทดลอง การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน 

การนำเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อทางดา้นชีววิทยา 

  Studying, experimental design, experimental practice, analyzing, report writing, 

presenting and discussing in biology  
243463    การฝึกงาน                                                                                  6 หน่วยกิต 

               Professional Training 

    การค้นคว้า การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ

ชีววิทยา ในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรอืเอกชน การเขียนรายงานและการนำเสนอ 

    Studying, training, learning, gaining experience, improving working skills in biology in 

private or government sectors, report writing and presentation 

243464     สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต 

  Co-operative Education  

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา ใน

ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรอืเอกชน การเขียนรายงานและการนำเสนอ 

        Working, learning, gaining experience, improving working skills in biology as an 

apprentice in private or government sectors, report writing and presentation 
244103    ฟิสิกส์เบื้องต้น            4(3-3-8) 

   Introductory Physics   

   คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัมและ

การชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์คลื่น และการสั่น 

เทอร์โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบือ้งตน้ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

    Mathematics for physics, law of motion, gravitational force, work and energy, 

momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, mechanic of fluids, wave phenomena 

and chaos, thermodynamics, electricity, basic electric circuits, modem physics 
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247102    ชีวสถติิ                                              3(2-2-5)  

  Biostatistics  

     แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิต ิด ้านว ิทยาศาสตร์ช ีวภาพ การนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน สถิติพรรณนา การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ การประมาณค่าและการทดสอบ

สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบด้วยไคกำลังสอง การวิเคราะห์การถดถอยและ

สหสัมพันธ์เชิงเส้น การคำนวณขนาดตัวอย่างเบื้องตน้ และการใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

      Concepts extent and benefits of statistics for health science, the application of statistics 

in daily life, descriptive statistics, normal distribution test, estimation and hypothesis test, analysis of 

variance, chi-square test, linear regression and correlation analysis, sample size determination, and 

the use of statistical package program 

361101   จุลชวีวิทยาท่ัวไป           4(3-3-8) 

  General Microbiology 

  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม 

วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร 

อุตสาหกรรม เครื่องสำอาง สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข 

  Structures and functions of microbial cell, nutrition, growth and reproduction, metabolism, 

microbial control, classification and genetics, significance of microorganisms in food, industry, 

cosmetics, environment, medicine, and public health 

365215     ชีวเคมีท่ัวไป            4(3-3-8) 

     General Biochemistry  

     นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสรา้ง และวิถีเมแทบอลิซึมของ 

คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ การควบคุมทาง

ชีวเคมีของฮอร์โมน การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา 

ชีวพลังงานศาสตร ์และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

     Definition and principle of biochemistry, chemical properties, types, structures and 

metabolic pathways of carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids, properties and activities of 

enzyme, hormonal regulation, central dogma and regulation, techniques of molecular biology, 

bioenergetics and biochemical properties testing for biomolecules 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

 1.  เลขสามลำดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

  243   หมายถึง สาขาวิชาชีววิทยา 

 2. เลขในลำดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4   หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 3. เลขในลำดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  เลข 0 หมายถึง      ชีววิทยาทั่วไป 

  เลข    1 หมายถึง      เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล 

  เลข    2 หมายถึง      พืชศาสตร์ 

  เลข    3 หมายถึง      สัตววิทยา 

  เลข    4 หมายถึง      พันธุศาสตร์ 

เลข    5 หมายถึง      นิเวศวิทยาและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  

เลข    6 หมายถึง      สัมมนา การศกึษาอิสระ การฝกึงาน และสหกิจศกึษา 

 4. เลขในลำดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ป ี

1* นางสาวจตุพร   

ตั้งจติรวิทยากูล 

 

35701004XXXXX รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

สัตววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 

2544 

2542 

2 นางสาวนุจริา  

ทาตัน 

367010092XXXX รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

2544 

3* นายภพเก้า   

พุทธรักษ ์

 

36406001XXXXX รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

ค.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2542 

2536 

2532 

4 นายสมบูรณ์   

อนันตลาโภชัย 

55099900XXXXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Plant Molecular Biology 

Tropical Molecular Biology 

ชีววิทยาทางทะเล 

สัตววิทยา 

Gent University, Belgium 

Vrije University, Belgium 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2536 

2531 

2523 

2517 

5 นายสิทธิศักดิ์ 

ปิ่นมงคลกุล 

33099006XXXXX รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ 

มหาวิทยาลัยสุรนารี 

มหาวิทยาลัยสุรนารี 

มหาวิทยาลัยสุรนารี 

2552 

2544 

2541 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ป ี

6* นางสาวทิพย์วรรณ  

สรรพสัตย์ 

32202000XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

สัตววิทยา 

ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550 

2545 

2542 

7 นายบุญช่วง  

บุญสุข 

23419000XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.บ 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 

2552 

8* นางสาวเนรัฐชลา  

สุวรรณคนธ์ 

 

56201001XXXXX 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2547 

2544 

9 นางสาวพลินจรีย์   

รังสยาธร 

36099009XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2545 

2539 

10 นายสิริวัฒน์  

บุญชัยศรี 

35101002xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.sc. 

วท.บ. 

Biology 

Biology 

ชีววิทยา 

RMIT Univrsity 

University of Essex 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2563 

2543 

2540 

11* นางสุกัญญา   

สืบแสน 

 

35103002XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 

2545 

2542 

12 นายชัชวาล  

วงค์ชัย 

35699002XXXXX อาจารย์ Dr.rer.nat 

วท.ม. 

วท.บ. 

Natural Science 

พฤกษศาสตร์ 

พฤกษศาสตร์ 

University of Salzburg, Austria 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2556 

2548 

2543 



 

 

 56 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ป ี

13 นายประลองยุทธ  

ศรปีาลวิทย์ 

35603002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

สัตววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2550 

2543 

2540 

14 นายอาทิตย์  

นันทขว้าง 

35101002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 

2544 

2542 
 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ป ี

1 
นายประนอม 

จันทรโณทัย 
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Plant Taxonomy 

พฤกษศาสตร์ 

ชีววิทยา 

2533 

2523 

2520 

2 นายสิริวัฒน์  

วงษ์ศิริ 

ศาสตราจารย์กิตติ

คุณ 

Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Entomology 

Entomology 

กีฏวิทยา 

2518 

2515 

2513 

3 นางชโลบล   

วงศ์สวัสดิ์ 

รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

การสอนชีววิทยา 

ชีววิทยา 

2534 

2532 

2504 

4 นางวันดี   

วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

M.Sc. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Agriculture 

เกษตรศาสตร์ 

2544 

2535 

2527 

5 นายณัฐพจน์   

วาฤทธิ์ 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Entomology 

Entomology 

ชีววิทยา 

2550 

2545 

2542 

6 นายณัฐวุฒิ  

ธาน ี

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

 

Ph.D. 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Plant health 

Ecological entomology 

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

ชีววิทยา 

2541 

2531 

2523 

2521 

7 นางสุรีรัตน์  

เดี่ยววาณชิย์ 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Dr.Ag. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Entomology 

สัตววิทยา 

ชีววิทยา 

2542 

2531 

2528 

8 นายอลงกต  

พลวัฒน์ 

 

อาจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Medical Entomology 

Medical Entomology 

ชีววิทยา 

2551 

2548 

2542 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 หลักสูตรได้กำหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิต

ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการประกอบวิชาชีพก่อนการทำงานจริง โดยแบ่งเป็นรายวิชา 

246463 การฝึกงาน และรายวิชา 243464 สหกิจศึกษา สำหรับรายวิชาสหกิจศึกษานั้นจัดเตรียมให้

นิสติได้รับการอบรมไม่นอ้ยกว่า 30 ช่ัวโมง ก่อนฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา และมีการฝึกงานในภาค

ฤดูร้อนในช้ันปีที่ 3 ก่อนเข้าฝกึประสบการณ์สหกิจศึกษา 
 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

                    4.1.1 แสดงออกถึงพฤติกรรมที ่มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 

เสียสละ มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

4.1.2 มีความรอบรู้หลักการ ทฤษฎี ปฏิบัติ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ระหว่าง

ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

4.1.3 มีทักษะในการใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

4.1.4 มีทักษะในภาคปฏิบัติตามที่ฝกึฝนในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 

4.1.5 สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่ทันสมัยและใชเ้ทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

4.1.6 มีทักษะในการทำรายงานและนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 

4.1.7 มีความเป็นผู้นำ และ/หรือ เป็นผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับ

ผูอ้ื่นและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

4.1.8 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งสามารถ

เรียนรู้และปรับตัวได้เหมาะสมกับสถาณการณ์ต่าง ๆ  
 

 4.2  ช่วงเวลา   

   ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 4 
 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

243463 ฝึกงาน จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมีช่วงเวลาปฏิบัติการฝึกงานอย่าง

ต่อเนื่องเต็มเวลา ไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง  

243464 สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ในชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ และ

เต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา ในชั้นปีที่ 4 โดยมีช่วงเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องเต็มเวลา  

ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
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4.4 การเตรยีมการ 

ฝึกงาน  

มีการตรวจสอบจำนวนนิสิตที่มีความประสงค์ในการฝึกงาน ลักษณะงานที่นิสิตมี

ความต้องการในการฝึกงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้ความคิดเห็นเรื่องแหล่งฝึกงานแก่นิสิต 

ติดต่อประสานงานกับแหล่งฝึกงาน และควบคุมดูแลให้กระบวนการฝึกงานดำเนินไปในช่วงเวลาที่

เหมาะสม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกงาน ระหว่างการฝึกงานนิสิตสามารถขอคำปรึกษากับ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา มีการจัดเตรียมอาจารย์นิเทศฝึกงานและคณะกรรมการสอบการฝึกงาน

โดยผ่านการเห็นชอบของสาขาวิชา 

สหกิจศึกษา 

การติดต่อประสานงานรับผิดชอบโดยฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชาสหกิจศกึษา โดยมีการสำรวจจำนวนนิสิตที่มีความประสงค์ในการฝึกสหกิจศึกษา 

มีการปฐมนิเทศนิสิต เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา อาจารย์สหกิจศึกษารวบรวม 

รับรองและจัดเตรียมข้อมูลของแหล่งฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาที่มีโครงงานหรืองานประจำที่ตรงกับสาขา

ที่ศึกษา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการทำงาน จัดเตรียมให้นิสิตเข้าอบรม

เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจศกึษาอย่างน้อย 30 ช่ัวโมง แหล่งฝกึปฏิบัติสหกิจศึกษาจัดให้มี

ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการให้แก่นิสิตตามความเหมาะสม แหล่งฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาสามารถ

คัดเลือกนิสิตจากใบสมัครหรือการสัมภาษณ์ กำหนดอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานตามความเหมาะสมของสาระสำคัญของโครงงานสหกิจที่นิสิตได้รับมอบหมาย แหล่งฝึก

ปฏิบัติสหกิจมผีูดู้แลนิสติในระหว่างการฝึกสหกิจศกึษา 
 

4.5 กระบวนการประเมินผล 

ฝึกงาน 

ประเมินผลการฝึกงาน พิจารณาจากผลการนิเทศฝึกงาน ผลการรายงานความ

รับผิดชอบของงานที่รับการฝึกปฏิบัติงานเมื่อได้รับการฝึกงานไปแล้วเป็นระยะเวลาครึ่งหนึ่งของการ

ฝึกงาน ผลการปฏิบ ัต ิงานจากแหล่งฝึก และผลการนำเสนอการฝึกงานแบบปากเปล่าจาก

คณะกรรมการสอบการฝึกงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน รวมถึงการส่งเล่มรายงานการฝึกงานที่

สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด การประเมินผลมุ่งเน้นประสบการณ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

ของประสบการณ์ภาคสนาม โดยให้มีเกรดเป็น S หรือ U  

สหกิจศึกษา 

ประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษา ก่อนเข้ารับฝึกสหกิจศึกษานิสิตต้องผ่านประเมินการ

อบรมเตรียมความพร้อมในการทำสหกิจศึกษาและมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด พิจารณาจากผลการนิเทศสหกิจศึกษาจากอาจารย์นิเทศและแหล่งฝึกสหกิจศึกษาอย่างน้อย 
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1 ครั้ง ในระหว่างฝึกปฏิบัติงานไปแล้วครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษามีการนำเสนอ

ความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายหรือรายงานความก้าวหน้าของโครงงานต่ออาจารย์นิเทศหรือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและแหล่งฝึกประสบการณ์ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษามีการ

นำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษาหรือผลของโครงงานแบบปากเปล่าและเล่มรายงานการฝึกสหกิจศึกษา

ต่อคณะกรรมการสอบการฝึกสหกิจศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศหรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

และตัวแทนจากสถานฝึกสหกิจศึกษา หรือการนำเสนองานในการสัมมนาสหกิจศึกษาที ่จัดโดย

มหาวิทยาลัย โดยข้อมูลที่นำเสนอต้องได้รับการอนุญาตให้มกีารนำเสนอได้จากแหล่งฝึกสหกิจศกึษา มี

การส่งเล่มรายงานการฝึกสหกิจศึกษาที่สมบรูณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด การประเมินผลมุ่งเน้น

ประสบการณ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม โดยใหม้ีเกรดเป็น S หรอื U  
 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรอืงานวิจัย  

5.1  คำอธิบายโดยย่อ 

ข้อกำหนดในการทำงานวิจัยต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาที่นิสิตให้ความสนใจ 

โดยมีการตั้งสมมติฐาน วัตถุประสงค์ ระเบียบขั้นตอนของวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ โดยสามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทำงานวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงาน

วิจัย และมีขอบเขตที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเป็นการฝึกการคิด การตั้งโจทย์

ปัญหา การวิเคราะห์หาแนวทางในการตอบโจทย์ (critical thinking) และฝึกปฏิบัติ (practice) มี

ความคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ (systematic thinking) เพื่อให้สามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์

หรอืใช้ประโยชน์จากการฝกึปฏิบัติ (scientific processes) การคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่นิสิต

จะต้องพบในอนาคต และมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่าง

เคร่งครัด   
 

5.2  มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

นิสิตสามารถออกแบบการวิจัย ทำโครงการวิจัยสำเร็จตามการออกแบบการวิจัย มี

ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ปฏิบัติการทดลอง และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ระหว่างการทำโครงงานอย่างมีเหตุผล สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เขียนรายงานการวิจัย

ตามหลักการเขียนทางวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลการวิจัยและโต้ตอบในเชิงวิชาการได้อย่าง

เหมาะสม และ/หรอืมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงวิชาการ 
 

5.3  ช่วงเวลา 

   ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที ่4  
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5.4  จำนวนหน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
 

5.5  การเตรยีมการ 

ใหน้ิสติจำนวน 1-3 คน เลือกประเด็นที่สนใจและอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย โดยอาจารย์

ที่ปรึกษาในการวิจัยให้คำแนะนำในการเลือกหัวข้อ ขอบเขตการวิจัย และดูแลการดำเนินงานให้เป็นไป

ตามกระบวนการและระยะเวลาที ่กำหนด จัดให้ม ีการนำเสนอผลงานวิจ ัยแบบปากเปล่าผ่าน

คณะกรรมการสอบการศกึษาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 

5.6  กระบวนการประเมินผล 

อาจารย์ที ่ปรึกษาการทำวิจัยประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงการ  

มีการจัดสอบแบบปากเปล่าโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยและคณะกรรมการรวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 

คน รวมถึงการส่งรายงานการศึกษาวิจัยเล่มสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด การประเมินผล

มุ่งเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำวิจัยที่นิสิตเรียนรู้มากกว่าผลการวิจัย โดยให้มี

เกรดเป็น S หรือ U 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสติ 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1.1 รณรงค์การแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกต้อง ตามระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

1.2 สง่เสรมิการพัฒนาบุคลิกภาพในรายวิชาที่เกี่ยวข้องและในกจิกรรม

เสรมิหลักสูตร ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

1.3 ส่งเสรมิให้นิสติมีความพรอ้มและมีความมุ่งมัน่ในการทำงาน โดยผา่น

การทำงานทีไ่ด้รับมอบหมายในรายวิชา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้

ในและนอกมหาวิทยาลยั 

1.4 สง่เสรมิการรู้คุณค่าทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่นผา่นกจิกรรมการเรียน

การสอนและกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 

2. ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.1 มีการสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม ในการจดัการเรียนการสอนในทุก

รายวิชา 

2.2 สง่เสรมิให้มีความซื่อสตัยส์ุจรติ มีความรับผดิชอบ มีวนิัย และ

ขยันหมั่นเพียร 

2.3 ปลูกฝังจรรยาบรรณวชิาชีพ โดยการสอดแทรกถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ

ที่เกี่ยวข้องให้นิสติทราบในรายวิชาต่าง ๆ  

2.4 ส่งเสรมิให้รู้คุณค่าของทรพัยากรทางชีวภาพทีม่ีในทอ้งถ่ิน เพื่อการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนื โดยผ่านรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านภาวะผู้นำ 3.1 ส่งเสรมิให้นิสติกล้าแสดงออกและเสนอความคดิเห็นผา่นการอภิปราย

และเสวนางานที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ภาษาและการสื่อสารที่เหมาะสม 

3.2 ส่งเสรมิให้นสิิตบรหิารจดัการและทำงานร่วมกับผูอ้ืน่ได ้โดย

กำหนดการทำงานกลุ่ม ซึ่งใหห้มุนเวียนการเป็นผู้นำ การเปน็สมาชิกกลุ่ม 

และผู้รายงาน 

4. ด้านการเรียนรู้ 4.1 สง่เสรมิให้นสิิตใฝ่เรียนรูแ้ละมีการศึกษาคน้ควา้โดยใช้ระบบสารสนเทศ 

เช่น การมอบหมายงานในหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในรายวชิาเรียน สง่เสรมิ

ให้นสิิตคน้ควา้ด้วยตัวเอง หรอืการมอบหมายงานใหน้ิสติคน้ควา้และวิจยั

ในหัวข้อทีน่ิสติสนใจ เช่น การทำการศึกษาอิสระ 

4.2 ส่งเสรมิใหน้ิสิตใช้ความรูแ้ละทักษะพืน้ฐานทางชีววทิยา นำมาประยุกต์

ให้เหมาะสมตอ่การประกอบอาชีพ โดยการให้นสิิตได้ฝกึปฏิบัติจรงิ ทัง้ใน

การฝกึงานและการทำการศึกษาอิสระ 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)  
 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1  ผู้ เ รียน

ปฏิบัติตนอย่าง

ม ี ค ุ ณ ธ ร ร ม

จริ ย ธ รรมและ

เป็นพลเมืองที่ดี

ของสังคม 

  Sub PLO 1. 1 

ผ ู ้ เ ร ี ย น แ ส ด ง

พฤติกรรมอย่างมี

ค ุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ

จรยิธรรม 

  Sub PLO 1. 2 

ผ ู ้ เ ร ี ยนทำงาน

ร่วมกับผู ้อื ่นและ

ร ั บผ ิ ด ชอบต่ อ

ต น เ อ ง แ ล ะ

ท้องถิ่น 

  Sub PLO 1. 3 

ผู้เรียนแสดงออก

ถ ึงค ุณล ักษณะ

ความเป็นพลเมือง

ท ี ่ม ีค ุณค ่ าของ

สังคม  

 

1. ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย 

การตรงต ่อ เ วลา  เส ี ยสละ  และ ความ

ซื่อสัตย์สุจริต โดยมีข้อกำหนดในการเข้าชั้น

เรียน การส่งและรับงานที่ได้รับมอบหมาย  

2. อาจารย์สอนโดยสอดแทรกเรื ่องความ

กตัญญู คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 

การตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย ใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

3. ปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาการ  

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรยีน

เข ้าใจตนเอง เข ้าใจผู ้อ ื ่น อย ู ่ ในส ังคมพหุ

วัฒนธรรม ทั้งเป็นการบรรยายแนวคิดที่สำคัญ 

การทำกิจกรรมในชั ้นเรียน และกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย (Activity Based Education)  

5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางด้าน

สุขภาพ (Health Literacy) ความรอบรู ้ทางด้าน

ส ังคม (Social Literacy) ความรอบรู ้ทางด้าน

สิ่งแวดล้อม  (Environmental Literacy) และ ความ

รอบรู ้ทางด้านการเง ิน (Financial Literacy) ใน

รูปแบบของการบรรยายแนวคิดที ่สำคัญ ให้

ความรู ้ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด และ

มอบหมายงานให ้ผ ู ้ เร ียนเกิดทักษะโดยใช้

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง

สามารถเสนอแนวคิดในการจัดการปัญหาของ

ตนเอง ได้อย่างสรา้งสรรค์  

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการ

ความรู้มาใช้ในการทำกิจกรรม/โครงการที่เป็น

ประโยชน ์ ต ่ อส ั งคมและช ุ มชนเป ็นฐาน 

(Community Based Learning) เพื่อทำให้เกิดการ

ทำงานร่วมกันของผู้เรยีน 

1. ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม

ของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร ทั้ง

ในช้ันเรยีนและแหล่งฝึกงาน โดยผู้สอนและ

ผู้รับบรกิาร 

2. ส ังเกตพฤติกรรมของนิส ิตในการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 

ๆ อย่างต่อเนื่อง 

3. ประเมินจากพฤติกรรมในการเข ้า

ห้องเรียนและห้องสอบ 

4. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในช้ัน

เรียน การสะท้อนการเรียนรู้ การอภิปราย

แบบกลุ่มและรายบุคคล  

5. ประเมินความรอบรู ้ทางด้านสุขภาพ 

(Health Literacy) ความรอบรู้ทางด้านสังคม 

(Social Literacy)  ความรอบร ู ้ ทางด ้ าน

สิ่งแวดล้อม  (Environmental Literacy) และ 

ความรอบร ู ้ทางด ้านการเง ิน (Financial 

Literacy) 

6. ประเมินทักษะทางสังคมและการเรียนรู้

ข ้ามว ัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural 

Skills) โดยผ่านการทำงานเป็นกลุ่ม ในฐานะ

เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

7. ประเมินทักษะในการวิเคราะห์และการ

แก้ป ัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ

ประเด็นปัญหาทางดา้น สุขภาพ สิ่งแวดลอ้ม 

และชุมชน 

8. ประเม ินจากการค ิดว ิ เคราะห์  การ

อภิปราย และการนำเสนอแนวคดิ 

9. ประเมินการให้คะแนนเข้าห้องเรียน 

และการส่งงานตรงเวลา 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผล 

7. จ ัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่เน้นการ

ทำงานเป็นกลุ่ม ใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตใน

สังคมพหุวัฒนธรรมและตระหนักในคุณค่าและ

ความสำค ัญของเอกล ักษณ์ท ี ่ด ี งามของ

สังคมไทย โดยเป็นการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Education) จากชุมชน เพื ่อให้

เกิดกระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหา

ได้อย่างสรา้งสรรค์ (Creative Thinking) 

8. เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่

เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

9. ปลูกฝังให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

10. กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียน

การเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่ม และผลัด

กันเป็นผู้รายงาน 

11. ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมของ

มหาว ิทยาล ัย เพ ื ่อส ่ง เสร ิมท ักษะการ

ดำรงชีวติในสังคม 

12. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายในกลุ่ม 

13. ส่งเสริมให้นิสิตกล้าแสดงออกและเสนอ

ความคิดเห ็น โดยการจ ัดอภ ิปรายและ

นำเสนองานที่มอบหมายให้ค้นควา้ 

14. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟัง

ความคดิเห็นของผู้อื่น 

15. ส ่ งเสร ิมให ้น ิส ิตร ่ วมก ิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย เป ิดโอกาสให้น ิส ิตนำเสนอ

กิจกรรม และสนับสนุนการเข้าประกวดแข่งขัน

ทักษะในด้านศิลปะ ดนตร ีและวัฒนธรรม 

16. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและเปิด

โอกาสให้นิสิตนำเสนอกิจกรรม ในรายวิชาที่

เกี่ยวข้องและในกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 

10. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

11. ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนและ

การทำงาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

12. ประเมินจากการรายงานหน้าชัน้เรียน

โดยอาจารย์และนิสิต 

13. ประเมินจากชิ้นงาน/โครงงานที่เกิดจาก

ความคิดของผู ้เรียนในการแก้ปัญหาของ

ตนเอง 

14. ประเมินพฤติกรรมการเป็นผู้นำและผู้

ตามที่ดีจากการทำงานกลุ่ม 

15 .  ประ เม ินการ เข ้าร ่ วมก ิจกรรม

หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยของ

นิสิต 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 2  ผ ู ้ เ ร ี ยน

อธ ิบายความร ู ้  

ห ล ั ก ก า ร ท า ง

ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์  

คณิตศาสตร์ และ

ชีววทิยา  

 

1. ใช้การสอนหลายรูปแบบโดยเน้นหลักทาง

ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 

เช่น การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง และการเขียนรายงาน โดยเป็นไปตาม

ลักษณะของแต่ละรายวิชา 

2. จัดให้มีการสืบค้นและนำเสนองานวิจัย

ใหม่ ๆ ในแต่ละรายวิชา 

3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง

โดยการศึกษาดูงาน การเชิญวิทยากรที่มี

ประสบการณ์ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 

และการฝึกปฏิบัติงาน หรือการทำสหกิจ

ศึกษากับสถาบันภายนอก 

1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี 

เช่น การทำข้อสอบ การสอบปากเปล่า 

สำหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงาน

และการปฏิบัติ 

2. ประเมินจากผลการสืบค้น โดยการ

นำเสนอผลงานและ/หรือจากรายงานที่

ได ้รับมอบหมายและการค้นคว้าด้วย

ตนเองในรายวิชาต่าง ๆ 

3. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดู

งาน ผลการทำโครงงาน และผลจากการ

ฝึกปฏิบัติงาน การทำโครงงานทางด้าน

วิทยาศาสตร์ และการนำผลงานเข้าร่วม

การประชุมสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ 

4.ประเมินการนำเสนอรายงานหน้าชั้น

เรียน ที ่แสดงการอธิบายและถ่ายทอด

ความร ู ้ หล ักการทางว ิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ และชีววทิยา  

PLO 3  ผ ู ้ เ ร ี ยน

อธิบายคุณค่าของ

ทร ั พยากรทาง

ช ี วภาพท ี ่ ม ี ใ น

ท้องถิ ่น เพื ่อการ

อน ุร ักษ ์และใ ช้

ประโยชน ์อย ่าง

ยั่งยืน 

 

1. จัดให้มีการสืบค้นและนำเสนองานวิจัย

ใหม่ ๆ ในแต่ละรายวิชา 

2. จัดให้มีการเรียนรู ้จากสถานการณ์จริง

โดยการศึกษาดูงาน การเชิญวิทยากรที่มี

ประสบการณ์ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์

และการฝึกปฏิบัติงาน หรือการทำสหกิจ

ศึกษากับสถาบันภายนอก 

3. จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะ

กระบวนการคดิวิเคราะห์ สรา้งสรรค์ แกป้ัญหา 

คดิอย่างมีวจิารณญาณ และคดิอย่างเป็นระบบ

ด้วยตนเองและการทำงานเป็นกุล่ม  

4. ส่งเสริมให้นิสิตร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ในด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น 

5. สนับสนุนการเขา้ประกวดแข่งขันจากการ

คดิ การวจิัย ทีส่นับสนนุการพัฒนาชุมชน

และท้องถิน่ 

1. ประเมินจากผลการสืบค้น โดยการ

นำเสนอผลงานและ/หรือจากรายงานที่

ได ้ร ับมอบหมายและการค้นคว้าด้วย

ตนเองในรายวิชาต่าง ๆ 

2. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดู

งาน ผลการทำโครงงานและผลจากการ

ฝึกปฏิบัติงาน การนำโครงงานทางด้าน

วิทยาศาสตร์ และการนำผลงานเข้าร่วม

การประชุมสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ 

3. การประเมินจากผลงานที ่เกิดจาก

กระบวนการคิด ได้แก่ รายงาน รายงาน

การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปราย

กลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา การนำ

ผลงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทาง

วิชาการต่าง ๆ 
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6. เปิดโอกาสให้นิสิตนำเสนอกิจกรรม รวมทั้ง

ดำเนินกิจกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับศาสตร์ทาง

ช ี วว ิ ทยา ท ี ่ มี ส ่ วนในการพ ัฒนา ของ

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ 

4. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ

น ิส ิต  เช ่น ก ิจกรรมเสร ิมหล ักส ูตร 

กจิกรรมอบรมที่ดำเนินการโดยคณะ และ

กจิกรรมในรายวิชาของหลักสูตร 

PLO 4  ผ ู ้ เ ร ี ยน

ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ย ี

สารสนเทศและ

ใช้ภาษาเพื่อการ

ส ื ่ อ ส า ร ไ ด ้ ด ี  

นำไปสู่ทักษะการ

เรยีนรูต้ลอดชีวิต 

  Sub PLO 4. 1 

ผู้เรยีนใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

การค้นคว้าอย่าง

รูเ้ท่าทัน 

  Sub PLO 4. 2 

ผู้ เรียนใช้ทักษะ

ด้านภาษาเพื ่ อ

การสื่อสารได้ดี 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน

ได้มีกิจกรรมการสื ่อสารและการใช้ภาษา

อย่างถูกต้อง ผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ

เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ส ถ า น ก า ร ณ ์ ท ี ่ เ ก ิ ด ข ึ ้ น ใ น

ชีวิตประจำวัน และกิจกรรมการนำเสนองาน/

โครงงาน ที่ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสาร 

ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน

ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและการทำงาน 

โดยการฝึกปฏิบัต ิโดยใช ้กรณีศึกษาและ

ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและการ

ทำงานในอนาคต 

3.ให้ผู้เรียนนำเสนอและจัดการข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลย ี ในร ูปแบบต ่าง ๆ ได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพและรูเ้ท่าทัน 

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้

ผู ้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื ่อง เพื ่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและ

ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ (Growth Mindset) 

ผ่านการเรียนการสอนจากสถานการณ์ใน

ชีวิตประจำวัน หรือกรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคต 

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้น รวบรวม ศึกษา 

วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ

ตนเองและสังคม เพื่อใช้ในการคิดวางแผน

แกไ้ขปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์

6. ส่งเสริมให้ผ ู ้ เร ียนมีแนวคิดความเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs Mindset) โดย

ใช ้กระบวนการคิดเช ิงออกแบบ (Design 

1. ประเมินความรู้ทางหลักภาษาที่ใช้ใน

การสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา สื่อสาร ทั้ง

ในห้องเรียนและจากการนำเสนอผ่านงาน

ที่มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลิกภาพในการสื่อสาร 

4. ประเมินความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้

ในชีวติประจำวันและการทำงาน 

5. ประเมินจากความถูกต้องในการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื ่อสาร 

เพื่อการศึกษาและสืบคน้ข้อมูล 

6. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อ 

และเทคโนโลยี (Information, Media and 

Technology Skills) ประกอบด้วย การรูเ้ท่า

ทันสารสนเทศ (Information Literacy) และ

การรูเ้ท่าทันสื่อ (Media Literacy 

7. ประเมินความรู ้และพฤติกรรมการ

เรยีนรูต้ลอดชีวติของผู้เรยีน 

8. ประเมินความรู้และแนวคิดความเป็น

ผู้ประกอบการ 

9. ประเมินจากการวิเคราะห์ตนเองเพื่อ

การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและใน

การประกอบอาชีพในอนาคต 

10. ประเมินจากการวางแผนสร้างสรรค์

ผ ล ง า น โ ด ย ใ ช ้ ท ั ก ษ ะ ค ว า ม เ ป็ น

ผู้ประกอบการ และ กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) 

11. ประเมินจากการคิดวิเคราะห์ การ

อภิปราย และการนำเสนอแนวคดิ 
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Thinking) ในการเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาที่

เกิดขึ ้นในรูปแบบของ Prototype ที ่เกิดจาก

ปัญหาการดำรงชีวติประจำวัน 

7. จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายให้

นิสิตศึกษาค้นคว้าและใช้ข้อมูลสารสนเทศใน

การวิเคราะห์ปัญหา แกไ้ขปัญหา การนำสถิติ

มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนา

งานวิจัยทางชีววิทยาที่ได้รับมอบหมายอย่าง

สรา้งสรรค ์

8. ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการ

พูด การฟัง และการเขียน โดยการทำรายงาน

และนำเสนอหน้าช้ันเรยีน 

9. ส่งเสริมศักยภาพในการใช้คอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ

ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

10. ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และ

นำเสนอให้ผ ู ้อ ื ่นเข ้าใจได้ถูกต้อง และให้

ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที ่มาของ

ข้อมูล 

11. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพในรายวิชา

ที่เกี่ยวข้องและในกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 

12.การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ

ภาษาอ ังกฤษเฉพาะศาสตร ์ ในรายว ิ ชา 

146200 ที่หลักสูตรเพิ่มเติม 1 รายวิชา 

12.  ประเม ินโดยการใช ้การสอบทั้ ง

ข ้อเข ียนและปากเปล ่า การสอบใน

ภาคปฏิบัติ การทำแบบฝึกหัด และผล

จากการทำงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึง

การนำเสนอผลงาน และการมีส่วนร่วม

แสดงความคดิเห็นในการอภิปราย 

13. ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ 

และใช้ขอ้มูลสารสนเทศ และให้ความสำคัญต่อ

การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

14 .  ประ เม ิ นท ั กษะการส ื ่ อสา ร ใน

ชีวติประจำวันและทักษะการนำเสนอ 

15. ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการเรียนรู ้ จากรายงานและ/หรือการ

นำเสนอในการทำรายงาน การศึกษาอิสระ 

16. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นิสิต เช่น กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น 

ก ิจกรรมพ ัฒนาคำศ ัพท ์ เฉพาะทาง

ชีววิทยา กิจกรรมนิเวศวิทยาจิตอาสา 

กิจกรรมพัฒนาอบรมเครื่องมือเฉพาะ

ทางชีววิทยา และโปรแกรมการวิเคราะห์

ทางชีววิทยา กิจกรรมอบรมที่ดำเนินการ

โดยคณะ เช่น กิจกรรมด้านสารสนเทศ

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก ิจกรรม

อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ฯลฯ และ

กจิกรรมในรายวิชาสัมมนา 

PLO 5  ผ ู ้ เร ียนใช้

ความรูท้างชีววิทยา 

ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์  

คณิตศาสตร์ และ

ส ถ ิ ต ิ  ใ น ก า ร

ว ิ เคราะห ์ และ

ดำเนินการวิจัยทาง

ช ี ว ว ิ ทย าด ้ วย

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู ้เรียนบูรณา

การความรู ้ของหมวดรายวิชาศึกษาทั ่วไป

และว ิ ชาช ีพ  สร ้ า งสรรค ์แนวค ิดผ ่ าน

กระบวนการค ิด เช ิ งออกแบบ ( Design 

Thinking) เพื่อให้ผู ้เรียนเสนอวิธีการใหม่ ๆ 

ในรูปแบบของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของ

ตน (Project Based Education) ในการแก้ไข

ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนสร้าง

1. ประเมินทักษะที่ใช้ในกระบวนการของการ

คิดเชิงออกแบบ ประกอบด้วย การ เข้าใจ

ปัญหา การกำหนดปัญหาให้ชัดเจน การ

ระดมความคิด การสร้างต้นแบบที่เลือก 

และการทดสอบ 

2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านทักษะ

การ เ ร ี ย นร ู ้ แ ล ะนว ั ต กร รม  ( 4 Cs) 

ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ (Critical 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผล 

กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบได้ 

 

นวัตกรรมที ่ตอบโจทย์ผ ู ้ ใช ้ประโยชน์ได ้ 

โดยเฉพาะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม 

แ ล ะ ว ิ ช า ช ี พ  ( Social Innovation)  ผ ่ า น

กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม 

2. จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะ

กระบวนการค ิดว ิ เคราะห์  สร ้างสรรค์  

แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิด

อย่างเป็นระบบด้วยตนเองและการทำงาน

เป็นกุล่ม 

3. มอบหมายงานโดยใช้หลักการวิจัยใน

รายวิชาที่เรียน การทำการศึกษาอิสระ และ

การฝกึงาน 

4. การศึกษาค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และ

รายงานหน้าช้ันเรยีน 

Thinking) การสื่อสาร (Communication) การ

ร ่ วมม ือ (Collaboration)  และความคิด

สรา้งสรรค์ (Creativity) 

3. ประเมินจากการทำข้อสอบ การสอบ

ป า ก เป ล ่ า  ก า รส อ บ ป ฏ ิ บ ั ต ิ  ก า ร

สังเกตการณ์ ร่วมแสดงความคิดเห็นใน

การอภิปรายในช้ันเรยีน 

4.  การประเม ินจากผลงานที ่ เก ิดจาก

กระบวนการคิด ได้แก่ รายงาน รายงาน

การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปราย

กลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา การนำ

ผลงานเข้าร ่วมการประชุมสัมมนาทาง

วิชาการต่าง ๆ 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 

และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ผ ล ก า ร เ ร ี ย น รู้

มหาวิทยาลัยผลลัพธ์

การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLO) 

ของมหาวิทยาลัยใน

รายวชิาศกึษาท่ัวไป 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลกัสูตร PLO  

PLO 1 ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น

พลเมืองที่ดีของสังคม 

PLO 2 ผู้เรียนอธิบาย

ความรู้ หลักการทาง

ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์  

คณิตศาสตร ์  และ

ชีววิทยา 

 

PLO 3  ผู้เรียนอธิบาย

คุณค่าของทรัพยากร

ทางช ี วภาพท ี ่ ม ี ใน

ท ้องถ ิ ่ น เพ ื ่ อการ

อ น ุ ร ั ก ษ ์ แ ล ะ ใ ช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

PLO 4 ผู ้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้

ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ดี นำไปสู ่ทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

PLO 5  ผ ู ้ เ ร ี ย น ใ ช ้

ความรู ้ทางชีวว ิทยา 

ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์  

คณิตศาสตร์ และสถิติ  

ในการว ิ เคราะห ์ และ

ดำเน ิ นการว ิ จ ั ยทาง

ชีววิทยาด้วยกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบได้ 

 

Sub PLO 1.1 Sub PLO 1.2 Sub PLO 1.3 Sub PLO 4.1 Sub PLO 4.2 

ผ ู ้ เ ร ี ย น แ ส ด ง

พฤติกรรมอย่างมี

ค ุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ

จริยธรรม 

ผ ู ้ เ ร ี ยนทำ ง าน

ร่วมกับผู ้อ ื ่นและ

ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ ต่ อ

ตนเองและท้องถิ่น 

ผู้เรียนแสดงออกถงึ

คุณลักษณะความ

เป ็นพลเม ืองท ี ่มี

คุณค่าของสังคม 

ผู ้เรียนใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื ่อการ

ค้นคว้าอย่างรู้เท่าทัน 

ผู ้ เร ียนใช้ทักษะด้าน

ภาษาเพื ่อการสื ่อสาร

ได้ดี 

PLO1 ผู้เรียนสามารถใช้

ภาษาในการสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

      ✓  

PLO2 ผู้เรียนสามารถใช้

เทคโนโลยีย ุคดิจ ิทัล

อย่างรู้เท่าทัน 

 

     ✓   

PLO3 ผู้เรียนสามารถ

จ ัดการช ี ว ิตตนเอง

อย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 

 

✓        
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ผ ล ก า ร เ ร ี ย น รู้

มหาวิทยาลัยผลลัพธ์

การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLO) 

ของมหาวิทยาลัยใน

รายวชิาศกึษาท่ัวไป 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลกัสูตร PLO  

PLO 1 ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น

พลเมืองที่ดีของสังคม 

PLO 2 ผู้เรียนอธิบาย

ความรู้ หลักการทาง

ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์  

คณิตศาสตร ์  และ

ชีววิทยา 

 

PLO 3  ผู้เรียนอธิบาย

คุณค่าของทรัพยากร

ทางช ี วภาพท ี ่ ม ี ใน

ท ้องถ ิ ่ น เพ ื ่ อการ

อ น ุ ร ั ก ษ ์ แ ล ะ ใ ช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

PLO 4 ผู ้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้

ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ดี นำไปสู ่ทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

PLO 5  ผ ู ้ เ ร ี ย น ใ ช ้

ความรู ้ทางชีวว ิทยา 

ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์  

คณิตศาสตร์ และสถิติ  

ในการว ิ เคราะห ์ และ

ดำเน ิ นการว ิ จ ั ยทาง

ชีววิทยาด้วยกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบได้ 

 

Sub PLO 1.1 Sub PLO 1.2 Sub PLO 1.3 Sub PLO 4.1 Sub PLO 4.2 

ผ ู ้ เ ร ี ย น แ ส ด ง

พฤติกรรมอย่างมี

ค ุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ

จริยธรรม 

ผ ู ้ เ ร ี ยนทำ ง าน

ร่วมกับผู ้อ ื ่นและ

ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ ต่ อ

ตนเองและท้องถิ่น 

ผู้เรียนแสดงออกถงึ

คุณลักษณะความ

เป ็นพลเม ืองท ี ่มี

คุณค่าของสังคม 

ผู ้เรียนใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื ่อการ

ค้นคว้าอย่างรู้เท่าทัน 

ผู ้ เร ียนใช้ทักษะด้าน

ภาษาเพื ่อการสื ่อสาร

ได้ดี 

PLO4 ผู้เรียนสามารถ

ทำงานร่วมกับผู ้อ ื่น

แ ล ะแ ส ด ง ออกถ ึ ง

คุณลักษณะความเป็น

พลเม ืองท ี ่ม ีค ุณค่า

ของส ั งคมไทยและ

สังคมโลก 

 ✓ ✓      

PLO5 ผู ้เร ียนสามารถ

แสดงออกซึ่งทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 
     ✓ ✓  

PLO6 ผู้เรียนสามารถ

ออกแบบนวัตกรรม

ท า ง ว ิ ช า ช ี พ ด ้ ว ย

กระบวนการค ิดเชิง

ออกแบบได้ 

   ✓ ✓   ✓ 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของมหาวิทยาลัยพะเยา  

และมาตรฐานผลการเรียนรู้ มคอ. 1  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ พ.ศ. 2554  

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ใช้ใน มคอ.2 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

 1.1 1.2 1.3   4.1 4.2  

1. คุณธรรม จริยธรรม         

(1) มีความกตัญญู  ความซื่อสัตย์สุจริต ระเบียบวนิัย และนำคุณธรรม จริยธรรม 

มาใชใ้นการดำเนนิชีวิต 
✓        

(2) ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย    ✓      

(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน  ✓       

(4) มีจิตอาสาและสำนกึสาธารณะ เป็นพลเมอืงท่ีมีคุณค่าของสังคม และตระหนัก

ในการปฏบัิตติามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี 
 ✓ ✓      

2. ความรู ้         

(1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ท่ีจะนำมาอธิบายหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในศาสตร์เฉพาะ  
   ✓     

(2) สามารถตดิตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ และมคีวามรู้ในแนวกวา้งของสาขาวชิาท่ี

ศกึษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม ่ๆ 
     ✓   

(3) สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

สามารถนำไปใชใ้นชีวิตประจำวนั 
       ✓ 

3. ทักษะทางปัญญา         

(1) มทัีกษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ คิดแบบองค์รวมคดิสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็น

ระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและวธีิการทางวิทยาศาสตร์ 
       ✓ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ใช้ใน มคอ.2 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

 1.1 1.2 1.3   4.1 4.2  

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือกับ

การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
       ✓ 

 (3) มีความใฝ่รู้ สามารถสบืค้น รวบรวม ศกึษา วเิคราะห์ สังเคราะห์และสรุปความรู้

จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

     ✓  ✓ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 
    ✓   ✓ 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ         

(1)  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ี  ✓       

(2) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการวางตัวและแสดง

ความคิดเห็นพร้อมท้ังแสดงจุดยนือย่างเหมาะสมตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
 ✓ ✓      

(3) มภีาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงาน

เป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 ✓ ✓      

(4) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและ

วชิาชีพอย่างต่อเนื่อง  
 ✓ ✓      

(5)  มทัีกษะในการดำเนนิชวีติในพหุวัฒนธรรม ✓ ✓ ✓      

5. ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ         

(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รูเ้ท่าทัน และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
     ✓   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ใช้ใน มคอ.2 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

 1.1 1.2 1.3   4.1 4.2  

(2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล 

การแก้ปัญหา นำเสนอข้อมูล และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้

อย่างเหมาะสม 

       ✓ 

(3) มีทักษะและความรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการ

ค้นควา้ได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

      ✓  

6. สุนทรียภาพ         

(1) มีความรู ้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที ่ศ ึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
    ✓    

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ         

 (1) มสีุขนสิัยท่ีส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ  ✓       

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม   ✓      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 74 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) 

สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

กลุ่มวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 1.3 4.1 4.2 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มภาษา 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน         

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ         

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน         

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ         

กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล         

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล         

กลุ่มทักษะชีวิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ         

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ         

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม         
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 1.3 4.1 4.2 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน         

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น

ผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

        

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ         

หมวดวิชาเฉพาะ 

   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

        2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

241111  คณิตศาสตร์ 1         

241112  คณิตศาสตร์ 2         

242104  เคมี 1         

242105  เคมี 2         

243101  ชีววิทยาวิทยาทั่วไป         

243102  ชีววิทยาของพืช         

243103  ชีววิทยาของสัตว์         

244103  ฟิสิกส์เบือ้งตน้         

        2.1.2 วิชาพื้นฐานสาขา 

146200   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ         

242141  เคมีอินทรีย์         
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 1.3 4.1 4.2 

247111  ชีวสถิติ         

361101  จุลชีววิทยาทั่วไป         

365215  ชีวเคมีทั่วไป         

   2.2 กลุ่มวิชาเอก 

        2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

243212  ชีววิทยาของเซลล์         

243251  นิเวศวิทยา         

243301  วิวัฒนาการ         

243302  อนุกรมวิธานและระบบวิทยา         

243321  สรีรวทิยาของพืช         

243331  สรีรวทิยาของสัตว์         

243341  พันธุศาสตร์         

243401  ระเบียบวิธีวิจัย         

243461 สัมมนา         

243462  การศกึษาอิสระ         

243463 ฝกึงาน         

243464 สหกิจศึกษา         
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 1.3 4.1 4.2 

        2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

                กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ 

243322  สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช                 

243323  อนุกรมวิธานของพชื         

243421  พฤกษศาสตร์พืน้บ้าน         

243422  พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ         

243423 การเจริญเติบโตของพืช         

243424  การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรพืช         

243425  การออกแบบการทดลองสำหรับพืชศาสตร์         

243426  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ         

                กลุ่มวิชาสัตววิทยา 

243332  สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง         

243333  สัตว์มีกระดูกสันหลัง         

243431  ชีววิทยาของแมลง         

243432  ฮอร์โมนสัตว์         

243433  ปรสิตวทิยาทั่วไป         

243434  ปักษีวทิยา         

243435  ชีววิทยาของผึง้และการเลี้ยงผึง้         
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 1.3 4.1 4.2 

243436  แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ         

                กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์ 

243342  พันธุศาสตร์ของเซลล์เบือ้งต้น         

243441  พันธุศาสตร์ของมนุษย์         

243442  ชีววิทยาโมเลกุล         

243443  พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณเบือ้งต้น         

243444  เทคนิคทางชีววิทยา         

243445  เทคโนโลยีชีวภาพเบือ้งตน้         

243446  ชีวสารสนเทศศาสตร์สำหรับโปรตโีอมิกส์และเมตา

โบโลมิกส ์

        

243447  การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์พืน้ฐาน         

243448  อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม         

                กลุ่มวิชานิเวศวทิยา 

243351  นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์         

243352  นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว         

243353  นิเวศวิทยาเขตร้อน         

243451  ชีววิทยาของมลพิษ         

243452  ชลธีวทิยา         
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 1.3 4.1 4.2 

243453  ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น         

243454  การตดิตามตรวจสอบทางชีวภาพสำหรับการ

ประเมินระบบนิเวศ 

        

243455  หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา         

รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขา/หลักสูตรอื่น 

243211  เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล         

243241  พันธุศาสตร์ทั่วไป         
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คำอธิบายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา  

และมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

  (1)  มคีวามกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ระเบียบวินัย และนำคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้

ในการดำเนินชีวติ 

(2)  ตระหนักและสำนกึในความเป็นไทย 

(3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น   

(4)   มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม และตระหนักใน

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 2. ความรู้ 

(1) มีความรู ้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตรท์ี่จะนำมาอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในศาสตร์เฉพาะ 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา

ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

(3) สามารถบูรณาการความรู ้ที ่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์อื ่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง และ

สามารถนำไปใช้ในชีวติประจำวัน 

 3. ทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็น

ระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือกบัการ

แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและหมาะสม 

(3) มีความใฝ่รู้ สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปความรู้

จากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์

นวัตกรรม 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินำมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(2) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรรวมถึงการวางตัวและ

แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 
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(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงาน 

เป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(4) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู ้ทั ้งตนเองและ

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(5)  มีทักษะในการดำเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 
 

 5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

(2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล 

การแก้ปัญหา นำเสนอข้อมูล และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่าง

เหมาะสม 

(3) มีทักษะและความรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการ

ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  
 

 6. สุนทรียภาพ 

       มีความรู ้ความเข้าใจ และซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสำเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1  าการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษ  

  2.1.1 กำหนดให้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันทั้งสถาบั น และ

ดำเนนิการสอบจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ 

  2.1 .2 การทวนสอบในระด ับหล ักส ูตร โดยม ีระบบประก ันค ุณภาพภายใน

สถาบันอุดมศกึษาดำเนนิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ละรายงานผล 

  2.1.3 การทวนสอบในระดับรายวิชา ทำโดยการให้นสิิตประเมินผลการเรียนการสอนใน

ระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีคณะกรรมการทวนสอบภายในสาขาพิจารณาความ

เหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดใน

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ในการ

ประเมินผลการเรียนของนิสิตในทุกรายวิชาต้องดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการวิพากษ์ผลการเรียน 

และ/หรือ มีการรายงานผลการประเมินผลการเรียนของนิสิตผ่านที่ประชุมสาขาวิชาก่อนดำเนินการ

ส่งผลการเรียน 
 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสำเร็จการศึกษา เน้น

การติดตามข้อมูลและการสัมฤทธิ์ผลในการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยทำการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง 

และนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมิน

คุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานภายนอก โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษา 

เกี ่ยวกับระยะเวลาในการหางาน จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ ความเห็นของบัณฑิตที่มีต่อความรู้

ความสามารถที่ได้รับ และความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 ผลการประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม และความรู้

ที่ได้จากหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ 

รวมทั้งเปิดโอกาสใหบ้ัณฑติเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น 
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2.2.3 การทวนสอบจากผู ้ประกอบการ โดยการขอเข ้าส ัมภาษณ์ และ/หร ือ  

การส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และเข้าทำงานในสถาน

ประกอบการนัน้ ๆ ในระยะเวลาหลังจากการทำงานแลว้เป็นเวลา 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เป็นต้น 

  2.2.4 การประเมินตำแหน่ง และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต ใน

ระยะเวลาหลังจากการทำงานแลว้เป็นเวลา 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เป็นต้น 

  2.2.5 การประเมินหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือจากอาจารย์พิเศษต่อความ

พร้อมในการเรียนและคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของ

นิสติ  

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด

ได้รับอักษร I หรอือักษร P  

2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

   3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

   4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์ 

การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นไปตามข้อบังคับสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าดว้ยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และความเข้าใจใน

นโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที ่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นอาจารย์ 

หลักสูตร รายวิชา การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ และจรรยาบรรณความเป็นครูของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บทบาทหนาที่ของ

อาจารยตามพันธกิจด้านต่าง ๆ สิทธิประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตาง ๆ หลักสูตรและการ

จัดการเรยีนการสอน รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

1.2 การศึกษางานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบของอาจารย์ใหม่ โดยสาขาวิชา

ดำเนินการมอบหมายอาจารย์ที่มีประสบการณ์เปนอาจารยพี่เลี้ยง มีหนาที่ใหคําแนะนําและคำปรึกษา

เพื่อเรียนรูและปรับตัวเขาสูการเปนอาจารยในคณะ รวมถึงการใหคําแนะนํา และนิเทศการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ตองสอนคูกับอาจารยผู้มีประสบการณ์ มีการประเมินและติดตามความก้าว

หนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม่โดยผูบ้ังคับบัญชาเบือ้งต้น 

1.3 การพัฒนาอาจารย์ใหม่ โดยอาจารยใหม่ทุกคนไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงในดานจัดการ

เรียนการสอนและความรูที่ทันสมัยในสาขาชีววิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิจัย โดยจัด

ก ิจกรรมพัฒนาว ิชาการภายในคณะและส งเสร ิมให เข าร วมประชุม ส ัมมนา และอบรมใน

สถาบันการศึกษาอื่น ดังนี้ 

1.3.1 สนับสนุนใหเขารวมอบรม การจัดการความรู้ ประชุมวิชาการภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัย 

1.3.2 ศกึษาดูงาน อบรมทั้งในและตางประเทศ 

1.3.3 สนับสนุนให ทำงานวิจ ัยร ่วมกับคณะวิจ ัยภายในและภายนอกคณะหรือ

มหาวิทยาลัย รวมทีมวจิัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะหรอืภายนอกคณะ และตีพมิพผลงานระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

1.3.4 เขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ 

1.3.5 สนับสนุนใหม้ีการจัดทำเอกสารประกอบการสอน ตำรา หนังสือ และเอกสารเผยแพร่ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลแบบมีสวนรวมระหว่าง

ผูเรียน ผูสอน และผบูริหาร  

2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ประจําป โดยเน้นที ่ต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาชีววิทยา ตามรายละเอียดหลักสูตรและ
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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

2.1.3 จัดอบรมประจําปเกี่ยวกับทักษะการสอนและการประเมินผลที่ทันสมัย ทั้งในหอง

เรียนและในภาคปฏิบัติการที่สอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1.4 สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนและการประเมนิผล 

2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

ให้ทันสมัย 

2.1.6 สนับสนุนส่งเสริมใหมีการวิจัยในหองเรียน 

2.1.7 พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศกึษา 
 

 2.2  การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 จัดใหอาจารยเขารับการฝึกอบรมทักษะทางด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

2.2.2 ส่งเสริมใหอ้าจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

2.2.3 จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือให้บริการทางวิชาการ

ด้านความรู้ทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวภาพร่วมกับสถาบันศึกษาทุกระดับภายในพื้นที่การศึกษา 

โดยบุคลากรที่มคีวามรูแ้ละนำทักษะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยถ่ายทอดสู่ชุมชน 

2.2.4 ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรูเ้พื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2.2.5 จัดกลุมบุคลากรและมีกระบวนการเพื่อการจัดการความรูระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย และสู่ชุมชน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง หรือ

เสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกัน

คุณภาพการศกึษา มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมรับผดิชอบหลักสูตร 

1.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร 

1.3 จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนทีต่รงตามคุณวุฒิและประสบการณ์ 

1.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ามที่หลักสูตรและคณะกำหนด 

1.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนสิิต 

1.6 จัดระบบและดำเนนิการประเมนิผลการจัดการเรียนการสอน 

1.7 กำกับ ตดิตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

1.8 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสู ตรเพื ่อให้

สอดคล้องกับความตอ้งการของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.9 ประเมินหลักสูตรโดยกรรมการภายนอกทุกปีหรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ

นำผลที่ได้มาปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

2. บัณฑิต 

มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา มีระบบการติดตามบัณฑิต หลังจากสำเร็จการศึกษา และ

สอบถามความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติทุกปี รวมถึงมกีารสำรวจทิศทางความตอ้งการของตลาดแรงงาน

ของบัณฑิตในสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง ก่อนการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 

 

3. นิสิต 

 3.1 การดูแลนิสิตระหว่างเรยีน 

3.1.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตทุกคน รวมถึงมีบุคลากรสายสนับสนุน

ของคณะ เพื่อให้คำปรึกษาด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่นิสิต 

3.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษา นัดพบเพื่อให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่ปรึกษาของตนเอง อย่างน้อย 

1 ครั้ง ต่อภาคการศกึษา และนิสติสามารถนัดเวลาเพื่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำปรึกษาในด้าน

ต่าง ๆ ได้ 
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3.1.3 มีระบบฐานข้อมูลนิสิตทุกคน ทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบข้อมูลพื้นฐาน และ

ข้อมูลการศกึษาของนสิิต เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนสิิตอย่างต่อเนื่องและนัดพบนิสิตที่มีปัญหาได้ 
 

 3.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 

กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นคำร้องขอดู

กระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้  ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

4. คณาจารย์ 

4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

การรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัคร

บุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ โดยคุณสมบัติทั่วไป

ต้องเป็นไปตามข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 และ

ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาชีววิทยาหรือสาขาที่

เกี่ยวข้องตามที่สาขาวิชากำหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

4.1.1 ขออนุมัติกำลัง (สายวิชาการ) ทั้งกรณีอัตราใหม่และอัตราทดแทน ผ่านรอง

อธิการบดีฝ่ายบริหาร 

4.1.2 สาขาวิชาจัดทำคุณสมบัติเฉพาะด้านที่ต้องการผ่านคณะ ส่งไปกองการเจ้าหน้าที่

เพื่อจัดทำประกาศรับสมัคร 

4.1.3 กองการเจ้าหน้าที่ส่งรายชื ่อผู ้สมัครให้คณะ โดยคัดกรองตามคุณสมบัติท ี่

ประกาศ 

4.1.4 คณะดำเนนิการเรียกสอบสัมภาษณ์และรายงานผลการคัดเลือก 

4.1.5 กองการเจ้าหน้าที่รายงานผลการคัดเลือกเข้ากรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัต ิเพื่อเรียกรายงานตัวและดำเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

มีระบบรวมข้อมูลป้อนกลับจากคณาจารย์ โดยการส่งรายงานผลการดำเนนิการของแต่

ละรายวิชา ซึ่งมีข้อมูลย้อนกลับหลาย ๆ ด้าน เช่น การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการ

สอน สรุปผลการจัดการเรยีนการสอน ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ ให้กับคณะวทิยาศาสตร์

โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งเป็นการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ

ติดตามประเมินผล โดยคณาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วม รวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น 

เช่น ผู้เรียน ศิษย์เก่า บุคลากรสายสนับสนุน ตลาดแรงงาน เพื่อดำเนินการทบทวนและพัฒนาหลกัสูตร 
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โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากที่

ประชุมของสาขา 

 

4.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2553 โดยคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

มีขัน้ตอนดังต่อไปนี ้ 

4.3.1 คณบดีเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่ประสงค์จะขอแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษต่ออธิการบดี 

4.3.2 อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย 

4.3.3 อาจารย์พิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 4.3.2 ให้ดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ภาค

การศกึษา และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 หลักสูตร 

หลักสูตรมีการนำความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมาใช้เพื่อการ

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยมีแผนในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี หรือตามความ

จำเป็น ซึ่งมีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพ 

ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยกำหนดใหห้ลักสูตรที่มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้จัดทำ

การประเมนิตนเองในระดับหลักสูตร โดยอาศัยเกณฑ์การประกันคุณภาพทางการศึกษาของ AUN-QA 

การเรียนการสอน 

การเรียนการสอนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 หมวดที่ 2 โดยมี 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ภาคการศึกษาบังคับมีระยะเวลาการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจเปิดภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับและใช้เวลาเรียนประมาณ 8 

สัปดาห์ โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาใหม้ีจำนวนช่ัวโมงต่อหน่วยกิต ดังนี้ 

รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภปิรายปัญหา ไม่นอ้ยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ใหม้ีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้

มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้น ๆ ไม่นอ้ยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศกึษาปกติ ให้มคี่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

ทั้งนี้ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนจะมีการจัดทำรายละเอียดของแต่ละ

รายวิชา (มคอ. 3) เพื่อแจ้งแผนการเรียนและการประเมินผลการเรียนแก่นิสิต ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบัติในการเรียนการสอนระหว่างเปิดภาคการศกึษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศกึษาแต่ละรายวิชาที่

เปิดสอนจะได้รับประเมินโดยนิสิต ผ่านระบบออนไลน์ของกองบริการการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำ

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ร่วมกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้โดย

คณะกรรมการที่จัดตั้งโดยคณะ ทำให้แต่ละรายวิชาได้รับการทบทวนและประเมินผลอย่างต่อเนื ่อง 

ส่งผลใหม้ีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

การประเมินผู้เรยีน 

การรับเข้าศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดับปริญญา

ตร ีพ.ศ. 2561 หมวดที่ 1 ข้อ 6 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา และข้อ 7 การสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก

เข้าเป็นนิสติ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 4 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาภาค

การศกึษาละไม่นอ้ยกว่า 1 ครั้ง  

เกณฑ์ที่ใช้การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา มีหลายวิธีที่เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ มี

ความสอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา ซึ่งแสดงไว้ใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างชัดเจน และจะมีการแจ้งให้นิสิตทราบในสัปดาห์แรก

ของการเรยีน มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากรายวิชา

ที่กำหนดให้วัดและประเมินผลด้วยตัวอักษร S และ U โดยระดับขั้น กำหนดเป็นตัวอักษร A, B+, B, C+, 

C, D+, D, F มีค่าระดับขั้นดังนี ้4.00, 3.50, 3.00, 2.50, 2.00, 1.50, 1.00, 0 ตามลำดับ อักษร I แสดง

ว่านิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้เสร็จสมบูรณ์ได้ นิสิตต้องดำเนินการขอรับการ

ประเมินผลใหส้มบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศกึษาถัดไป หากพ้นกำหนด มหาวิทยาลัย

จะเปลี่ยนอักษร I เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U ซึ่งสาขาวิชาได้จัดการประชุมวิพากษ์ผลการเรียน

ระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา และอาจารย์อื่น ๆ ในสาขาร่วมกัน

พิจารณาการวัดและประเมินผลของนิสิตในทุกภาคการศกึษา ก่อนดำเนินการส่งรายงานผลการเรียนไป

ยังคณะ และงานทะเบียนนิสติและประมวลผลต่อไป 
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การสำเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 5 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

  6.1.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

วางแผนและดำเนินการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการ

สอนที่มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำปริญญาตรี และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามความต้องการ

ของสาขาวิชา 

6.1.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

มีแผนการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน โดยอย่างน้อยร้อยละ 50 

ต้องได้รับการอบรม โดยการเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงานทุกปี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย สาระสำคัญของหลักสูตร และแนวทางการจัดการศึกษา รวมถึงความ

เชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้ ทั ้งการเรียนในชั ้นเรียน 

หอ้งปฏิบัติการ และแหล่งฝกึฝน 
 

6.2 การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.2.1 การบรหิารงบประมาณ 

รายได้ของหลักสูตรมาจากเงินงบประมาณที่จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินจาก

รัฐบาลสู่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต

และอื่น ๆ โดยสาขาวิชาจัดทำแผนงบประมาณผ่านแผนงบประมาณประจำปีของคณะ ทั้งงบประมาณ

แผ่นดินและงบเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตำรา วารสาร วัสดุและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ สารเคมี ครุภัณฑ์

การศึกษา ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ รวมถึงโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน ให้

เป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อตอบสนองและสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด 

และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วย

ตนเองของนิสติ เพือ่ให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

6.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

คณะ สาขาวิชา และผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำรวจและดำเนินการให้มีหนังสือ 

ตำรา วารสาร และระบบสืบค้นข้อมูล เพื่อให้บริการทั้งอาจารย์ บุคลากร และนิสิต โดยมีศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศึกษาที่มีหนังสือพื้นฐานด้านชีววิทยาและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนและการค้นคว้าอย่างเพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด มีวัสดุและ

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์การศึกษาเฉพาะทางที่เพียงพอ เช่น กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบ

ธรรมดาและกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสามมิติพร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ ตู้อบลมร้อน อ่างน้ำควบคุม

อุณหภูมิ เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ชุดอุปกรณ์
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ผ่าตัดสิ่งมีชีวิต ฯลฯ รวมถึงห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ประจำห้อง เพื่อใช้การจัดการเรียนการสอน 

รวมถึงการคน้คว้าวิจัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดและเพียงพอกับจำนวนนิสติ 

6.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

1. สาขาวิชาร่วมกับคณะ จัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์

การศกึษาเพื่อให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยตลอดเวลา รวมถึงการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

ที่มอียู่เดิมใหใ้ช้งานได้ดี 

2. สาขาวิชามีคณะกรรมการติดตามการใช้ทรัพยากรการสอน เช่น สารเคมี 

วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางพัสดุและตอบสนองต่อหลักสูตรใน

ทุกภาคการศึกษา พร้อมกับวางแผนการจัดซื้อทรัพยากรการเรียนใหเ้พียงพอ ตามงบประมาณประจำปี

ที่จัดสรรจากคณะ 

3. สาขาว ิชาร ่วมก ับคณะ จ ัดทำงบประมาณผ่านศูนย ์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา เป็นประจำทุกปี เพื่อการจัดซื้อหนังสือ ตำรา และวารสารที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้อง 

เพื่อให้บริการกับนิสิตและอาจารย์ เพื่อประกอบการเรียนการสอน การทำวิจัย พร้อมทั้งจัดหาสื่อที่

ทันสมัย ตอบสนองความตอ้งการของหลักสูตร 

4. อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา สามารถเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือ

ตำราในรายวิชาในหลักสูตร ต่อคณะกรรมการของคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดทำขึ้นเป็นเอกสารการสอน

และตำราได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

6.2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1. คณะกรรมการของสาขา วางแผนการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร

อย่างเป็นระบบ ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนสิิต 

2. มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร จากความต้องการใช้ทรัพยากร

ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการประชุมของสาขา รวมถึงการประเมินความพอเพียง

ของสิ่งสนับสนุนการเรียนโดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 

3. มีการนำผลการประเมินที่ได้ มาวางแผนการจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอกับ

ความตอ้งการ พร้อมทั้งติดตามการใช้ทรัพยากร เช่น หนังสือ ตำรา วารสาร สารเคมี วัสดุและอุปกรณ์

ทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้คุ้มค่าและเหมาะสม 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตามและทบทวนการ

ดำเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 

แห่งชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ (มคอ. 1) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.  3       

และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน   

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผล   

การเรียนรู้ทีก่ำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ้จาก

ผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั   

การพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อ

ปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 9 9 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา 

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน 

 1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอน รวมทั้งการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและ

รายวิชา 

 1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจำปี โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ

อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลักสูตร  

 1.1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ

ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศกึษาต่อไป 

 1.1.5 จัดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาโดยผ่าน

การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ในหลักสูตรจัดให้มีการทวนสอบทุกภาคการศึกษา ทุกรายวิชาต้อง

ดำเนินการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นแผนในการพัฒนา ปรับปรุง

ในระดับรายวิชา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนากลยุทธ์การสอนของ

อาจารย์ในการศึกษาต่อไป 
 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกคนเมื่อ

สิน้สุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/

พัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ในการศึกษาต่อไป 

 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 สาขาวิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินหลักสูตร เพื่อ

ประเมินผลการดำเนินของหลักสูตรจากรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ. 7 ทุกปี เพื่อ

ประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบปีการศึกษา เพื่อนำผลการประเมินใช้ในการพัฒนา

ปรับปรุงการดำเนนิการในหลักสูตรในแต่ละปีการศกึษา 



95 

 

 

 2.2 สาขาวิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและ

ประเมินหลักสูตรทั ้งระบบ โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัย จากการประเมินเอกสารที่

ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ได้แก่ นักเรียน นิสิต บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสาย

สนับสนุน บัณฑิต ศิษย์เก่า หน่วยงานการศึกษาภายนอก หน่วยงานและผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต  

โดยการประเมินผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จตามมาตรฐานการเรียนรูท้ี่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรเพื่อให้

ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ELO) อาศัยเกณฑ์มาตรฐานของ AUN-QA เมื่อ

ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร และนำผลการประเมินพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป 

 2.3 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หรอืพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกำหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการประเมินผลการดำเนินงานตาม

รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีและตัวบ่งช้ีที่กำหนดของหลักสูตร 

โดยมีคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่

ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวทิยาลัย 

 คณะกำหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินของ AUN-

QA ในรอบ 4 ปีของการดำเนินงานของหลักสูตร ซึ่งต้องได้รับการประเมินระดับหลักสูตร ใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทำเป็นรายงานเสนอ

ต่อคณะวทิยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย 

 4.2 จัดประชุมนำเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอน และนิสิตเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

 4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร แผนกลยุทธ์ของการดำเนินงานหลักสูตร การจัดการเรียนการ

สอนตามผลการประเมินหลักสูตร ให้ตอบสนองและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั ้งหมด สถานการณ์ของนโยบายของมหาวิทยาลัย นโยบาย

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศที่เป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข  

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560  

และหลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมวดวิชา 

เกณฑ์

มาตรฐานของ 

สกอ. 

เกณฑ์

มาตรฐาน

ของ มคอ. 1 

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2565 

1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกติ 

30 30 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบงัคับ   30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  

   2.1  กลุ่มวิชาพืน้ฐาน  

      2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐาน

วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์(วิชาแกน) 

      2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานสาขา 

(วิชาแกนสาขา) 

2.2 กลุ่มวิชาเอก 

      2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  

(วิชาเฉพาะสาขา) 

         2.2.2 กลุม่วิชาเอกเลอืก  

(วิชาเฉพาะด้านเลือก) 

ไม่น้อยกว่า 72 

หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 84 

หน่วยกติ 

93 

 

28 

 

 

18 

 

 

 

35 

 

12 

92 

 

27 

 

 

18 

 

 

 

35 

 

12 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 

หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกติ 

6 6 

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกวา่ 120 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 129 หน่วยกติ 128 หน่วยกติ 



112 

 

 

ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

วิชาศึกษาทัว่ไป               30      หน่วยกิต                  วิชาศึกษาทัว่ไป                               30       หน่วยกิต            

001101 การใช้ภาษาไทย                        3 (2-2-5) 

Usage of Thai Language      

     การสื่อสารด้วยคำ วลี การแต่งประโยค 

สำนวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

สำคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อ

หน้า การสรุปความ และการแสดงความคิด

ผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยท่ีเหมาะสม 

     Communicative skill through word, 

phrase, sentence, idiom, and prose in Thai 

language usage, identifying main idea from 

listening and reading, paragraph writing, 

brief summarizing including thinking 

expression through usage of appropriate 

Thai 

001101  ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน             2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

     ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ใน

การรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการ

ส่งสาร การสื ่อสารในชีว ิตประจำวันได้อย ่าง

เหมาะสม 

     Listening and reading skills in Thai for 

receiving message, speaking and writing in Thai 

for delivering message, proper daily life 

communication 

 

 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม             3(2-2-5) 

Ready English  

      คำศ ัพท ์ และไวยกรณ ์ภาษาอ ั งกฤษ 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน 

เข ียน การพ ัฒนาการใช ้ภาษาอ ั งกฤษใน

ชีวิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนำตนเองและ

บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญ

ชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผน

เดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือกซื้อ

สินค้า และการกล่าวลา 

     English vocabulary and grammar, fundamental 

English usage in listening, speaking, reading and 

writing, development of English usage for daily- life 

including getting acquainted with someone, accept and 

decline invitation, direction giving, direction asking and 

direction planning, conversation in restaurant, smart 

shopping and saying goodbye for someone 

001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ                      1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

     การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การ

อ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น 

การผลิตผลงานเชงิวชิาการ     

      Integration of listening speaking reading 

and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง               3(2-2-5) 

Explorative  English 

    ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน คำศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การ

วางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่าน

อินเทอร์เน ็ต การโทรศัพท์ในการสื ่อสาร

ระหว ่างประเทศ การใช ้ภาษาอ ังกฤษใน

สนามบิน ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักใน

โรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

การสนทนาในงานเลี ้ยงและการรับประทาน

อาหารแบบตะวันตก 

      Skills of English language: listening, speaking, 

reading, and writing, vocabularies and English 

grammar for different situations in communication 

and effectiveness in international context including 

trip planning, flight and accomudation booking using 

internet, international phone calling, communication 

in airport, airport announcement, communication in 

customs and immigration, communication in bad 

situations and party 

001103   

 

  

 

ภาษาอังกฤษสำหรับ                    3(2-2-5) 

ชวีติประจำวัน   

English for Daily Life      

      ค ำศ ั พท ์  ส ำนวน  วล ี และ ไ วยากรณ์

ภาษาอังกฤษขัน้พืน้ฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูล

เบือ้งต้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืนในชีวิตประจำวัน 

      Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and 

writing for communicating basic information 

regarding self and others in daily life context  

 

 

 

 

 

 

 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                  3(2-2-5) 

Step UP English 

      คำศัพท์ภาษาอังกฤษที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ

ข่าวสารและสื่อในชีวิตประจำวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ 

การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ 

การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและ

ตาราง การตีความและการนำเสนอข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary related to news and media 

in daily life, English usage for listening, speaking, 

reading and writing including e-mail, summarizing 

from media, news reading and sharing, data 

001104

  

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร           3(2-2-5) 

English for Communication 

     ค ำ ศ ั พท ์  ส ำ นวน  วล ี แ ล ะ ไ วย า ก รณ์

ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านการฟัง พูด อ่าน เข ียน การสื ่อสารใน

สถานการณ์การที ่ค ุ ้นเคยและการบรรยาย

เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

     Intermediate level English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and 

writing for communicating in familiar situations 

and describing familiar matter 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

interpretation from graphs and tables, 

interpretation and information presentation for 

further study and future careers 

002201 พลเมอืงใจอาสา                         3(3-2-5)  

Citizen Mind by Citizenship           

     สิทธิ บทบาทและหน้าที ่ของพลเมืองใน

สังคมทุกระดับ จิตอาสา สำนึกสาธารณะ 

ความกต ัญญู พลเม ืองก ับประชาธ ิปไตย 

จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระ

เสไหลวนของวัฒนธรรมโลก     

     Rights, roles and duties of citizens, 

volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, 

the changing society, cultural appreciation, 

adaptation to social and cultural changing 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5) 

เชงิวชิาการและวิชาชพี 

English for Academic and Professional 

Communication 

     ค ำ ศ ั พท ์  ส ำ นวน  วล ี แ ล ะ ไ วย า ก รณ์

ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื ่อสารในบริบทของ

การศึกษาและอาชพี 

      English vocabulary, expressions, phrases 

and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for 

communicating in academic and professional 

contexts 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                    3(3-2-5)                             

Multicultural  Society    

      มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การ

จ ัดการอคต ิและความร ุนแรงในส ังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแส                 การเปลี่ยนแปลงใน

สังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน        ความ

หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวทิยาลัยพะเยา                   

       Man and society, multicultural society, bias 

and violence management in multicultural society, 

social and cultural trends in global, ASEAN, social 

and cultural diversity of Thailand’s regional, Phayao 

and University of Phayao dimensions            

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิต                1(0-2-1) 

ยุคดจิิทัล    

Technology Usage for Digital life 

 

       แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

และอนิเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ

ธุรกรรมพาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอร์และอ ินเทอร์ เน ็ต การใช้

ซอฟแวร์สำนักงาน 

     Concepts of computer and internet 

technology, office software, principles of 

electronic commerce, usage of computer and 

internet technology, usage of office software    

 

 

 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 3(3-2-5) 

Health and Environment Management        

      แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะ

สุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อ

ส ุขภาพ การว ิ เคราะห ์และวางแผนการ

รับประทานอาหารเพื ่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล                   2(1-2-3) 

Digital Intelligence Quotient 

 

      หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี ่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ

นำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

สุขภาพในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง

อารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออก

กำล ั งกาย  โ รคระบาด  โ รคต ิ ดต ่ อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัตเิหตุทางจราจร การรับมือกับ

อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการ

จัดการน้ำในชีวิตประจำวัน การจัดการและ

แปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด                 

เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาร

เทศและการสื่อสาร 

      Principles of laws and ethics concerning 

information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information 

and presentation, ethical communication according 

to laws concerning information technology and 

communication 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล             3(3-2-5)                            

Communication in Digital Society 

       ความร ู ้พ ื ้นฐานเทคโนโลย ี  ฮาร ์ดแวร์  

ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

การใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติและโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น       คัด

กรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื ่อนำมาใช้ในการ

ทำงานและชีวิตประจำวัน การสื่อสารในเครือข่าย

สังคมออนไลน์อย่าง     มจีริยธรรมและเป็นไปตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

      Fundamentals of  technology:  hardware, 

software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office 

automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and 

selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with 

ethical and related legal regulation 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีติ     3(2-2-5) 

Artistic for Life Management 

 

       ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวติ

พื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในสังคม

และชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ 

บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงานร่วมกับ

ผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออก

ถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 

กฎหมายในชวีติประจำวัน  

     Life philosophy, living on social and cultural 

diversity, history and local way of life, Phayao studies, 

aesthetics of living, environmental management for 

earning a living, physical health, mental health 

management, roles and duties in cooperative works, 

persuasion, proper code of morality and ethics, laws in 

daily life 

004101 ศลิปะในการดำเนินชวีติ                3(3-2-5)                           

Art of Living 

      การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมาย

และการวางแผนการดำเนินช ีว ิต การเห็น

คุณค่าในตนเองและผู ้อ ื ่น หลักเศรษฐก ิจ

พอเพียง การดำเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ 

003102  การพัฒนาทักษะและ                   3(2-2-5) 

การเรียนรู้ตลอดชวีติ                                

Skills Development and Lifelong Learning  

     ปร ั ชญาการค ิ ด  หล ั กการค ิ ดอย ่ างมี

วจิารณญาณและคิดเชงิวเิคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร 

หลักการเรียนรู ้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื ่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและ
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คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการ

อารมณ ์

      Inspiration making, goal setting and life 

planning, appreciation in self value and others, 

goal setting in life and planning, fundamental of 

sufficiency economy, lifestyle concept of 

sufficiency economy,thinking system, positive 

thinking, analytical thinking, creative thinking, 

emotion control and management 

การแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมวีจิารณญาณ 

ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ี

จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วน

บุคคล 

Philosophy of thinking, Principles of critical 

and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and 

growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, 

creative thinking, communication skills and lifelong 

learning for future, personal financial skill. 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก        3(2-2-5) 

ในสังคม    

Socialized Personality 

      ค ว า มสำ ค ัญของบ ุ ค ล ิ ก ภา พ  ก า ร

เสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ

ทางกาย วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย 

ทักษะการพูดในที ่ช ุมชน คุณลักษณะที ่พ ึง

ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยพะเยา 

การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบท

สังคมไทยและสังคมโลก 

      Important of personality, personality 

development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, 

public communication skills, desired traits 

relating to University of Phayao's identity, 

living in a society, self-adaptation in the Thai 

and global social cont 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม             2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation 

      ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศกึษาวัฒนธรรมและ

ว ิถ ีช ีว ิตของช ุมชน การทำงานร่วมก ันเป ็นทีม  

จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่

สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ การ

ดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและ

หน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิตใน

สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดลอ้ม

ที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของ

เอกลักษณ์ท่ีดงีามของสังคมไทย การยอมรับในความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผู้อ่ืน 

      Community learning skills, study of the culture and 

way of life of the community, collaboration, psychology 

of collaboration, public expression, planning, strategy 

formulating and implementing plan in collaborative 

works, human rights and obligation, cooperation and 

adaptability to changing environment, responsible 

citizens, awareness of value and importance of Thai 

identity, acceptance of cultural diversity and respect 

for others 
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   003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 1(0-2-1) 

Health Environment and Community Management                                             

    ความรอบรู ้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์

ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ 

การค้นหาปัญหาสิ ่งแวดล้อมของชุมชน การ

วางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็น

ผู้นำด้านสุขภาพ สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 

   Knowledge of health, analysis of one’s health 

problems, safety in living, searching         for 

community’ s environmental problems, 

collaborative planning and lauching 

environmental health project in community, 

leadership in health, environment and 

community 

   

  003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่                3(2-2-5) 

การเป็นผู้ประกอบการยคุดิจิทัล        

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs        

      ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับ

ผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการ

ยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสำหรับผู้ประกอบการ

ในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิด

การสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

      Basic knowledge of digital age entrepreneurs, 

financial planning and transaction for entrepreneurs, 

qualities of digital age entrepreneurs, usage of 

measuring tools for digital age entrepreneurs, design 

thinking process, concepts of developing new products 

using design thinking process, ethics for digital age 

entrepreneurs 
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  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวชิาชพี  3(0-6-3) 

Integration for Professional Innovation 

      การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบ

และสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิง

นวัตกรรมทางวิชาชพี 

      Integration of knowledge gained from 

general education courses for professional 

activities, designing and developing professional 

innovation using design thinking process, 

creating concepts of professional innovations 

รายวชิา

ใหม ่

004101 ศลิปะในการดำเนินชวีติ                3(3-2-5)                           

Art of Living 

  ปิดรายวชิา 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม   3(2-2-5) 

Socialized Personality 

  ปิดรายวชิา 

หมวดวิชาเฉพาะ                         93   หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะดา้น               92   หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาแกน                              28   หน่วยกติ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี               45 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์  

                                              27 หน่วยกิต 

 

241111 คณิตศาสตร์ 1                            3(2-2-5) 

Mathematics I 

     ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์

และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชัน

อดศิัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

     Limits and continuity of functions, 

derivatives and integral of algebraic and 

transcendental functions, applications of 

derivatives and integral 

241111 คณิตศาสตร์ 1                           3(2-2-5) 

Mathematics I 

     ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์

และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชัน

อดศิัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

     Limits and continuity of functions, 

derivatives and integral of algebraic and 

transcendental functions, applications of 

derivatives and integrals 

คงเดิม 

241112 คณิตศาสตร์ 2                          3(2-2-5) 

Mathematics II 

     เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

ระบบพกิัดเชงิขั้ว ลำดับและอนุกรมของจำนวน

จรงิ อนุกรมกำลัง 

241112 คณิตศาสตร์ 2                           3(2-2-5) 

Mathematics II 

      เทคนิคการปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 

ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรมกำลัง 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 
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     Techniques of integration, improper 

integrals, polar coordinate system, sequences 

and series of real numbers, power series 

      Techniques of integration, improper 

integrals, sequences and series of real 

numbers, power series, limits and continuity of 

several variable functions, derivative of several 

variable function 

242104 เคมี 1                       4(3-3-8) 

Chemistry I 

      บทนำทางเคม ี  ปร ิมาณสารส ัมพ ันธ์  

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ 

พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอ

สัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี ่ยนแปลง

สถานะและเทอร ์ โมไดนาม ิกส ์ เบ ื ้ องต ้น 

สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎี

กรดเบส เคมอีนิทรีย์ เคมีสิ่งแวดลอ้ม 

      Introduction of chemistry, stoichiometry, 

atomic structure, periodic table, properties of 

elements, chemical bonding, gas, solid, liquid, 

amorphous and colloid, changing of state and 

introduction to thermodynamic, solution and 

solution properties, acid-base theory, organic 

chemistry, environmental chemistry 

 เคมี 1                      4(3-3-8) 

Chemistry I 

      บทนำทางเคม ี  ปร ิมาณสารส ัมพ ัน ธ์  

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ 

พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอ

สัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะ

และเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและ

สมบัต ิของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมี

อนิทรีย์ เคมีสิ่งแวดลอ้ม 

      Introduction of chemistry, stoichiometry, 

atomic structure, periodic table, properties of 

elements, chemical bonding, gas, solid, liquid, 

amorphous and colloid, changing of state and 

introduction to thermodynamic, solution and 

solution properties, acid- base theory, organic 

chemistry, environmental chemistry 

คงเดิม 

 

 

 

242105 เคมี 2                        4(3-3-8) 

Chemistry II 

      จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุล

กรดเบสในน้ำ สมดุลของเกลือที ่ละลายได้น้อย 

สมดุลของอิออนเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี ธาตุเรพรีเซน

เตทีฟ ธาตุทรานซิชัน เคมนีวิเคลียร์ สารชวีโมเลกุล

เคมอีุตสาหกรรม 

      Chemical kinetic, chemical equilibrium, acid-

base equilibrium in water, salt equilibrium, complex 

equilibrium, electrochemistry, representative 

element, transition element, nuclear chemistry, 

bimolecular substances, industrial chemistry 

 

242105 เคมี 2                         3(2-3-6) 

Chemistry II   

      จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี ธาตุ

เรพรีเซนเตทีฟ ธาตุทรานซิชัน เคมีนิวเคลียร์ 

สารชีวโมเลกุล เคมอีุตสาหกรรม 

      Chemical kinetic, chemical equilibrium, 

electrochemistry, representative elements, 

transition elements, nuclear chemistry, 

biomolecules, industrial chemistry 

 

ปรับลด

หน่วยกิต 

และ

คำอธิบาย

รายวชิา 
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243101 ชวีวทิยา 1                                  4(3-3-8) 

Biology I 

      ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ 

การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ  

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่

ของพืชและสัตว์ นเิวศวทิยาและพฤตกิรรม 

      Scientific methodology, characteristics, 

organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, 

structures and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

243101 ชวีวทิยาท่ัวไป                              4(3-3-8) 

General Biology  

      ระเบียบวธีิทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัต ิการ

จัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ  เม

แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิว ัฒนาการ ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่

ของพืชและสัตว์ นเิวศวทิยาและพฤตกิรรม 

       Scientific methodology, characteristics, 

organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, 

structures and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

เปลี่ยนช่ือ

รายวชิา 

243102 ชวีวทิยา 2                                3(2-3-6) 

Biology II 

      โครงสร้างของพืช หน้าที่ของพืช ลักษณะ

ทางสัณฐานของพืช กายวิภาคศาสตร์ของพืช 

สร ีรว ิทยาของพืช ความหลากหลาย และ

ววิัฒนาการของพืช 

     Plant structure, plant functions, plant 

morphology, plant anatomy, plant physiology, 

diversity and plant evolution 

243102 ชวีวทิยาของพชื                           3(2-3-6) 

Plant Biology 

      โครงสร้างของพืช หน้าที่ของพืช ลักษณะ

ทางสัณฐานของพืช กายวิภาคศาสตร์ของพืช 

สร ีรว ิทยาของพ ืช ความหลากหลาย และ

ววิัฒนาการของพืช 

      Plant structure, plant functions, plant 

morphology, plant anatomy, plant physiology, 

diversity and plant evolution 

เปลี่ยนช่ือ

รายวชิา 

243103 ชวีวทิยา 3                       3(2-3-6) 

Biology III 

      เซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ ความหลากหลาย

และวิวัฒนาการของสัตว์ ระบบอวัยวะและ

สร ี รว ิทยา เปร ียบเท ียบ พฤต ิกรรมและ

นิเวศวิทยาของสัตว์ การจัดการสัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์ 

      Animal cells and tissues, diversity and 

evolution of animals, organ system and 

comparative physiology, behavior and ecology 

of animals, laboratory animal science 

management 

243103 ชวีวทิยาของสัตว์                         3(2-3-6) 

Animal Biology 

       เซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ ความหลากหลาย

และวิว ัฒนาการของสัตว์ ระบบอวัยวะและ

สรีรวทิยาเปรียบเทียบ พฤตกิรรมและนเิวศวิทยา

ของส ัตว ์  การจ ั ดการส ัตว ์ เพ ื ่ อ งานทาง

วทิยาศาสตร์ 

       Animal cells and tissues, diversity and 

evolution of animals, organ system and 

comparative physiology, behavior and ecology of 

animals, laboratory animal science management 

เปลี่ยนช่ือ

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

244103 ฟสิิกส์เบือ้งต้น                           4(3-3-8) 

Introductory Physics 

      คณิตศาสตร์ที ่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์

เบือ้งต้น กฎการเคลื่อนท่ี แรงโนม้ถ่วง งานและ

พลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่

แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล 

คล ื ่ นและการส ั ่ น   เทอร ์ โม ไดนาม ิ ก ส์  

แม่เหล็กไฟฟา้ วงจรไฟฟา้ ฟสิิกส์ยุคใหม่ 

      Mathematics for physics, introduction of 

mechanics, law of motion, gravitational 

force, work and energy, momentum and 

collisions, rotation motion, properties of 

matter, fluids mechanics, wave and 

vibration, thermodynamics, electromagnetics, 

electric circuits, modern physics 

244103 ฟสิิกส์เบือ้งต้น                            4(3-3-8) 

Introductory Physics 

      คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ 

แรงโนม้ถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัมและการ

ชน การเคลื ่อนที ่แบบหมุน สมบัติของสสาร 

กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์คลื่น และการ

สั่น เทอร์โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟา้ วงจรไฟฟ้า

เบือ้งต้น ฟิสกิส์ยุคใหม่ 

      Mathematics for physics, law of motion, 

gravitational force, work and energy, 

momentum and collisions, rotation motion, 

properties of matter, mechanic of fluids, wave 

phenomena and chaos, thermodynamics, 

electricity, basic electric circuits, modem 

physics 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

หมวดวิชาเฉพาะ                      93   หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะดา้น            92   หน่วยกิต  

   วิชาเฉพาะดา้น                     65   หน่วยกิต    กลุ่มวิชาพื้นฐานสาขา        18   หน่วยกิต 

      วิชาเฉพาะดา้นบังคบั          53   หน่วยกติ 

          วิชาแกนสาขา                18   หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ   3(3-0-6) 

English for Specific Purposes  

      การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง 

โดยเนน้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ท่ีมีความ

เกี่ยวข้องกับศาสตร์ท่ีนิสติกำลังศกึษา  

      English in specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading, and writing skills 

related to students’ discipline 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 

English for Specific Purposes  

      ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดย

เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนสิิต  

      English in specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading, and writing skills 

related to students’ field of study 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

242141  เคมีอินทรีย์                                4(3-3-8) 

Organic Chemistry 

      บทนำเคมอีนิทรีย์ การจำแนกสารประกอบ

อินทรีย์ การเรียกชื่อ การเขียนสูตรโครงสร้าง 

และไอโซเมอร์ต่าง ๆ สมบัต ิปฏกิิริยาและกลไก

ของสารประกอบชนิด แอลเคน แอลคีน แอล

ไคน์ อะโรมาติก เฮทเทอโรไซคลิก แอลคิล

242141 เคมีอินทรีย์                                 4(3-3-8) 

Organic Chemistry 

      บทนำเคมีอินทรีย์ การจำแนกสารประกอบ

อินทรีย์ การเรียกชื่อ การเขียนสูตรโครงสร้าง 

และไอโซเมอร์ต่างๆ สมบัติ ปฏิกิริยาและกลไก

ของสารประกอบชนิดแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ 

อะโรมาติก เฮเทอโรไซคลิก แอลคิลเฮไลด์  

คงเดิม 
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ปรับปรุง 

เฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คี

โตน คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ 

      Introduction of organic chemistry, 

classification, nomenclature and isomerism of 

organic compounds, properties, reactions and 

reaction mechanisms of alkane, alkene, 

alkyne, aromatic, heterocyclic, alkyl halide, 

alcohol, ether, amine, aldehyde, ketone, 

carboxylic acids and their derivatives 

แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน คาร์

บอกซิลิกและอนุพันธ์ 

     Introduction of organic chemistry, 

classification, nomenclature and isomerism of 

organic compounds, properties, reactions and 

reaction mechanisms of alkane, alkene, alkyne, 

aromatic, heterocyclic, alkyl halide, alcohol, 

ether, amine, aldehyde, ketone, carboxylic 

acids and their derivatives 

2471111 ชวีสถิติ                                     3(2-2-5)   

Biostatistics 

      แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้าน

ว ิ ทยาศาสตร ์ ช ี ว ภาพ  การนำ ไป ใ ช ้ ใ น

ชีวิตประจำวัน สถิติพรรณนา การประมาณค่า

และการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนเบือ้งต้น การวเิคราะห์การถดถอยและ

สหสัมพันธ์เชงิเส้น การทดสอบด้วยไคกำลังสอง 

และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์

และแปลผล 

      Concepts extent and benefits of statistics 

for health science, the application of statistics in 

daily life, descriptive statistics, estimation and 

hypothesis test, elementary analysis of 

variance, regression and correlation analysis, 

chi-square test, the use of statistical package 

program to analyze and interpret the data 

247102 ชวีสถิติ                                      3(2-2-5)   

Biostatistics 

      แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติดา้น

ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ช ี ว ภ า พ  ก า ร น ำ ไ ป ใ ช ้ ใ น

ชีวิตประจำวัน สถิติพรรณนา การทดสอบการ

แจกแจงแบบปกติ การประมาณค่าและการ

ทดสอบสมมุติฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน 

การทดสอบด้วยไคกำลังสอง การวิเคราะห์การ

ถดถอยและสหสัมพันธ์เชงิเส้น การคำนวณขนาด

ตัวอย่างเบื้องต้น และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ทางสถิต ิ

      Concepts extent and benefits of statistics for 

health science, the application of statistics in daily 

life, descriptive statistics, normal distribution test, 

estimation and hypothesis test, analysis of 

variance, chi-square test, linear regression and 

correlation analysis, sample size determination, 

and the use of statistical package program 

ปรับรหัส

วชิา และคำ

อธิ บาย

รายวชิา 

361101 จุลชวีวทิยาท่ัวไป                        4(3-3-8)  

General Microbiology 

      โครงสร้างและหน้าที ่ของเซลล์จุลินทรีย์ 

สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธ์ุ เมแทบอลิ

ซึม วิธีการควบคุม การจัดหมวดหมู่ และพันธุ

ศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร 

อ ุตสาหกรรม ส ิ ่งแวดล้อม การแพทย์ และ

สาธารณสุข  

361101 จุลชวีวทิยาท่ัวไป                       4(3-3-8) 

General Microbiology 

      โครงสร้างและหน้าที ่ของเซลล์จุลินทรีย์  

สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอ

ลิซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ 

และพันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ใน

ด ้านอาหาร อ ุตสาหกรรม เคร ื ่องสำอาง 

สิ่งแวดลอ้ม การแพทย์ และสาธารณสุข 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

      Structure and function of microbial cell, 

nutrition, growth and reproduction, 

metabolism, microbial control, classification 

and genetics, significance of microorganisms 

in food, industry, environment, medicine and 

public health      

      Structures and functions of microbial cell, 

nutrition, growth and reproduction, metabolism, 

microbial control, classification and genetics, 

significance of microorganisms in food, industry, 

cosmetics, environment, medicine, and public 

health 

365215 ชวีเคมีท่ัวไป                              4(3-3-8)                               

General Biochemistry 

      นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติ

ทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ 

ค ุณสมบัต ิและการทำงานของเอนไซม์ การ

ควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อมูล

ทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของ

ยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ 

และการทดสอบคุณสมบัติทางชวีเคมีของสารชีว

โมเลกุล 

      Definition and principle of biochemistry, 

chemical properties, types, structures and 

metabolisms of carbohydrates, proteins, lipids 

and nucleotides, properties and activities of 

enzyme, hormonal regulation, central dogma 

and regulation, techniques of molecular 

biology, bioenergetics and biochemical 

properties testing for biomolecules 

365215 ชวีเคมีท่ัวไป                              4(3-3-8)  

General Biochemistry  

      นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติ

ทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และวิถีเมแทบอลิซึม

ของ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรด

นิวคลีอิก คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ 

การควบคุมทางชวีเคมีของฮอร์โมน การถ่ายทอด

ข้อมูลทางพันธุกรรม การแสดงออกของยีน 

เทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ และ

การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีว

โมเลกุล 

      Definition and principle of biochemistry, 

chemical properties, types, structures and 

metabolic pathways of carbohydrates, lipids, 

proteins and nucleic acids, properties and 

activities of enzyme, hormonal regulation, 

central dogma and regulation, techniques of 

molecular biology, bioenergetics and 

biochemical properties testing for biomolecules 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

   วิชาเฉพาะดา้น                        65   หน่วยกติ    กลุ่มวิชาเอก                       47   หน่วยกติ  

      วิชาเฉพาะดา้นบังคบั             53   หน่วยกติ       กลุ่มวิชาเอกบังคบั           35   หนว่ยกติ 

          วิชาเฉพาะสาขา                35   หน่วยกติ 

243212 ชวีวทิยาของเซลล์                       4(3-3-8) 

Cell Biology 

       ชนิดและทฤษฎีเซลล์ เทคนิคการศึกษา

เซลล์ องค์ประกอบเคมีพื ้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

โครงสร ้ างละ เอ ี ยด องค ์ประกอบ และ

กระบวนการทางสรีรวิทยา การเจริญและการ

เปลี่ยนแปลงของเซลล ์

243212 ชวีวทิยาของเซลล์                        4(3-3-8) 

Cell Biology 

      ชนิดและทฤษฎีเซลล์ เทคนิคการศึกษาเซลล์ 

องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง

ละเอียด องค์ประกอบ และกระบวนการทาง

สรีรวิทยา การเจริญและการเปลี ่ยนแปลงของ

เซลล ์

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

      Cell types and cell theories, cell study 

techniques, the chemical basic of life, fine 

structure, organization and physiological 

processes, cell growth and differentiation 

      Cell types and cell theories, cell study 

techniques, chemical basic of life, fine structure, 

organization and physiological processes, cell 

growth and differentiation 

243251 นเิวศวทิยา                                4(3-3-8) 

Ecology 

      หลักการทางนิเวศวิทยา ปัจจ ัยจำกัด 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีว ิตใน

สิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดพลังงานและสสาร 

ประชากร สังคมสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ชีวนิเวศ 

และการอนุรักษ ์

      Principles of ecology, limiting factors, 

interaction between biotic and abiotic in 

environment, energy and nutrient transfer, 

population, communities, ecosystems, 

biomes, and conservation 

243251 นเิวศวทิยา                                 4(3-3-8) 

Ecology 

      หล ักการทางน ิ เวศว ิทยา ป ัจจ ัยจำกัด 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ ่งมีชีว ิตและไม่มีชีวิตใน

สิ ่งแวดล้อม การถ่ายทอดพลังงานและสสาร 

ประชากร สังคมสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ชีวนิเวศ 

ปัญหาสิ่งแวดลอ้มและการอนุรักษ์ 

      Principles of ecology, limiting factors, 

interaction between biotic and abiotic in 

environment, energy and nutrient transfer, 

population, communities, ecosystems, biomes, 

environmental problems and conservation 

ป รั บ

คำอธ ิบาย

รายวชิา 

243301 วิวัฒนาการ             3(3-0-6) 

Evolution 

      ทฤษฎีวิว ัฒนาการ มโนทัศน์ของดาร์วิน 

หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ การหา

อายุบรรพชีว ิน พันธุศาสตร์ประชากร การ

คัดเลอืกตามธรรมชาตแิละการปรับตัว กลไกการ

เกิดววิัฒนาการ ววิัฒนาการจุลภาค วิวัฒนาการ

มหภาค การเก ิดส ิ ่ งม ีช ีว ิตใหม ่และความ

หลากหลาย การกำเนดิโลก การเปลี่ยนแปลงของ

เปลือกโลก ต้นไม้แห่งวิวัฒนาการและช่วงเวลา 

ววิัฒนาการของสิ่งมชีวีติ ววิัฒนาการของมนุษย ์

       Evolutionary theories, Darwinian concepts, 

evidences for evolution, dating the fossil records, 

population genetics, natural selection and 

adaptation, the mechanisms of evolution, 

microevolution, macroevolution, speciation and 

biodiversity, the formation of the earth, plate 

tectonic, evolutionary trees and timeline, 

evolution of life, human evolution 

243301 ววิัฒนาการ             3(3-0-6) 

Evolution 

      ทฤษฎีวิวัฒนาการ มโนทัศน์ของดาร์วิน การ

กำเนิดโลก การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกหลักฐาน

ประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ การหาอายุบรรพ

ชีว ิน พันธุศาสตร์ประชากร การคัดเลือกตาม

ธรรมชาติและการปรับตัว กลไกการเกิดวิวัฒนาการ 

วิวัฒนาการจุลภาค วิวัฒนาการมหภาค การเกิด

สิ่งมชีวีติใหม่และความหลากหลายทางชวีภาพ ตน้ไม้

แห่งว ิว ัฒนาการและช่วงเวลา ว ิว ัฒนาการของ

สิ่งมชีวีติ ววิัฒนาการของมนุษย ์

      Evolutionary theories, Darwinian concepts, 

formation of the earth, plate tectonic, evidences for 

evolution, dating fossil records, population genetics, 

natural selection and adaptation, mechanisms of 

evolution, microevolution, macroevolution, speciation 

and biodiversity, evolutionary trees and timeline, 

evolution of life, human evolution 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

243302 อนุกรมวธิานและระบบวทิยา          4(3-3-8) 

Taxonomy and Systematics  

      แนวคิดในการจัดหมวดหมู่  หลักการ

ทางอนุกรมวิธานและระบบวิทยา การจัด

จำแนกความสัมพันธ์ เชิงวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต 

      Concepts of classification, principles of 

taxonomy and systematics, phylogenetic and 

evolutionary relationship of organisms 

243302 อนุกรมวธิานและระบบวทิยา                 4(3-3-8) 

Taxonomy and Systematics  

      แนวคิดในการจัดหมวดหมู ่  หลักการ

ทางอนุกรมวิธานและระบบวิทยา การจัด

จำแนกความสัมพันธ์ เช ิ งว ิว ัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต 

      Concepts of classification, principles of 

taxonomy and systematics, phylogenetic and 

evolutionary relationship of organisms 

คงเดิม 

243321 สรีรวทิยาของพชื                        3(2-3-6) 

Plant Physiology  

      โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างต่าง ๆ 

ในพืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำและพืช ธาตุ

อาหารพืช การสังเคราะห์แสง การลำเลียง การ

หายใจเชิงแสง การเจริญและพัฒนาของพืช 

ฮอร์โมนพชืกลไกการตอบสนองต่อความเครียด  

       Plant structures and functions, 

relationship between water and plants, plant 

nutrition, photosynthesis, translocation, 

photorespiration, plant growth and 

development, phytohormones, mechanisms 

of stress responses 

243321 สรีรวทิยาของพชื                       3(2-3-6) 

Plant Physiology 

      โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างต่าง ๆ 

ในพืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำและพืช ธาตุ

อาหารพืช การสังเคราะห์แสง การลำเลียง การ

หายใจเชิงแสง การเจริญและพัฒนาของพืช 

ฮอร์โมนพืชกลไกการตอบสนองต่อความเครยีด  

      Plant structures and functions, relationship 

between water and plants, plant nutrition, 

photosynthesis, translocation, photorespiration, 

plant growth and development, 

phytohormones, mechanisms of stress 

responses 

คงเดิม 

243331 สรีรวทิยาของสัตว์                       3(2-3-6) 

Animal Physiology 

      ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่

ของระบบอวัยวะต่าง ๆ ในสัตว์ ระบบประสาท 

กล้ามเนื้อและการเคลื่อนท่ี กระบวนการย่อยอาหาร

และเมแทบอลิซ ึม การแลกเปลี ่ยนก๊าซ ระบบ

หมุนเวยีนเลือด การขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ

สบืพันธ์ุ และการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในร่างกาย 

      Structure and function relationships of animal 

organs, nervous system, muscle and movement, 

digestion and metabolism, gas exchange, blood and 

circulation, excretion, endocrine system, reproductive 

system and homeostasis 

243331 สรีรวทิยาของสัตว์                        3(2-3-6) 

Animal Physiology 

      ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของ

ระบบอวัยวะต่าง  ๆในสัตว์ ระบบประสาท กล้ามเนื้อ

และการเคลื ่อนที ่ กระบวนการย่อยอาหารและเม

แทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนก๊าซ ระบบหมุนเวยีนเลือด 

การขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการ

ควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในร่างกาย 

      Structure and function relationships of animal 

organs, nervous system, muscle and movement, 

digestion and metabolism, gas exchange, blood and 

circulation, excretion, endocrine system, reproductive 

system and homeostasis 

คงเดิม 
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ปรับปรุง 

243341 พันธุศาสตร์                              4(3-3-8) 

Genetics 

      ประวัตแิละความรูพ้ื้นฐานทางพันธุศาสตร์ 

การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์ส ืบพันธ์ุ 

หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตาม

กฎและนอกเหนือกฎของเมนเดล ลิงเกจและค

รอสซิงโอเวอร์ การถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส 

ยนีและโครโมโซม สารพันธุกรรม การจำลองดี

เอ็นเอและการแสดงออกของยีน การซ่อมแซม

และการเกิด   การกลายพันธุ์ เทคนิคทางอณู

ชีววิทยาพื ้นฐาน พันธุศาสตร์ปริมาณและ

ประชากร พันธุศาสตร์ววิัฒนาการ 

      History and basic knowledge of genetics, 

cell division and gametogenesis, principles of 

mendelian inheritance and extensions of 

mendelism, linkage and crossing over, 

extranuclear inheritance, gene and 

chromosome, genetic material, DNA 

replication and gene expression, DNA repair 

and mutation, basic molecular biological 

technique, quantitative and population 

genetics, evolutionary genetics 

243341 พันธุศาสตร์                                4(3-3-8) 

Genetics 

      ประวัติและความรู ้พื ้นฐานทางพันธุ

ศาสตร์ การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์

สืบพันธุ ์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมตามกฎและภาคขยายกฎของ

เมนเดล ลิงเกจและครอสซิงโอเวอร์ การ

ถ ่ายทอดลักษณะทางพันธ ุกรรมที ่ถูก

ควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส ยีนและ

โครโมโซม สารพันธุกรรม การจำลองดี

เอ ็นเอและการแสดงออกของยีน การ

ซ่อมแซมและการเกิดการกลายพันธุ์ พันธุ

วิศวกรรมและเทคนิคทางดีเอ็นเอ พันธุ

ศาสตร์ปริมาณและประชากร พันธุศาสตร์

วิวัฒนาการ 

      History and basic knowledge of 

genetics, cell division and gametogenesis, 

principles of mendelian inheritance and 

extensions of mendelism, linkage and 

crossing over, extranuclear inheritance, 

gene and chromosome, genetic material, 

DNA replication and gene expression, 

DNA repair and mutation, genetic 

engineering and DNA technique, 

quantitative and population genetics, 

evolutionary genetics 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

243401 ระเบียบวธีิวิจัย                          3(3-0-6) 

Research Methodology  

      ระเบียบวิธีการวิจัย การกำหนดปัญหา

การวิจัยและการเขียนเค้าโครงการวิจัย การ

สืบค้น การทบทวนเอกสารและงานวิจ ัยท ี่

243401 ระเบียบวธีิวิจัย                              3(2-3-6) 

Research Methodology  

     การทำโครงงานทางด้านชีววิทยาภายใต้การ

กำกับดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบวิธีการ

วจิัย การกำหนดปัญหาการวจิัยและการเขียนเค้า

ปรับ 

จำนวน

หน่วยกิต

และ
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ปรับปรุง 

เกี ่ยวข้อง สมมติฐานการวิจัย การกำหนด

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การเลือกใช้ชีวสถิติในการวิเคราะห์

ข้อมูล การแปรผลและสรุปผลข้อมูล 

       Research methodology, research 

problem and proposal writing, literature and 

research publication reviews, research 

hypothesis, population sampling, data 

collection, using on biological statistic for data 

analysis, data interpretation and conclusion 

โครงการวจิัย การสบืค้น การทบทวนเอกสารและ

งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง สมมติฐานการวิจัย การ

กำหนดประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง การเก็บ

รวบรวมข ้อม ูล การเล ือกใช ้ช ีวสถ ิต ิในการ

วิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล สรุปผลข้อมูล และ

รายงานผลการวิจัย 

     Biological project under supervision of 

academic staff, research methodology, 

research problem and proposal writing, 

literature and research publication reviews, 

research hypothesis, population sampling, data 

collection, using on biological statistic for data 

analysis, data interpretation, conclusion and report 

คำอธิบาย

รายวชิา 

 

243461 สัมมนา                         1(0-2-2) 

Seminar  

      การส ืบค ้น การรวบรวมข ้อม ูล การ

วเิคราะห์ การเขียนรายงาน (ถ้ามี) การนำเสนอ 

การอภ ิปราย และการตอบข ้อซ ักถามใน

ประเด็นทางด้านชีววทิยา 

       Searching, collecting data, analyzing, 

report writing (if any), presenting, discussing, 

and answering question in biology 

243461 สัมมนา                           1(0-2-1) 

Seminar       

      การค้นคืนสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล 

การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถามในประเด็นทางด้านชีววทิยา 

      Information retrieval, data collection, scientific 

report writing, presentation, discussion and answering 

questions on biological issues 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

243462 การศึกษาอิสระ                      6 หน่วยกิต 

Independent Study 

      การค ้นคว ้า การวางแผนการทดลอง 

ดำเนินการทดลอง การวิเคราะห์ การเขียน

รายงาน การนำเสนอ และการอภิปราย ใน

หัวขอ้ทางด้านชีววทิยา 

      Studying, experimental design, 

experimental practice, analyzing, report 

writing, presenting and discussing in biology 

243462 การศึกษาอิสระ                       6 หน่วยกิต 

Independent Study 

      การค ้นคว ้า  การวางแผนการทดลอง 

ดำเนินการทดลอง การวิเคราะห์ การเข ียน

รายงาน การนำเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ

ทางด้านชีววทิยา 

       Studying, experimental design, 

experimental practice, analyzing, report 

writing, presenting and discussing in biology 

คงเดิม 

243463 การฝึกงาน                     6 หน่วยกิต 

Professional Training 

      การค้นคว้า การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ

243463 การฝึกงาน                      6 หน่วยกิต 

Professional Training 

      การค้นคว้า การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี ่ยวข้องกับ

คงเดิม 
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ปรับปรุง 

ชีววิทยา ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน เขียนรายงานและนำเสนอ 

      Studing, training, learning, gaining 

experience, improving working skills in biology 

in private or government sectors, report 

writing and presentation 

ชวีวทิยาในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน เขียนรายงานและนำเสนอ 

      Studing, training, learning, gaining 

experience, improving working skills in biology 

in private or government sectors, report writing 

and presentation 

243464 สหกิจศกึษา                     6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

      ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น  เ ร ี ย น ร ู ้  เ พ ิ ่ ม พู น

ประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ

ชีวว ิทยา ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน เขียน

รายงานและนำเสนอ 

      Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in biology as an 

apprentice in private or government sectors, 

report writing and presentation 

243464 สหกิจศกึษา                      6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

      การปฏบัิตงิาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา ในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กร

ภาครัฐหรอืเอกชน เขียนรายงานและนำเสนอ 

      Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in biology as an 

apprentice in private or government sectors, 

report writing and presentation 

คงเดิม 

   วิชาเฉพาะดา้น                         65   หน่วยกิต    กลุ่มวิชาเอก                   47   หน่วยกติ  

      วิชาเฉพาะดา้นเลือก               12   หน่วยกิต        กลุ่มวิชาเอกเลือก        12   หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพืชศาสตร ์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร ์  

243322 สัณฐานวทิยาและกายวิภาคศาสตร์  3(2–3-6) 

ของพืช 

Plant Morphology and Anatomy  

      ลักษณะทางสัณฐานวทิยาและวัฏจักรชีวิต

ของพ ืชในด ิว ิ ช ั นต ่ าง  ๆ  กา รจ ัดจำแนก 

วิวัฒนาการของส่วนต่าง ๆ ของพืช ชนิดของ

เซลล์และเน ื ้อเย ื ่อ องค ์ประกอบและการ

เปลี ่ยนแปลงรูปร่างของเนื ้อเยื ่อในพืชชั้นสูง 

โครงสร้างภายในอย่างละเอียด การเจริญและ

พัฒนาของอวัยวะที่ไม่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้อง

กับการสืบพันธ์ุ 

      Morphological characteristics and life 

cycles of the plant divisions, classification, 

evolution of plant parts, cell types and tissues, 

tissue organization and differentiation in 

243322 สัณฐานวทิยาและกายวภิาคศาสตร์      3(2–3-6) 

ของพชื 

Plant Morphology and Anatomy  

      ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวัฏจักรชีวิตของ

กลุ่มพชืต่าง  ๆไบรโอไฟต์ ไลโคไฟต์ โมนโิลไฟต์ จิมโน

สเปิร์ม และแองจิโอสเปิร์ม วิวัฒนาการของส่วนต่าง 

 ๆของพืช เซลล์และเนื้อเยื่อของพืช องค์ประกอบและ

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเนื้อเยื่อในพืช โครงสร้าง

ภายในของพชือย่างละเอยีด การเจริญและพัฒนาของ

อวัยวะต่าง ๆ  ของพชื 

      Morphological characteristics and life 

cycles of plants, bryophytes, 

lycophytes,monilophytes, gymnosperms and 

angiosperms, evolution of plant structures, plant 

cells and tissues, tissue organization and 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 
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vascular plants, microscopic structure, growth 

and development of vegetative and 

reproductive organs 

differentiation in plants, plant anatomical 

structure, growth and development of plant 

organs 

243323 อนุกรมวธิานของพืช                     3(2–3-6) 

Plant Taxonomy     

      หลักการอนุกรมวิธานพืชและระบบวิทยา 

การจ ัดจำแนกหมวดหม ู ่  การกำหนดช ื่ อ

วิทยาศาสตร์ การตรวจสอบเอกลักษณ์ ลักษณะ

ประจำวงศ์ และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ 

     Principles of plant taxonomy and 

systematics, classification, nomenclature, 

identification, family characteristics, 

phylogeny and evolutionary relationships 

243323 อนุกรมวธิานของพืช                     3(2–3-6) 

Plant Taxonomy     

      อนุกรมวิธานและระบบวิทยาของพืชดอก การ

จำแนกหมวดหมู่ของพืชดอกตามลักษณะพืชและ

ความสัมพันธ์ทางวิว ัฒนาการ การกำหนดชื่อ

วิทยาศาสตร์ของพืช และการตรวจสอบเอกลักษณ์

ของพชื ลักษณะประจำวงศ์ของพชืดอก  

      Taxonomy and systematics of flowering 

plants, classification of flowering plants based 

on plant characteristics and evolutionary 

relationships, plant nomenclature, plant 

identification, characteristics of plant families 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

243421 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน                  3(2–3-6) 

Ethnobotany     

      ชน ิด  ล ั กษณะ การจ ั ดจำแนกตาม

อนุกรมวธิานพชืพืน้บ้าน การแพร่กระจาย การ

อนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์  

      Type, characterization, and taxonomy of 

ethnoplants, Distribution, conservation and 

traditional applications 

243421 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน                   3(2–3-6) 

Ethnobotany     

      ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจัดจำแนก

ตามอนุกรมวิธานพืชพื้นบ้าน การแพร่กระจาย 

การอนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์  

      Botanical characteriatics, taxonomy of 

ethnoplants, distribution, conservation and 

traditional applications 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

243422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ                 3(2–3-6) 

Economic Botany 

      พืชทางการเกษตร พืชสมุนไพร พืชที ่มี

ความสำคัญในสภาวะขาดแคลน และผลิตผลจาก

พชืท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  

      Agricultural crops, medicinal plants, 

important plants in shortage period, economic 

importance of plant products 

243422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ                3(2–3-6) 

Economic Botany 

      พชืทางการเกษตร พชืสมุนไพร พชืเครื่องดื่ม 

พืชให้น้ำมัน พืชเส้นใย พืชที ่มีความสำคัญใน

สภาวะขาดแคลน และผล ิตผลจากพืชท ี ่มี

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ 

      Agricultural crops, beverage plants, oil 

plants, fiber plants, medicinal plants, important 

plants in shortage period, economic importance 

of plant products  

 

 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 
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243423 การเจรญิเตบิโตของพชื               3(2–3-6) 

Plant Growth 

      บทนำ โครงสร้างพืช การเติบโต การเจริญ

และการเปลี่ยนแปลงพืช ปัจจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

กับการเจริญเติบโต ฮอร์โมนพืช สารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืช อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม และ

การตอบสนองของพชืในรูปแบบต่าง ๆ  

      Introduction, plant structure, plant growth, 

development and differentiation, factors affecting 

growth, plant hormones, plant growth regulators, 

effects of environment on plant growth and plant 

responses 

243423 การเจรญิเตบิโตของพชื                3(2–3-6) 

Plant Growth 

      บทนำ โครงสร้างพืช การเติบโต การเจริญและ

การเปลี่ยนแปลงพืช ปัจจัยต่าง ๆ  ที่เกี ่ยวข้องกับ

การเจริญเติบโต ฮอร์โมนพืช สารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืช อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม และ

การตอบสนองของพชืในรูปแบบต่าง ๆ  

      Introduction, plant structure, plant growth, 

development and differentiation, factors affecting 

growth, plant hormones, plant growth regulators, 

effects of environment on plant growth and plant 

responses 

คงเดิม 

243424 ชวีวทิยากล้วยไม้                        3(2–3-6) 

Orchid Biology 

  ปิดรายวชิา 

  243424 การใช้ประโยน์ทรัพยากรพชื           3(2-3-6) 

Plant Resource Utilization 

      บทนำ พืชอาหารมนุษย์ พืชอาหารสัตว์ พืช

สมุนไพรและสารประกอบทางเคมีในพืช พืชเพื่อใช้

ทางวัสดุ พืชเชื้อเพลิง พืชที่ใช้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์พชื 

      Introduction, human food plants, animal 

food plants, medicinal plants and 

phytochemicals, timber plants, plants for 

material uses, plants for environmental uses, 

plant conservation 

รายวชิา

ใหม ่

243425 การออกแบบการทดลอง                     (2-3-6) 

สำหรับพชืศาสตร์  

Experimental Design for Plant Science 

      หลักการพื้นฐานของการทดลองด้านพืช

ศาสตร์  สถิติ  การทดสอบสมมติฐาน  การ

ออกแบบแผนการทดลอง การทดลองแบบ

แฟกทอเรียล แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์

และแผนการทดลองแบบสุ ่มบล็อกสมบูรณ์

สำหรับการเพาะปลูกพืชและการทดลองทาง

243425 การออกแบบการทดลอง                     (2-3-6) 

สำหรับพชืศาสตร์    

Experimental Design for Plant Science 

      หล ักการพื ้นฐานของการทดลองด้านพืช

ศาสตร์  สถ ิต ิ   การทดสอบสมมติฐาน  การ

ออกแบบแผนการทดลอง การทดลองแบบแฟกทอ

เรียล แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์และแผนการ

ทดลองแบบส ุ ่ มบล ็อกสมบ ูรณ ์สำหร ับการ

เพาะปลูกพืชและการทดลองทางพืช ค่าสูญหาย 

คงเดิม 
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พืช ค ่าส ูญหาย การถดถอยเช ิงเส ้นและ

สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ผลการทดลอง 

       Basic principles of experimentation in plant, 

statistics, hypothesis testing, plot designs,   factorial 

experiments, completely randomized design (CRD) 

and randomized complete block design (RCBD) for 

plant propagation and plant experiment, missing 

values, regression and correlation, result analysis 

การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์

ผลการทดลอง 

      Basic principles of experimentation in plant, 

statistics, hypothesis testing, plot designs,   factorial 

experiments, completely randomized design (CRD) 

and randomized complete block design (RCBD)  for 

plant propagation and plant experiment, missing 

values, regression and correlation, result analysis 

243426 การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ                   3(2–3-6) 

Plant Tissue Culture 

      เทคน ิคและว ิธ ีการในการเพาะเล ี ้ยง

เน ื ้อเย ื ่อจากส ่วนต ่าง ๆ ของพ ืช การใช้

ประโยชน์ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การ

ขยายพันธุ์พืชปริมาณมากในเวลาสั้น การผลิต

พชืปลอดโรคและทางการแพทย ์

      Techniques in plant tissue culture, 

applications of tissue culture for crop 

improvement, micropropagation, disease-

free plant production and medical purposes 

243426 การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ                   3(2–3-6) 

Plant Tissue Culture 

      เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

จากส่วนต่าง ๆ ของพืช การใช้ประโยชน์ทางด้าน

การปรับปรุงพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชปริมาณ

มากในเวลาสั ้น การผลิตพืชปลอดโรคและพืช

ทางการแพทยใ์นอุตสาหกรรม 

  Techniques in plant tissue culture, 

applications of tissue culture for crop 

improvement, micropropagation, disease- free 

plant production and medical plants in industry 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

กลุ่มวิชาสัตววิทยา กลุ่มวิชาสัตววิทยา  

243332 สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง                3(2–3-6) 

Invertebrate Zoology 

      ส ัณฐานว ิทยา สร ีรว ิทยา น ิเวศว ิทยา 

อนุกรมวธิาน และความสัมพันธ์ทางววิัฒนาการ

ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  ตั้งแต่โปรโตซัว

จนถึงสัตว์ท่ีมีแกนลำตัวชัน้ต่ำ 

      Morphology, physiology, ecology, taxonomy 

and phylogenetic relationship of invertebrates from 

protozoa to lower chordates 

243332 สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง                3(2–3-6) 

Invertebrate Zoology 

      ส ัณฐานว ิทยา สร ีรว ิทยา น ิ เวศว ิทยา 

อนุกรมวิธาน และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ

ของสัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง  ตัง้แต่โปรโตซัวจนถึง

สัตว์ท่ีมีแกนลำตัวชัน้ต่ำ 

      Morphology, physiology, ecology, taxonomy 

and phylogenetic relationship of invertebrates from 

protozoa to lower chordates 

คงเดิม 

243333 สัตว์มกีระดูกสันหลัง                   3(2–3-6) 

Invertebrate Zoology 

      สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และระบบ

อวัยวะของสัตว์มีกระดูกสันหลัง อนุกรมวิธาน

และววิัฒนาการของสัตว์มกีระดูกสันหลัง 

243333 สัตว์มกีระดูกสันหลัง                  3(2–3-6) 

Invertebrate Zoology 

      สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และระบบ

อวัยวะของสัตว์มีกระดูกสันหลัง อนุกรมวิธานและ

ววิัฒนาการของสัตว์มกีระดูกสันหลัง 

คงเดิม 
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      Morphology, anatomy and organ system 

of vertebrates, taxonomy and evolution of 

vertebrates 

      Morphology, anatomy and organ system of 

vertebrates, taxonomy and evolution of 

vertebrates 

243431 ชวีวทิยาของแมลง                        3(2–3-6) 

Insect Biology 

      ชีววิทยาและความหลากหลายของแมลง 

พฤติกรรมของแมลง นิเวศวิทยาของแมลง แมลง

ส ั งคม  ก า ร ค ว บ ค ุ ม แ ม ล ง ท ี ่ เ ป ็ น โ ท ษ 

ความสัมพันธ์ของแมลงกับพืช สัตว์ มนุษย์และ

สิ่งแวดลอ้ม 

      Biology and diversity of insects, insect 

behavior, insect ecology, social insect, insect 

control, relationships among insects, plants, 

animals, human and environment 

243431 ชวีวทิยาของแมลง                       3(2–3-6) 

Insect Biology 

      ช ีวว ิทยาและความหลากหลายของแมลง 

พฤติกรรมของแมลง นิเวศวิทยาของแมลง แมลง

สังคม การควบคุมแมลงที่เป็นโทษ ความสัมพันธ์

ของแมลงกับพชื สัตว์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

      Biology and diversity of insects, insect 

behavior, insect ecology, social insect, insect 

control, relationships among insects, plants, 

animals, human and environment 

คงเดิม 

243432 ชวีวทิยาของต่อมไรท่้อ                 3(2–3-6) 

Endocrinology 

      โครงสร้างเชิงกายวิภาค สรีรวิทยาของ

ระบบต่อมไร้ท่อ และเคมีของฮอร์โมนในสัตว์มี

กระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

การเปรียบเทียบการทำงานและการควบคุม

ระบบต่อมไร้ท่อในสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่

มกีระดูกสันหลัง 

      Anatomy, physiology of the endocrine system 

and chemistry of hormones in vertebrates and 

invertebrate, comparison of function and regulatory 

mechanisms of endocrine system of vertebrates 

and invertebrates 

243432 ฮอร์โมนสัตว์                               3(2–3-6) 

Animal Hormone 

      โครงสร้างเชิงกายวิภาค สรีรวิทยาของ

ระบบต่อมไร้ท่อ และเคมีของฮอร์โมนในสัตว์มี

กระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การ

เปรียบเทียบการทำงานและการควบคุมระบบ

ต่อมไร้ท ่อในสัตว์ม ีกระดูกสันหลังและไม่มี

กระดูกสันหลัง 

      Anatomy, physiology of the endocrine system 

and chemistry of hormones in vertebrates and 

invertebrate, comparison of function and regulatory 

mechanisms of endocrine system of vertebrates and 

invertebrates 

ปรับชื่อ

รายวชิา 

243433 ปรสิตวทิยาท่ัวไป                         3(2–3-6) 

General Parasitology 

      รูปแบบของการเป็นปรสิต สัณฐานวิทยา

และลักษณะต่างๆ ของปรสิต ความสัมพันธ์

ระหว่างเจ้าบ้านกับปรสิต อาการ การวินิจฉัย 

และการป้องกัน  

243433 ปรสิตวทิยาท่ัวไป                         3(2–3-6) 

General Parasitology 

      รูปแบบของการเป็นปรสิต สัณฐานวิทยา

และลักษณะต่างๆ ของปรสิต ความสัมพันธ์

ระหว่างเจ้าบ้านกับปรสิต อาการ การวินิจฉัย 

และการป้องกัน  

คงเดิม 
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      Parasitism, morphology and characteristics of 

parasites, host- parasite relationships, symptom, 

diagnosis and prevention 

      Parasitism, morphology and characteristics of 

parasites, host- parasite relationships, symptom, 

diagnosis and prevention 

243435 ชวีวทิยาของผึง้และการเลีย้งผึง้       3(2-3-6) 

Bee Biology and Apiculture 

      ชวีวทิยาของผึง้ พฤติกรรมและการสื่อสาร 

การเพิ่มประชากรผึ้งและการแยกรัง ศัตรูผึ้ง 

ผลิตภัณฑ์จากผึ้งและการใช้ประโยชน์ การใช้

ผึ ้งช่วยผสมเกสรพืชผลทางการเกษตร และ

การจัดการการเลีย้งผึง้ 

      Honey bee biology, behavior and 

communication, colony development, bee 

pests, bee products and usefulness, utilization 

of honey bees in the pollination of agricultural 

crops and beekeeping managements 

243435 ชวีวทิยาของผึง้และการเลีย้งผึง้               3(2-3-6) 

Bee Biology and Apiculture 

      ชีววิทยาของผึ้ง พฤติกรรมและการสื่อสาร 

การเพิ ่มประชากรผึ ้งและการแยกรัง ศัตรูผึ ้ง 

ผลิตภัณฑ์จากผึ้งและการใช้ประโยชน์ การใช้ผึ้ง

ช่วยผสมเกสรพืชผลทางการเกษตร การจัดการ

การเลี ้ยงผึ ้ง และการปฏิบัติทางการเกษตร

สำหรับฟาร์มผึ้ง 

      Honey bee biology, behavior and 

communication, colony development, bee 

pests, bee products and usefulness, utilization 

of honey bees in the pollination of agricultural 

crops, beekeeping managements and 

agricultural practice for bee farm 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

243436 แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ              3(2–3-6) 

Economic Insects 

      แมลงกินได้ แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์ แมลง

ช่วยผสมเกสร แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลง

ศัตรูพชื แมลงศัตรูสัตว์ แมลงในบ้านเรือน และ

แมลงท่ีเป็นพาหะนำโรค 

      Edible insects, natural product of insects, 

pollinators, natural enemies, insect pests of 

economic crops, insect pests of animals, 

household pests and insect-borne diseases 

243436 แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ             3(2–3-6) 

Economic Insects 

      แมลงกินได้ แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์ แมลงช่วย

ผสมเกสร แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูพืช 

แมลงศัตรูสัตว์ แมลงในบ้านเรือน แมลงที ่เป็น

พาหะนำโรค และการทำฟาร์มแมลง 

      Edible insects, natural product of insects, 

pollinators, natural enemies, insect pests of economic 

crops, insect pests of animals, household pests, 

insect-borne diseases and insect farming 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

กลุ่มวิชาพันธศุาสตร ์ กลุ่มวิชาพันธศุาสตร ์  

243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์เบ้ืองต้น         3(2-3-6) 

Introductory Cytogenetics 

      การแบ่งเซลล์ โครงสร้าง หนา้ท่ีและพฤตกิรรม

ของโครโมโซม โครโมโซมที่มีลักษณะพิเศษ การ

เปลี ่ยนแปลงโครงสร้างและจำนวนโครโมโซม 

ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ของ

243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์เบือ้งต้น         3(2-3-6) 

Introductory Cytogenetics 

การแบ่งเซลล์ โครงสร้าง หน้าที่และพฤติกรรม

ของโครโมโซม โครโมโซมที่มีลักษณะพิเศษ การ

เปลี ่ยนแปลงโครงสร้างและจำนวนโครโมโซม 

ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ของ

เซลล์ทั ้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เทคนิคพื้นฐาน

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 
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เซลล์ทั้งพืชสัตว์และมนุษย์ เทคนิคในการศึกษา

พันธุศาสตร์ของเซลล ์

      Cell division, structures, functions and 

behavior of chromosome, special 

chromosome, changes of structure and 

number of chromosome, chromosome and 

evolution, cytogenetic of plant, animal, and 

human, technique in cytogenetic study 

การศึกษาพันธุศาสตร์ของเซลล์ และเทคโนโลยี

ทางด้านพันธุศาสตร์ของเซลล์ระดับโมเลกุล 

    Cell division, structures, functions 

and behavior of chromosome, special 

chromosome, changes of structure and number 

of chromosome, chromosome and evolution, 

cytogenetic of plant, animal, and human, basic 

technique in cytogenetic study and molecular 

cytogenetics technology. 

243441 พันธุศาสตร์ของมนุษย์                3(2-3-6) 

Human Genetics 

      ความรู ้พ ื ้ นฐานทางพันธ ุศาสตร์ ใน

มนุษย์ ความผิดปกติของยีนและโครโมโซม 

โ รคทางพ ันธ ุ กรรม  มะ เ ร ็ ง ก ั บย ี น  การ

ประย ุ กต ์ ใ ช ้ เ ทคน ิ คท างอณูช ีวว ิทยาใน

การศึกษาและวิจัยทางด้าน     พันธุศาสตร์ของ

มนุษย ์

      Basic knowledge of genetics in human, 

gene and chromosome aberration, genetic 

disease, cancers and genes, application of 

molecular techniques in study and research of 

human genetics 

243441 พันธุศาสตร์ของมนุษย ์                 3(2-3-6) 

Human Genetics 

      ความรู้พืน้ฐานทางพันธุศาสตร์ในมนุษย์ ความ

ผิดปกติของยีนและโครโมโซม โรคทางพันธุกรรม 

มะเร็งกับยีน เภสัชพันธุศาสตร์ อีพีเจเนติกส์ ชีวสา

รสนเทศศาสตร์ การประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณู

ชีววิทยาในการศึกษาและวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์

ของมนุษย ์

       Basic knowledge of genetics in human, gene and 

chromosome aberration, genetic disease, cancers and 

genes, pharmacogenetics, epigenetics, bioinformatics, 

application of molecular techniques in study and 

research of human genetics 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

243442 ชวีวทิยาโมเลกุล                          3(2-3-6)  

Molecular Biology 

      ประวัติความเป็นมาของชีววิทยาระดับ

โม เลก ุลโครงสร ้ างและหน ้ าท ี ่ ของสาร

พันธุกรรม กลไกการควบคุมระดับเซลล์และ

ระดับโมเลกุลของการจำลองตัวเองของดีเอ็น

เอ การลอกรหัสและการแปลรหัส การกลาย

พันธ์ุ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ เทคนิคที่ใช้ในการ

วจิัยทางด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 

      History of molecular biology, structure 

and functions of the genetic material, cellular 

and molecular regulation underlying DNA 

replication, transcription and translation, 

243442 ชวีวทิยาโมเลกุล                          3(2-3-6)  

Molecular Biology 

      ประวัต ิความเป็นมาของชีวว ิทยาระดับ

โมเลกุลโครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม 

กลไกการควบคุมระดับเซลล์และระดับโมเลกุล

ของการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ การลอกรหัส

และการแปลรหัส การกลายพันธ์ุ การซ่อมแซมดี

เอ็นเอ เทคนิคที ่ใช ้ในการวิจ ัยทางด้านพันธุ

ศาสตร์ระดับโมเลกุล 

      History of molecular biology, structure and 

functions of the genetic material, cellular and 

molecular regulation underlying DNA 

replication, transcription and translation, 

คงเดิม 
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mutation, DNA repair, techniques in molecular 

genetic research 

mutation, DNA repair, techniques in molecular 

genetic research 

243443

  

พันธุศาสตร์ประชากรและ             3(3-0-6) 

ปริมาณ เบือ้งต้น  

Introduction to Population and Quantitative 

Genetics 

      ประชากรสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่

ของยีนและจีโนไทป์ วิวัฒนาการ พันธุกรรมโดย

อิทธิพลของยีนหลายคู่ ความคล้ายคลึงระหว่าง

เครือญาติ อัตราพันธุกรรม การคัดเลือก พันธุ

ศาสตร์ประชากรและปริมาณในระดับโมเลกุล 

      Equilibrium population, changes in gene 

and genotype frequency, evolution, genetics 

by polygenic effects, resemblance between 

relatives, heritability, molecular population 

and quantitative genetics 

243443

  

พันธุศาสตร์ประชากรและ            3(3-0-6) 

ปริมาณ เบ้ืองต้น  

Introduction to Population and Quantitative 

Genetics 

      ประชากรสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่ของ

ยนีและจีโนไทป์ ววิัฒนาการ พันธุกรรมโดยอิทธิพล

ของยีนหลายคู่ ความคล้ายคลึงระหว่างเครือญาติ 

อัตราพันธุกรรม การคัดเลอืก พันธุศาสตร์ประชากร

และปริมาณในระดับโมเลกุล 

      Equilibrium population, changes in gene 

and genotype frequency, evolution, genetics by 

polygenic effects, resemblance between 

relatives, heritability, molecular population and 

quantitative genetics 

คงเดิม 

243444 เทคนิคทางชวีวทิยา                      3(2-3-6) 

Biological Techniques 

      การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่าง การทำ

สไลด์กึ่งถาวรและถาวร การตัดเนื้อเยื่อ การใช้

อุปกรณ์และเครื่องมือทางชีววิทยา การวาดรูป

และถ่ายรูปทางวทิยาศาสตร์ 

      Specimen collection and preservation, 

semi-  and permanent slide preparation, 

sectioning, instruction of biological equipment, 

drawing and photography in science 

243444 เทคนิคทางชวีวทิยา                    3(2-3-6) 

Biological Techniques 

      การวาดรูปและถ่ายรูปทางวิทยาศาสตร์

การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่าง การทำ

สไลด์กึ่งถาวรและถาวร การตัดเนื้อเยื่อ      

      Drawing and photography in science, 

specimen collection and preservation, semi- 

and permanent slide preparation, sectioning 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

243445 เทคโนโลยชีวีภาพเบือ้งต้น            3(2-3-6) 

Introductory Biotechnology    

      เทคนิคทางดีเอ็นเอ เทคโนโลยีชีวภาพ

เพื่อการผลิตพืช การผลิตสัตว์ การเพาะเลี้ยง

เซลล์ต้นกำเนิด การผลิตวัคซีน เทคนิคทาง

ภูมิคุม้กัน ชวีมวลเพื่อการผลิตพลังงานทดแทน

และบำบัดสิ ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการหมัก

จุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพทางเคมี การ

243445 เทคโนโลยชีวีภาพเบือ้งต้น              3(2-3-6) 

Introductory Biotechnology    

      เทคน ิคทางด ี เอ ็น เอ  พ ันธ ุ ว ิศวกรรม 

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชและการผลิต

สัตว์ การเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด การสกัด

และการแยกสารประกอบทุติยภูมิเพื่อให้ได้

สารผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์  การผลิตวัคซีน เทคนิค

ทางภูมิคุ ้มกัน เทคโนโลยีการหมักจุลินทรีย์  

เ ท ค โ น โ ล ย ี ช ี ว ภ า พ ท า ง ก า ร แ พ ท ย ์  

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 
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สกัดและการแยกสารประกอบทุต ิยภ ูม ิ

เพื่อให้ได้สารผลิตภัณฑ์บริสุทธ์ิ 

      DNA technique, biotechnology in plant 

production, animal production, stem cell culture, 

vaccine production, immunologic techniques, 

biomass renewable energy and environmental 

treatment, microbial fermentation technology, 

biotechnology in chemistry, secondary 

metabolite extraction and purification 

 

เ ท ค โ น โ ล ย ี ช ี ว ภ า พ ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร 

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพลังงานทดแทน

และบำบัดส่ิงแวดลอ้ม 

      DNA technique, genetic engineering, 

biotechnology in plant and animal production, stem 

cell culture, secondary metabolite extraction and 

purification, vaccine production, immunologic 

techniques, microbial fermentation technology, 

medical biotechnology, agricultural biotechnology, 

biotechnology for renewable energy production and 

environmental treatment 

  243446 ชวีสารสนเทศศาสตร์สำหรับ            3(2-3-6) 

โปรตโีอมิกส์และเมตาโบโลมิกส์             

Bioinformatics for proteomics and 

metabolomics 

      ประวัติ และพื้นฐานของวิทยาการโปรตีโอ

มกิส์และเมทาโบโลมกิส์ ชวีสถิตแิบบหลายตัวแปร 

การประยุกต์ใช้วิทยาการโปรตีโอมิกส์และเมทา

โบโลมิกส์ทางชีววิทยา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

เพื่อแปรผลวิเคราะห์จากวิทยาการโปรตีโอมิกส์

และเมทาโบโลมกิส์ 

      History and basic of proteomics and 

metabolomics, multivariate statistics, applications 

of to proteomics and metabolomics biology, 

operating software packages to interpret the 

proteomics and metabolomics data 

รายวชิา

ใหม ่

  243447 การเพาะเลีย้งเซลล์สัตว์พื้นฐาน              3(2-3-6) 

Basic animal cell culture 

      การเตรียมอุปกรณ์ และสารเคมีในการเลี้ยง

เซลล์  ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพและตู้

ชีวนิรภัย ชนิดของเซลล์เพาะเลี้ยง หลักในการ

เพาะเลี้ยงเซลล์ การจัดการการเพาะเลี้ยงเซลล์

สัตว์และการประยุกต์ใช้ 

      Preparation of equipment and chemical 

solution for animal cell culture, biosafety level 

รายวชิา

ใหม ่
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and biosafety  cabinet, cell culture type, 

principle of cell culture, animal cells 

manipulation and application 

  243448 อณูพันธุศาสตร์และพันธุวศิวกรรม  3(2-3-6) 

Molecular genetics and genetic engineering 

     หลักการทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การเพิ่ม

ปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส 

เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ การโคลนยีน 

การแสดงออกของยีน การประยุกต์ใช ้พ ันธุ

วิศวกรรมในงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการ

สร้างนวัตกรรม 

      Principles of molecular biology, DNA 

amplification using polymerase chain reaction, 

recombinant DNA technology, gene cloning, 

gene expression, applications of genetic 

engineering in biotechnology and innovation 

รายวชิา

ใหม ่

กลุ่มวิชานิเวศวิทยา กลุ่มวิชานิเวศวิทยา  

243351  นเิวศวทิยาและพฤตกิรรมของสัตว์   3(2-3-6) 

Animal Ecology and Behavior 

      ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสัตว์ 

วิวัฒนาการ การปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่

แตกต่างกัน ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัว 

การผสมพันธุ ์ ประชากร สังคม พฤติกรรม 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การสื่อสารระหวา่ง

ส ัตว ์  พฤต ิกรรมทางส ังคม เทคน ิคทาง

นิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าเพื่อ

การอนุรักษ ์

      Relationship between ecosystems and 

animals, evolution, adaptation in different 

environments, factors effecting distribution, 

breeding, population, community, behavior, 

factors effecting behavior, animal 

communication, social behavior, techniques in 

ecology and wildlife conservation management 

 

243351  นเิวศวทิยาและพฤตกิรรมของสัตว์          3(2-3-6) 

Animal Ecology and Behavior 

      ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสัตว์ 

วิว ัฒนาการ การปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่

แตกต่างกัน ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัว การ

ผสมพันธุ์ ประชากร สังคม พฤติกรรม ปัจจัยที่มี

ผลต่อพฤติกรรม การสื ่อสารระหว ่างสัตว์  

พฤติกรรมทางสังคม เทคนิคทางนิเวศวิทยา การ

จัดการทรัพยากรสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 

      Relationship between ecosystems and 

animals, evolution, adaptation in different 

environments, factors effecting distribution, 

breeding, population, community, behavior, 

factors effecting behavior, animal communication, 

social behavior, techniques in ecology and wildlife 

conservation management 

คงเดิม 
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243352  นเิวศวทิยากับการท่องเท่ียว          3(2-3-6) 

Ecology and Tourism 

      ระบบนิเวศ การประยุกต์ใช้หลักการทาง

นิเวศวิทยาเพื่อการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ 

ความส ัมพ ันธ ์ ระหว ่ า งระบบน ิ เ วศและ

ทรัพยากรการท่องเท่ียว 

      Ecosystems, applications of ecological 

principles in tourism and conservation, 

relationship between ecosystems and tourism 

resources 

243352  นเิวศวทิยากับการท่องเท่ียว           3(2-3-6) 

Ecology and Tourism 

      ระบบนิเวศ การประยุกต์ใช้หลักการทาง

นิเวศวิทยาเพื่อการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศและทรัพยากร

การท่องเท่ียว 

      Ecosystems, applications of ecological 

principles in tourism and conservation, 

relationship between ecosystems and tourism 

resources 

คงเดิม 

243353 นเิวศวทิยาเขตร้อน                      3(2-3-6) 

Tropical Ecology 

      ประเภทของชีวาลัยบนโลก การกระจาย

ตัวของชีวาลัยเขตร้อน ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและปัจจัยจำกัดในเขตร้อน การปรับตัว

ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเขตร้อน ผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่อการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ

นิเวศเขตร้อน การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาใน

การอนุรักษ์และฟืน้ฟูระบบนเิวศเขตร้อน 

      Biomes, distribution of tropical area, 

biodiversity and limiting factor in tropic, 

biological adaptation in tropic, effect of climate 

changing on biodiversity loss in tropical 

ecosystem, using of ecological theory for 

preservation and restoration of tropical 

ecosystem  

243353 นเิวศวทิยาเขตร้อน                      3(2-3-6) 

Tropical Ecology 

      ประเภทของชีวาลัยบนโลก การกระจายตัว

ของช ีวาล ัยเขตร ้อน ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและปัจจัยจำกัดในเขตร้อน การปรับตัว

ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเขตร้อน ผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่อการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ

นเิวศเขตร้อน การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาในการ

อนุรักษ์และฟืน้ฟูระบบนเิวศเขตร้อน 

      Biomes, distribution of tropical area, 

biodiversity and limiting factor in tropic, 

biological adaptation in tropic, effect of climate 

changing on biodiversity loss in tropical 

ecosystem, using of ecological theory for 

preservation and restoration of tropical 

ecosystem  

คงเดิม 

243451 ชวีวทิยาของมลพิษ                      3(3-0-6) 

Pollution Biology 

      ลักษณะของมลพิษทางอากาศ ทางน้ำและ

ทางดิน สาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษใน

สิ ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ ่งมีชีว ิต การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ การอนุรักษ์

สภาพแวดลอ้ม 

243451 ชวีวทิยาของมลพิษ                       3(3-0-6) 

Pollution Biology 

      ลักษณะของมลพิษทางอากาศ ทางนำ้และทาง

ดิน สาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม

และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต การป้องกันและแก้ไข

ปัญหามลพษิ การอนุรักษ์สภาพแวดลอ้ม 

      Types of air, water, and soil pollutions, 

causes of environmental pollutions and effects 

คงเดิม 
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      Types of air, water, and soil pollutions, 

causes of environmental pollutions and effects 

of pollutions on organisms, protection and 

treatments, conservation of environments 

of pollutions on organisms, protection and 

treatments, conservation of environments 

243452 ชลธีวิทยา                       3(2-3-6) 

Limnology 

      น้ำ คุณสมบัติของน้ำและวัฏจักรของน้ำ 

การจัดจำแนกประเภทของระบบนิเวศน้ำจืด

แบบต่างๆ ปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชวีภาพ

ของระบบนิเวศน้ำจืด ระบบนิเวศน้ำนิ ่งและ

ระบบนิเวศน้ำไหล การจัดจำแนกประเภทของ

ระบบนเิวศนำ้นิ่งและน้ำไหล การหมุนเวียนของ

สารอาหารและพลังงาน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มี

อิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ 

การปรับตัวและหนา้ที่ของสิ่งมีชวีิต ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งมชีวีติและถิ่นท่ีอยู่อาศัย  

     Water, water properties and hydrological 

cycle, classification of fresh water 

ecosystems, physical, chemical and biological 

factor of fresh water ecosystem, lentic and 

lotic ecosystem, classification of lotic and lentic 

ecosystem, nutrient and energy cycle, the 

effect of environmental factors on fresh water 

biota, adaptation and function of fresh water 

biota, interaction between fresh water biota 

and habitats 

243452 ชลธีวิทยา                        3(2-3-6) 

Limnology 

      นำ้ คุณสมบัตขิองน้ำและวัฏจักรของนำ้ การ

จัดจำแนกประเภทของระบบนิเวศน้ำจืดแบบ

ต่างๆ ปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของ

ระบบนิเวศน้ำจืด ระบบนิเวศน้ำนิ ่งและระบบ

นิเวศน้ำไหล การจัดจำแนกประเภทของระบบ

นิเวศน้ำน ิ ่งและน้ำไหล การหมุนเว ียนของ

สารอาหารและพลังงาน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มี

อิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ การ

ปรับตัวและหน้าที ่ของสิ ่งมีชีว ิต ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งมชีวีติและถิ่นท่ีอยู่อาศัย  

      Water, water properties and hydrological 

cycle, classification of fresh water ecosystems, 

physical, chemical and biological factor of fresh 

water ecosystem, lentic and lotic ecosystem, 

classification of lotic and lentic ecosystem, 

nutrient and energy cycle, the effect of 

environmental factors on fresh water biota, 

adaptation and function of fresh water biota, 

interaction between fresh water biota and 

habitats 

คงเดิม 

243453 ชวีวทิยาสิ่งแวดลอ้มและ                3(2-3-6) 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

Environmental Biology and Local Wisdom 

      ชีววิทยาของสิ ่ งแวดล้อม และระบบ

นิ เวศ ปฏิส ัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับ

สิ ่ งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและความเชื่อ

ท้องถิ่นกับการใชป้ระโยชน์ 

243453 ชวีวทิยาสิ่งแวดลอ้มและ                3(2-3-6) 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

Environmental Biology and Local Wisdom 

      ชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ 

ว ัฒนธรรมและความเช ื ่อท ้องถ ิ ่นก ับการใช้

ประโยชน ์

คงเดิม 
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และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ   

การศึกษาและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

      Environmental biology and ecosystems, 

interaction between technology and 

environments, conservation of environments 

and natural resources, cultures and local 

beliefs on the utilization and conservation of 

biodiversity, studing and applications on 

indigenous wisdoms based on scientific 

methods  

และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ   

การศึกษาและการประยุกต ์ ใช ้ภ ูม ิป ัญญา

ท้องถิ่นโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

      Environmental biology and ecosystems, 

interaction between technology and 

environments, conservation of environments 

and natural resources, cultures and local beliefs 

on the utilization and conservation of 

biodiversity, studing and applications on 

indigenous wisdoms based on scientific 

methods  

243354 การตดิตามตรวจสอบทางชวีภาพ    3(2-3-6) 

สำหรับการประเมินระบบนเิวศ             

Biological Monitoring for Ecological Assessment 

      ทฤษฎ ีและหล ักการทางช ี วว ิทยาท ี่

เกี่ยวข้องกับดัชนีชีวภาพ ผลกระทบจากปัญหา

สิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศ การใช้สิ่งมีชีวิตใน

การติดตามตรวจสอบและประเมินระบบนิเวศ 

การสำรวจและเก็บตัวอย่างปัจจัยทางด้าน

กายภาพ เคมี และชีวภาพ การใช้สิ่งมีชีวิตใน

การตดิตามตรวจสอบทางชวีภาพในเขตร้อน 

      Biological theories and principles of 

bioindicator, the effect of environmental pollution on 

ecosystem, using a biological monitoring for 

ecological assessment, physical, chemical and 

biological surveying and sampling, using of 

biological monitoring in tropic area 

243354 การตดิตามตรวจสอบทางชวีภาพ     3(2-3-6) 

สำหรับการประเมินระบบนเิวศ           

Biological Monitoring for Ecological Assessment 

      ทฤษฎีและหลักการทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง

ก ั บด ั ช น ี ช ี ว ภ า พ  ผ ลก ระ ทบจ ากป ัญหา

สิ่งแวดลอ้มต่อระบบนิเวศ การใช้สิ่งมีชีวิตในการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินระบบนิเวศ การ

สำรวจและเก็บตัวอย่างปัจจัยทางด้านกายภาพ 

เคมี และชีวภาพ การใช้สิ่งมีชีวิตในการติดตาม

ตรวจสอบทางชวีภาพในเขตร้อน 

      Biological theories and principles of bioindicator, 

the effect of environmental pollution on ecosystem, 

using a biological monitoring for ecological 

assessment, physical, chemical and biological 

surveying and sampling, using of biological 

monitoring in tropic area 

คงเดิม 

243446 หัวขอ้ปัจจุบันทางชวีวทิยา             3(2-3-6) 

Current Topics in Biology  

      การสืบค้น การศึกษา การวิเคราะห์ และ

วิจารณ์ผลงานวิจัยทางชีววิทยาในหัวข้อต่าง ๆ 

ท่ีมีการเผยแพร่ในปัจจุบัน 

      Searching, studying, analysis and 

discussion of the scientific reports and current 

topics in biological field 

243455 หัวขอ้ปัจจุบันทางชวีวทิยา              3(2-3-6) 

Current Topics in Biology  

      การสืบค้น การศึกษา การวิเคราะห์ และ

วจิารณ์ผลงานวจิัยทางชวีวทิยาในหัวข้อต่าง ๆ ท่ี

มกีารเผยแพร่ในปัจจุบัน 

      Searching, studying, analysis and 

discussion of the scientific reports and current 

topics in biological field 

เปลี่ยนรหัส

รายวชิา

และยา้ย

จากวิชา

เฉพาะด้าน

เลอืก กลุ่ม

วชิาพันธุ

ศาสตร์ 
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รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหส้าขา/หลักสูตรอื่น 

243211 เซลล์และชวีวทิยาระดับโมเลกุล      3(3-0-6) 

Cell and Molecular Biology 

      ทฤษฎีเซลล์  สมบัติพื ้นฐานของเซลล์ 

องค์ประกอบเคมีพืน้ฐานของสิ่งมชีวีติ พลังงาน

ชีวภาพ การทำงานของเอนไซม์ในกระบวนการ

เมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้ม

เซลล ์ และองค ์ประกอบของ เซลล ์  การ

แสดงออกของสารพันธุกรรม  สรีรวิทยาของ

เซลล์  ความสัมพันธ์ของเซลล์และออร์แกเนลล์ 

การกลายพันธ์ุ เทคนิคทางอณูชีววทิยา 

      Cell theories, basic properties of cells, the 

chemical basis of life, bioenergetics, enzymes and 

metabolism, structure and function of cell 

membrane and intracellular compartments, 

expression of genetic information,  cell physiology, 

relationships between cell and organelles mutation, 

molecular biology techniques 

243211 เซลล์และชวีวทิยาระดับโมเลกุล          3(3-0-6) 

Cell and Molecular Biology 

      ทฤษฎีเซลล์  สมบัต ิพ ื ้นฐานของเซลล์  

องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงาน

ชวีภาพ การทำงานของเอนไซม์ในกระบวนการเม

แทบอลซิึม โครงสร้างและหนา้ที่ของเยื่อหุม้เซลล์

และองค์ประกอบของเซลล์ การแสดงออกของ

สารพันธุกรรม การกลายพันธุ์ เทคนิคทางอณู

ชวีวทิยา 

      Cell theories, basic properties of cells,  

chemical basis of life, bioenergetics, enzymes 

and metabolism, structure and function of cell 

membrane and intracellular compartments, 

expression of genetic information,  mutation, 

molecular biology techniques 

 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

243241 พันธุศาสตร์ท่ัวไป                        2(2-0-4) 

General Genetics 

      ความร ู ้พ ื ้นฐานของพ ันธ ุศาสตร ์  สาร

พันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมตาม

หลักของเมนเดลและนอกเหนือกฎของเมนเดล 

การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ การแสดงออกของ

ยีนและการควบคุม การซ่อมแซมดีเอ็นเอและการ

เกิดการกลายพันธ์ุ  เทคนคิทางอณูชวีวทิยา พันธุ

ศาสตร ์มน ุษย ์  พ ันธ ุศาสตร ์ประชากร และ

ววิัฒนาการระดับโมเลกุล    

      Basic knowledge of genetics, genetic 

material, principles of mendelian inheritance 

and extensions of mendelism, DNA 

replication, gene expression and gene 

regulation, DNA repair and mutation, 

molecular techniques, human genetics, 

population genetics and molecular evolution 

243241 พันธุศาสตร์ท่ัวไป                       2(2-0-4) 

General Genetics 

      ความร ู ้พ ื ้นฐานของพ ั นธ ุศาสตร ์  สาร

พันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมตาม

หลักของเมนเดลและนอกเหนือกฎของเมนเดล 

การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ การแสดงออก

ของยีนและการควบคุม การซ่อมแซมดีเอ็นเอ

และการเกิดการกลายพันธุ ์  เทคนิคทางอณู

ช ีวว ิทยา พันธ ุศาสตร์มน ุษย ์  พ ันธ ุศาสตร์

ประชากร และวิวัฒนาการระดับโมเลกุล             

      Basic knowledge of genetics, genetic 

material, principles of mendelian inheritance 

and extensions of mendelism, DNA replication, 

gene expression and gene regulation, DNA 

repair and mutation, molecular techniques, 

human genetics, population genetics and 

molecular evolution 

คงเดิม 



142 

 

 

ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา 

ตารางเทยีบแผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001102 
ภาษาอังกฤษ

เตรียมพร้อม 
3(2-2-5) 

001101   ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 2(2-0-4) 

004101 ศลิปะในการดำเนินชีวติ 3(2-2-5) 001103 
ภาษาอังกฤษสำหรับ

ชีวติประจำวัน 
3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 002101 การใชเ้ทคโนโลยียุคดิจทิัล 1(0-2-1) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 003101 ศลิปะการจัดการชีวติ 3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 242104 เคมี 1  4(3-3-8) 

   243101 ชีววิทยาทั่วไป  4(3-3-8) 

รวม 17 หน่วยกิต รวม 17 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

003202 
การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 
3(2-2-5) 002102 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 2(1-2-3) 

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 003102 ทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวติ 3(2-2-5) 

242105 เคมี 2 4(3-3-8) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 243102 ชีววิทยาของพืช  3(2-3-6) 

รวม 19 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เชิงวิชาการและวิชาชีพ    

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 003203 ความเป็นพลเมืองและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

2(0-4-2) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก

ในสังคม 

3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

242141 เคมีอินทรีย ์ 4(3-3-8) 242141 เคมีอินทรีย ์ 4(3-3-8) 

243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-6) 243103 ชีววิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 4(3-3-8) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
003204   การจัดการสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

1(0-2-1) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 

243251 นิเวศวิทยา 4(3-3-8) 243251 นิเวศวิทยา 4(3-3-8) 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีทั่วไป 4(3-3-8)) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

146200 
ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
3(3-0-6) 003305 

กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบสู่การเป็น

ผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

3(2-2-5) 

243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 146200 
ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
3(3-0-6) 

243341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-8) 243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 243341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-8) 

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 247111 ชีวสถิติ  3(2-2-5) 

   361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

รวม 17 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

243302 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8) 003206 บูรณาการสู่วิชาชีพ 3(0-6-3) 

243321 สรีรวทิยาของพืช 3(2-3-6) 
243302 อนุกรมวิธานและระบบ

วิทยา 

4(3-3-8) 

243331 สรีรวทิยาของสัตว์ 3(2-3-6) 243321 สรีรวทิยาของพืช 3(2-3-6) 

243XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 243331 สรีรวทิยาของสัตว์ 3(2-3-6) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 243XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   243XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 16 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

243401 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3–0-6) 243401 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2–3-6) 

243461 สัมมนา 1(0-2-2) 243461 สัมมนา 1(0-2-2) 

243XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 243XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

243XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 243XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

243XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x- x) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x- x) 

รวม 16 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี ้เพียง 1 รายวิชา ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี ้เพียง 1 รายวิชา 

243462 การศกึษาอิสระ 6 หน่วยกิต 243462 การศกึษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

243463 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 243463 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

243464 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 243464 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง  

รายงานการประชมุวิพากษ์หลักสูตร 
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

แบบรายงานสรุปผลการวพิากษ์หลักสูตรและการแก้ไขของคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร วิทยาศาสตร

บัณฑิต (มคอ. 2) สาขาวิชาชวีวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

เนื้อหา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขของคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร 

1.1 รหัสและช่ือหลักสูตร 

 

มคีวามเหมาะสม  

และเพ ิ ่ม ( ,)  ในช ื ่อหล ักส ูตร

ภาษาอังกฤษ 

เดิม  

Bachelor of Science Program in Biology 

แก้ไข 

Bachelor of Science, Program in Biology 

1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา มคีวามเหมาะสม คงเดิม 

1.3 วิชาเอก 

 

มคีวามเหมาะสม คงเดิม 

1.4 จำนวนหน่วยกิตที ่เรียน

ตลอดหลักสูตร 

 

มคีวามเหมาะสม คงเดิม 

1.5 รูปแบบของหลักสูตร 

 

1. มีความเหมาะสม 

2. ในเล่มเขียน ข้อ 5.2 ประเภท

ของหลักสูตร 

คงเดิมตามรูปแบบของมหาวทิยาลัย 

1.6 สถานภาพของหลักสูตร

และการพจิารณาอนุมัต/ิ 

เห็นชอบหลักสูตร 

มคีวามเหมาะสม คงเดิม 

1.7 ความพร้อมในการ

เผยแพร่หลักสูตร คุณภาพ

และมาตรฐาน 

มคีวามเหมาะสม คงเดิม 

1.8 อาชพีท่ีสามารถปฏบัิตไิด้

หลังสำเร็จการศึกษา 

มคีวามเหมาะสม คงเดิม 
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เนื้อหา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขของคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร 

1.9 ชื่อ-นามสกุล เลข

ประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง 

และคุณวุฒกิารศึกษาของ

อาจารย์ 

มคีวามเหมาะสม คงเดิม 

1.10 สถานท่ีจัดการเรียนการ

สอน 

 

1. มีความเหมาะสม 

2. หรืออาจจะเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภายนอกหรอืสถาน

ประกอบการท่ีอาจจะมคีวาม

ร่วมมือในการจัดการเรียนการ

สอน/ ฝึกปฏบัิตใิห้กับนสิิต 

คงเดิมตามรูปแบบของมหาวทิยาลัย 

1.11 สถานการณ์ภายนอก

หรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้อง

นำมาพจิารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

1.11.1 สถานการณ์

หรือการ

พัฒนาทาง

เศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ในข้อนี้มีเป้าหมายของ SDGs 

เป ็นหน ึ ่ ง ในการพ ัฒนาท ี ่ถูก

นำมาใช้ในการพิจารณาวางแผน

หลักสูตร เนื ่องจาก SDGs ได้

กำหนดเป้าหมายไว ้หลายข ้อ 

และไม่ใช่ทุกข้อที ่เกี ่ยวข้องกับ

หล ั ก ส ู ต ร  ด ั ง น ั ้ น ห ากทาง

หลักสูตรฯ สามารถระบุเฉพาะ

เป้าหมายของ SDGs ในข้อที่ถูก

นำมาใช ้จร ิง  ๆ ก ็จะเป ็นการ

โฟกัสให้เห็นภาพได้ชัดเจนเป็น

รูปธรรมว่าหลักสูตรมีบทบาทใน

ส่วนไหนของแผนการพัฒนา

อย่างยั่งยืนฯ 

2 .  เน ื ่ อ งด ้ วยสถานก า รณ์  

โ ค วิด-19 ส่ งผ ล ก ร ะ ทบใ 

ห้ ตลาดแรงงานของบัณฑิตมี

การแข ่งข ันเพ ิ ่มมากข ึ ้น การ 

วางแผนหลักสูตรจึงควรคํานึง

ปัจจัยข้อนี้ด้วยเพื่อให้ สามารถ

เข้าถึงตลาดแรงงานและอาชีพ

 

 

 

 

1. แสดงการระบุประเด็นความสอดคล้อง

กับ SDG ในประเด็นที่ 4 10 11 และ 14 ดัง

รายละเอ ียด หน ้าท ี ่  5   “การพ ัฒนา

หลักสูตรชีววิทยามีสอดคล้องกับเป้าหมาย

ก า ร พ ั ฒ น า ท ี ่ ย ั ่ ง ย ื น ข อ ง อ ง ค ์ ก า ร

สหประชาชาต ิ  2573 (SDGs 2030)  ใน

ประเด็นที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality 

Education) ประเด็นที่ 10 ลดความเหลื่อม

ล ้ำ  (Reduced Inequality)  ประเด ็นท ี ่  11 

เม ืองและถ ิ ่นฐานมน ุษย ์อย ่างย ั ่ งย ื น 

(Sustainable Cities and Communities) และ

ประด็นที ่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบ

นเิวศทางบก (Life on Land) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

พันธกิจของมหาวทิยาลัยพะเยาในทุกดา้น” 

2. เพิ่มเตมิหน้า 5 ผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาด โควดิ-19 ใน

เนื้อความ 
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เนื้อหา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขของคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร 

 

 

 

 

1.11.2 สถานการณ์

หรือการ

พัฒนาทาง

สังคมและ

วัฒนธรรม 

ต่าง ๆ ที่วางไว้ นอกจากนี้ควร

เพิ ่มทักษะ (Soft Skill) แก่นิสิต

เพื่อใช้ในการทํางานร่วมกับผู้อื่น

ในอนาคตอย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.11.2 มคีวามเหมาะสม 

 

 

 

 

คงเดิม 

 

1.12 ผลกระทบจากข้อ 1 .11 

และ  11.2 ต ่ อการพ ัฒนา

หลักสูตรและความเกี่ยวข้อง

กับพันธกิจของสถาบัน 

1.12.1 การพัฒนา

หลักสูตร 

 

1.12.2 ความเก ี ่ยวพัน

กับพันธกิจของ

สถาบัน 

 

 

 

 

1. ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของ

สถาบัน นอกเหนอืจากที่

หลักสูตรจะดำเนนิการเพื่อให้

สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ

วทิยาศาสตร์ ควรเพิ่มเตมิให้มี

ความสอดคล้องกับพันธกิจของ

มหาวทิยาลัยด้วย 

2. หากทางหลักสูตรฯ ได้ระบุ

เป ้าหมายของ SDGs ไว ้ในข้อ 

1.11.1 แล้ว ข ้อนี ้ก ็จะสามารถ

ระบุได้ชัดเจนว่าแต่ละเป้าหมาย

ม ีผลกระทบต ่อการพ ัฒนา

หล ักส ูตรอย ่ าง ไร  และทาง

หลักสูตรฯ ได้ตอบสนองอย่างไร 

รวมถึงสามารถเชื่อมโยงได้ว่าแต่

ละเป้าหมายที ่ระบุนั ้นมีความ

เกี่ยวข้องกับพันธกิจสถาบันข้อ

ใดบ้าง อย่างไร (หมายเหตุ  ทั้ง 

11. 1 แ ล ะ  11. 2 เ ป ็ น เ พ ี ย ง

ข้อเสนอแนะนะคะ ทั้งนี้แล้วแต่

การพจิารณา) 

 

 

 

 

1. หลักสูตรแสดงความสอดคล้องกับพันธ

ก ิ จ ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย พ ะ เ ย า แ ล ะ ค ณ ะ

วทิยาศาสตร์ในทุกพันธกิจ 

 

 

 

 

 

2. เพิ่มการระบุประเด็น SDG จากข้อ 11.1 

ลงในเนื้อความ บ่งชี้ความชัดเจนของการ

ตอบสนองต่อ SDG 
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เนื้อหา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขของคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร 

1 . 1 3  ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ ์ กั บ

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ 

สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

1. แก้ไข หน้า 10 ข้อ 13.1.2.1 

คณะศิลปะศาสตร์ แก้ไขเป็น 

คณะศิลปศาสตร์ 

2. แก้ไข หน้า 13 บรรทัดที ่ 1 

.......ผลการเรียนรู้ระกบั...... 

1. แก้ไขหน้า 10 เป็น  

คณะศลิปศาสตร ์

 

2. แก้ไขคำผิดหนา้ 13 เป็น “ระดับ” 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

เนื้อหา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขของคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  

         1.1 ปรัชญาของหลักสูตร มคีวามเหมาะสม คงเดิม 

         1.2 ความสำคัญ มคีวามเหมาะสม คงเดิม 

        1 .3  ว ัตถ ุประสงค ์ของ

หลักสูตร 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร....ยัง

ขาดการผลิตบัณฑิตท่ีมีความพร้อม

สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ

ตอบสนองต ่อความสำค ัญของ

หลักสูตรท่ีได้กำหนดไว้ 

เพิ่มเติมความชัดเจนใน PLO ข้อ1.3.3 

เนื้อหาในหน้า 15 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ

หลักสูตร (Program Learning 

Outcomes: PLOs) 

1. ชื่นชมท่ีเนน้ยํ้า PLO 1 ทางด้าน

คุณธรรมและจรยิธรรม และการ

ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

คงเดิม 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง 1. ในแผนพัฒนาข้อ 3 ควรมีการ

เพิ่มเติมกลยุทธ์ข้อ 3.2 ว่าได้บรรจุ

รายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาไว้

ในกลุ่มวิชาแกน   (น่าจะเป็นกลยุทธ์

สำคัญที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาใน

ข้อนี้) 

เพิ ่มเติมข้อมูลแผนพัฒนาในตาราง 

ข้อ 3 เพิ่มกลยุทธ์ 3.2 และหลักฐาน/ 

ตัวบ่งชีห้นา้ 18 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

เนื้อหา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขของคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศกึษา 

         1.1 ระบบ 

         1.2 การจ ัดการศึกษา

ภาคการศกึษาฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียง

หน่วยกิตในระบบ

ทวภิาค 

 

1.1 มคีวามเหมาะสม 

1.2 มคีวามเหมาะสม 

 

1.3 มคีวามเหมาะสม 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

2. การดำเนนิการหลักสูตร  

2.1 ว ั น - เ ว ล า  ใ น ก า ร

ดำเนินการเรียนการ

สอน 

2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้า

ศกึษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ปัญหาของนิส ิตแรก

เข้า 

 

2.4 กลยุทธ์ในการ

ดำเนนิการเพื่อแกไ้ข

ปัญหา/ขอ้จำกัดของ

นสิิตในขอ้ 2.3 

 

 

 

2.1 มคีวามเหมาะสม 

 

 

1 .  ข ้ อ  2 . 2 . 1  สำ เ ร ็ จประ โ ยค

มัธยมศกึษาตอนปลาย.... ควรแก้ไข

เ ป ็ น  ส ำ เ ร ็ จ ก า รศ ึ ก ษา ร ะ ดั บ

มัธยมศึกษาตอนปลาย.... และควร

ระบุว่าสาขาวทิยาศาสตร์หรือไม่ 

2. และหลักสูตรมีการรับผู ้ท ี ่จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้า

ศกึษาดว้ยหรือ...... 

3. เกณฑ์การรับนักศึกษาควรมี

ปริมาณนักศึกษาที ่เหมาะสมกับ

จำนวนอาจารย์ในหลักสูตร 

 

2.3 มีความเหมาะสม แต่ควรแก้ไขข้อ 2.3.1 

เป็นทักษะด้านภาษาอังกฤษ จำเป็นต้อง

ได้รับการพัฒนา 

1. เห็นด้วยกับ 2.4.1 ที่มีโครงการ

อบรมภาษาอังกฤษและปรับการ

เร ียนการสอนเน ้นการส ื ่อสาร 

เนื ่องจากทักษะการสื ่อสารทาง

ภาษาอ ังกฤษเป ็นค ุณสมบ ัต ิท ี่

ภาคเอกชนต้องการ 

 

 

 

 

1. แก้ไข หนา้ 20  

สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า 

 

 

2 .  ร ั บ เ ข ้ า ศ ึ ก ษ า ต า ม ร ะ บ บ

มหาวทิยาลัยกำหนด 

 

3. กองการเจ้าหน้าที่และฝ่ายบริหาร

มหาวิทยาลัยเป็นผู ้ตรวจสอบความ

เหมาะสมของสัดส่วนนิสิตรับเข้าและ

อาจารย์ในหลักสูตร 

1. แก้ไขข้อความตามข้อเสนอแนะ 

ในหน้า 20 

 

คงเดิม 
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เนื้อหา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขของคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

2.5 แผนการรับนสิิตและ

ผู้สำเร็จการศึกษาใน

ระยะ 5 ปี 

 

 

 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 

 

 

 

 

2.8 การเทียบโอน หน่วยกติ 

รายวชิา และการ

ลงทะเบียนเรียนขา้ม

มหาวทิยาลยั 

1. จำนวนนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา

ต้องแก้ไขเป็น ปีการศึกษา 2568 มี

นิสิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 60 

คน (นิส ิตเข ้าศ ึกษาปีการศึกษา 

2565 จะสำเร ็จการศ ึกษาในปี

การศึกษา 2568 แต่เป็นปี พ.ศ. 

2568) 

1. งบประมาณรวมรายรับ ต ั ้งแต่

ปีงบประมาณที่ 2 เป็นต้นไป (2566-

2569) เป็นงบประมาณรวมตั้งแต่ปีที่ 

1 จนถึงปีงบประมาณนัน้ ๆ ใช่หรือไม่  

โดยรวมเหมาะสม - ในส ่วนของ

งบประมาณรายจ่ายมีข้อสงสัยว่างบ

แต่ละส่วนจะเท่าเดิมทุกปีตลอดทั้ง 5 

ปีเลยหรือไม ่

1. ควรเพิ่มเติมการจัดการเรียนการ

แบบระบบทาง ไกลผ ่ านร ะบบ 

internet ในกรณีท่ีไม่สามารถจัดการ

เรียนการสอนในชั้นเรียนได้ (กรณี

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19) 

2.8 มคีวามเหมาะสม 

ค ง เ ด ิ ม ต า ม ร ู ป แ บ บ ข อ ง

มหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

การคิดคำนวณและข้อมูลเป็นไป

ตามการบร ิหารงานของคณะ

วทิยาศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา 

เพิ่ม “หมายเหต ุงบประมาณคิดโดย

คณะวิทยาศาสตร์” 

 

 

 

เพิ่มเตมิขอ้ความในหนา้ 22 แบบชั้น

เรียนและจัดการเรียนการสอนแบบ

ระบบทางไกลผ่านระบบ internet ใน

กรณีที่ไม่สามารถจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียนได้ 

คงเดิม 

3 หล ักส ู ตรและอาจารย์

ผู้สอน      

 

 

 

 

 

 

 

  

1. หลักสูตรมีความหลากหลายและ

ครอบคลุมเนื ้อหาสําหรับ วท. บ. 

สาขาชีววทิยา  

2.  โดยรวมเหมาะสมม ีการเปิด

รายวิชาใหม่และปรับปรุงรายวิชาให้

ทันสมัยในทุกหมวด โดยเฉพาะอย่าง

ย ิ ่งหมวดว ิชาศึกษาทั ่วไปที ่ม ีการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ไ ม ่ ม ี ก า รแก ้ ไ ข เน ื ่ อ งจาก เ ป็ น

ข้อคิดเห็นในภาพรวม 
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เนื้อหา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขของคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต 

3.1.2 โ ค ร ง ส ร ้ า ง

หลักสูตร 

 

 

3.1.3 รายวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ในข้อ 3.1.2 ข้อ 2. หมวดวิชา

เฉพาะ ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 ควรระบุจำนวนหน่วยกิตของ

วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน .....ให้

ครบถ้วนเช่นเดียวกับที ่ระบุไว้ใน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. ที ่น่าสนใจอันหนึ ่งคือ รายวิชา 

146200 ที ่อยู ่ในกลุ ่มวิชาพื ้นฐาน

ของสาขา เน ื ่องจากเป ็นว ิชาท ี่

สามารถเสริมศักยภาพทางด้าน

ภาษาอย ่างจำเพาะสำหร ับนัก

ช ี วว ิทยา  ในอนาคตควรม ีการ

ปรับปรุงรายวิชาหรือเปิดรายวิชาใน

ลักษณะนี้เพิ่มเติม โดยให้สอดคลอ้ง

กับการใช้งานของบัณฑิตให้มากที่สุด 

ซึ่งจะทำให้หลักสูตรชีววิทยาของ ม. 

พะเยา มีความโดดเด่นแตกต่างจากที่

อื ่น และสามารถเพิ่มคุณสมบัติของ

ค ว า ม เป ็ น  “ global citizen”  เ ป็ น

วัตถุประสงค์ และ PLO อกีข้อหนึ่ง 

2. ในข้อ 3.1.3 ข ้อ 2 หมวดวิชา

เฉพาะด้าน ข้อ 2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐาน 

ไม่จำเป็นต้องเขียนว่า ไม่น้อยกว่า 

46 หน่วยกิต เนื ่องจากเป็นการ

บังค ับให ้เร ียนตามที ่กำหนดไว ้  

เช่นเดียวกับ ข้อ 2.1.2 วิชาพื้นฐาน

สาขาวิชา และ ข้อ 2.2.1 วิชาเอก

บังคับ....  

3. การกำหนดให้น ิส ิตต้องเรียน

รายวิชา 243101 ชีววิทยาทั่วไป (4 

หน่วยกิต) อาจทำให้จำนวนหน่วย

กิตที่ต้องเรียนมีจำนวนมากขึ้นและ

จากคำอธิบายรายวิชา เนื ้อหามี

ความซ้ำซ้อนกับรายวชิาบังคับอ่ืน ๆ 

(ชีววิทยาของพืช ชีววิทยาของสัตว์ 

แก้ไขหน้า 23 โครงสร้างหลักสูตร 

ปรับการเรียกหมดวิชาเฉพาะให้

สอดคล้องกันระหว่าง มคอ. 1 เล่ม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ

การแบ่งหมวดวิชาตามรูปแบบการ

แบ ่ งหมวดว ิ ชาของการจ ั ดทำ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

1. คงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ตัดคำว่า “ไม่น้อยกว่า”  

ในหน้า 25-26 ออก 

 

 

 

 

 

 

3. หลักสูตรมีความเห็นว่านิสิตต้อง

เรียนรายวิชานี ้ก ่อนเพื ่อเป็นการ

ปรับพื ้นฐานของนิส ิตก ่อนเร ียน

รายวิชาอื ่น ๆ ในสาขาชีวว ิทยา

ต่อไป และเพื่อเป็นรายวิชาพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน

หลักสูตรอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
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เนื้อหา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขของคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชีววิทยาของเซลล์ ฯลฯ) นอกจากนี้

ยังส่งผลต่อการจัดแผนการศึกษา 

ทำให้นิสิตได้เรียนรายวิชาบังคับอื่น 

ๆ ที ่เป็นพื ้นฐานช้าเกินไป แต่ถ้า

หลักสูตรมีความเห็นว่านิสิตต้อง

เรียนรายวิชานี้ก่อนเพื่อเป็นการปรับ

พื้นฐานของนิสิตก่อนเรียนรายวิชาอื่น 

 ๆในสาขาชวีวทิยาต่อไป สามารถทำได ้

4. มีความเห็นว่าการแยกรายวิชา 

243321 สรีรว ิทยาของพืช และ 

24331 สรีรวทิยาของสัตว์ ออกจาก

กัน จะทำให้เนื้อหามีความยากหรือ

ล ึ ก เก ิ น ไปสำหร ั บน ิ ส ิ ต ระดับ

ปร ิญญาตร ี  เสนอให ้ปร ับ เ ป็น

รายวิชาสรีรวิทยาทั ่วไป และแบ่ง

เนื ้อหาเป็นสรีรวิทยาของพืชและ

สัตว์ ซึ่งเนื้อหาบางทางสรีรวิทยา

บางส่วนมีความทับซ้อนกันอยู่แล้ว 

และปรับเปลี่ยนรายวิชาสรีรวิทยา

ของพืชและสรีรวิทยาของสัตว์เป็น

รายวิชาเลือกเพื่อให้ตอบสนองต่อ

ความประสงค์ของนสิิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. หลักสูตรมีความเห็นคงรายวิชา

สรีรวิทยาของพืชและสรีรวิทยาของ

ส ัตว ์ ไว ้ตามเด ิม เน ื ่องจากราย

วิชาเอกเลือกของหลักสูตรได้มีการ

แบ่งเป็น 4 แขนง ได้แก่ พฤกษศาสตร์ 

สัตววทิยา นเิวศวทิยา และพันธุศาสตร์ 

การจัดหลักสูตรให้มีรายวชิาสรีรวทิยา

ของพืชและรายวิชาสรีรวิทยาของสัตว์

แยกกันนั้น เพื่อช่วยส่งเสริมให้นิสิตมี

ความรู้พื้นฐานด้านพืชหรือสัตว์อย่าง

ลุ่มลึก และสามารถนำความรู้ไปใช้เป็น

เครื่องมือในการเรียนรายวิชาเอกเลอืก

ตามแขนงท่ีนิสติสนใจ  

นอกจากนี ้หล ักส ูตรฯ ม ีการจัด

แผนการเรียนควบคู่ระหว่าง วท.บ. 

และ กศ.บ. (ชีววิทยา) บัณฑิตใน

กลุ่มนี้จะเข้าทำงานในสายอาชีพครู

วทิยาศาสตร์ ท้ังน้ีหากนิสติมคีวามรู้

ครอบคลุมทั้งด้านสรีรวิทยาของพืช

และสรีรวิทยาของสัตว์ จะทำให้

บ ัณฑิตเหล ่าน ี ้สามารถสอนได้

หลากหลาย 

อ ีกท ั ้ งจากการว ิ เคราะห ์ข ้อมูล

ป้อนกลับจากผู้ใชบั้ณฑิต พบว่าการ

ให้นิสิตเรียนวิชาสรีรวิทยาของพืช

และสรีรว ิทยาของสัตว ์ เป ็นว ิชา
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5. ข้อ 2.2.1 วิชาเอกบังคับ รายวิชา 

243212 ช ีวว ิทยาของเซลล ์  ท ี่

กำหนดหน่วยกิตไว้เป็น 4(3-3-8) 

แ ส ด ง ว ่ า จ ะ ต ้ อ ง ม ี ก า ร เ ร ี ย น

ภาคปฏบัิตกิารดว้ยใช่หรือไม่ ในทาง

ปฏิบัติ ทางหลักสูตรสามารถจัดให้

มีการเรียนภาคปฏิบัติของรายวิชา

ช ี วว ิ ทยาของ เซลล ์ ได ้หร ื อ ไม่  

เนื่องจากปฏิบัติในรายวิชานี้มีความ

ซับซ้อนพอสมควร ซึ่งถ้าไม่สะดวก 

สามารถจัดให้รายวิชานี้มีเพียงการ

สอนภาคบรรยายเท่านั้น 

6. ข้อ 2.2.2 การจัดกลุ ่มวิชาเอก

เลือก ในกลุ่มวิชาพันธุศาสตร์ เช่น 

ร า ยว ิ ช า  243444 เ ทค น ิ ค ทา ง

ชวีวทิยา 243445 เทคโนโลยชีวีภาพ

เบื้องต้น ไม่ควรจัดอยู่ในกลุ่มวิชา

พันธุศาสตร์ โดยสามารถจัดเป็น

กลุ ่มวิชาเทคนิคทางชีววิทยา และ

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือกลุ่ม

ว ิชาอ ื ่น  ๆ ท ี ่ม ีความเหมาะสม 

เช่นเดียวกับรายวชิา 243455 หัวขอ้

ปัจจุบันทางชีววิทยา ไม่ควรอยู่ใน

กลุ ่มวิชานิเวศวิทยา และรายวิชา 

243447 การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์

พื้นฐาน ควรจัดอยู่ในกลุ่มวิชาสัตว

วทิยา 

 

 

 

 

 

 

บังคับถือเป็นข้อดีและส่งเสริมการ

ปฏบัิตงิานในองค์กรฯ 

5. สาขาวิชาชีววิทยาจัดหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานวิทยาศาสตร์

และคณ ิตศาสตร ์  มคอ .  1  ท ี่

กำหนดให้มีรายวิชา ชีววิทยาของ

เซลล์ กำหนดหน่วยกิตไว้เป็น 4(3-

3-8) ซึ่งหลักสูตรมกีารจัดการเรียน

การสอนภาคปฏิบัติ และการจัดทำ

ชิ้นงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้กับนิสิต 

โดยการจัดการเรียนในภาคปฏิบัติ

การเน้นให้นิสิตลงมือปฏิบัติทั ้งใน

ห้องปฏิบัติการและการสร้างสรรค์

ชิ้นงานท่ีเกี่ยวข้องกับรายวชิา  

6. การจัดกลุ่มวิชาเอกเลือกคงเดิม 

เนื่องจากนิสติสามารถเลอืกเรียนได้

ทุกกลุ่มวิชา ตามความสอดคล้อง

ก ั บการว ิ จ ั ย และการออกฝ ึ ก

ประสบการณ์ว ิชาช ีพ หร ือตาม

ความสนใจของนิสิต ทั้งนี้สาขาวิชา

ฯ ได้จัดกลุ ่มวิชาเป็น 4 กลุ ่มตาม

ความเชี่ยวชาญของบุคคลากร โดย

มหาวทิยาลัยมขี้อกำหนดในการเปิด

รายวิชาเอกเลือกได้ไม่เกิน 2 เท่า

ของจำนวนรายวิชาเอกเลือก ซึ่งใน

หล ักส ูตรออกแบบไว ้จำนวน 4 

รายวิชา ดังนั้นวิชาเอกเลือกในแต่

ล ะ แ ข น ง จ ึ ง ม ี ไ ด ้  8  ร า ย ว ิ ช า

ประกอบด้วยรายว ิชาเอกเล ือก

ทั้งหมด 32 รายวิชา ซึ่งรายวิชาใน

แขนงวิชาพฤกษศาสตร์และสัตว

วิทยามีวิชาเอกเลือกครบทั้ง 8 วิชา

แล้ว ดังนั ้นสาขาฯ จ ึงจ ัดให้ว ิชา

เ ท ค น ิ ค ท า ง ช ี ว ว ิ ท ย า 

เทคโนโลยีช ีวภาพเบื ้องต้น การ
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3.1.4 แ ผ น ก า ร

ศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. มีบางรายวิชา (คณิตศาสตร์) ที่

ใช้เวลาเรียนมากเกินไป (2 คอร์ส 6 

หน่วยกิต) ทั้ง ๆ ที่บัณฑิตในสาขานี้ 

(แทบจะ) ไม่ได ้ใช ้ประโยชน์จาก

รายวิชา ดังกล่าวในการทํางานเลย  

และการเน้นวิชาสถิติแก่น ิสิตจะ

เหมาะสมและเกิดประโยชน์มากกว่า 

 

 

 

1 .  ในกรณ ีท ีปร ับเปล ียนรายว ิชา

สรีรวิทยาของพืชและสรีรวิทยาของสัตว์ 

ตอ้งจัดแผนการเรียนใหม ่

2 .  ย ้ า ย จ ุ ล ช ี ว ว ิ ท ย า ท ั ่ ว ไ ป 

อนุกรมวิธานและระบบวิทยา และ

วิวัฒนาการไปเรียนปี 2 ภาคปลาย 

และย้ายพันธุศาสตร์ ชีววิทยาของ

เซลล์ ชีวเคมีทั ่วไป มาเรียนปี 3 

ภาคตน้ 

3 .  ม ีการวางแผนการศ ึกษาท ี่

เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี จาก

แผนการศ ึ กษาทำให ้มอง เห็ น

เป้าหมายทักษะด้านต่าง ๆ สำหรับ

นิสิตชีววิทยาสำเร็จการศึกษาในแต่

ละชั้นปี  ถ้าจะให้ดีทางหลักสูตรฯ 

ควรกำหนดเป้าหมายของแต่ละชัน้ปี

ไว้อย่างเป็นรูปธรรม (หากกำนดไว้

ใน SAR แล้วก็ขออภัยค่ะ) เช่น ปี 1 

เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

ความมีวินัย และปูพื้นด้านภาษา ปี 

2 เร่ิมปูพื้นความรู้ทางชวีวทิยา  เน้น

ทักษะปฏิบัติการ ปี 3 เน้นการคิด

เพาะเลีย้งเซลล์สัตว์ อยู่ในกลุ่มพันธุ

ศาสตร์ และวิชาหัวข้อปัจจุบันทาง

ชวีวทิยาอยูใ่นกลุ่มนิเวศวทิยา 

7. สาขาวิชาฯ จ ัดหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ มคอ. 1 ที ่ต้องเรียน

คณิตศาสตร์อย่างน้อย 6 หน่วยกิต 

ในส่วนรายวิชาชีวสถิตินั้นได้จัดให้

เป ็นรายว ิชาเฉพาะด ้านบ ั งคับ 

นอกจากน ี ้ หล ั กส ูตรย ั ง ได ้จั ด

กิจกรรมเสริมในการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางชวีวทิยาโดยใชว้ธีิทางสถิติให้แก่

นสิิตในสาขาวิชา 

1 . ไม่ ม ี การปร ับรายว ิ ชาท ั ้ ง  2 

รายวชิา แผนการศึกษาคงเดมิ 

 

2. สาขาวิชาฯ ได้จัดแผนการเรียน

ตามลำด ับความยาก-ง ่ายของ

รายวิชา และพิจารณาถึงจำนวน

หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา จึง

ไม่สามารถย้ายรายวิชาดังกล่าวได้ 

ดังนัน้จึงคงแผนการศึกษาตามเดิม 

3. หลักสูตรกำหนดเป้าหมายของ

การจัดการเรียนการสอนในแต่ละ

ชั ้นปี โดยแสดงผลการเรียนร ู ้ท ี่

คาดหวังแต่ละชั ้นปี ทักษะการใช้

เครื่องมือ และวิธีการประเมินในแต่

ละชัน้ปีไว้ในภาคผนวก ซ 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

 

เนื้อหา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขของคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 ค ำ อ ธ ิ บ า ย

รายวชิา 

วิเคราะห์ฝึกประมวลผลข้อมูลจาก

งานวิจัย เพิ่มความเข้มข้นทางด้าน

ภาษาสำหรับนักชีวว ิทยา ปี 4 มี

ความพร้อมในการทำวิจัย ฝึกงาน 

หรือสหกิจศกึษา โดยนำความรู้และ

การฝึกฝนจากชั้นปีที่ 1-3 มาใช้ใน

การเสร ิมความสำเร ็จของการ

ทำงานในปีท่ี 4 

1. การแก้การพิมพ์ไขภายในเล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

3.2 ช ื ่ อ  สก ุ ล  เลขบ ัตร

ประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่ง และคุณวุฒิ

ของอาจารย์ 

3.2.1 อ า จ า ร ย์

ป ร ะ จ ำ

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 อ า จ า ร ย์

พเิศษ 

 

 

 

 

1. แก้ไขรายละเอียดของอาจารย์

ประจำหลักสูตรพิมพ์ผิด.....รายที่ 7 

นายบุญช่วง บุญสุข หนา้ 53 มพีมิพ์

ผิด 

2.  อาจารย ์ประจำหล ักส ู ตรมี

คุณวุฒิเหมาะสม และมีอาจารย์

ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีความ

เชี ่ยวชาญครอบคลุมทุกด้านของ

ชวีวทิยา  

1. แก้ไขวุฒิการศึกษาอาจารย์พิเศษ  

M.S. เป็น M.Sc.  

 

 

 

 

1. แก้ไขรายละเอียดของอาจารย์

ประจำหลักสูตร หน้า 53 

 

 

 

 

 

 

 

1. แก้ไขในหน้า 54-55 

4 องค ์ประกอบเก ี ่ ย วกั บ

ประสบการณ์ภาคสนาม 

(การฝ ึกงาน หร ือสหกิจ

ศกึษา) 

มคีวามเหมาะสม 

เห ็นสมควรน ิส ิตควรได ้ร ับการ

ฝึกงานอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้

นิสิตได้รับการเรียนรู ้และฝึกฝน

ทักษะอย่างเต็มที ่ก่อนการทำงาน

จรงิ 

คงเดิม และแก้ไขเพ่ิมเตมิให้สมบูรณ์

ตามขอ้เสนอแนะในหนา้ 57 

5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำ

โครงงานหรืองานวจิัย 

1. ข้อ 5.1 ตามที่กำหนดไว้ว่า...... โดย

ก่อให้เกิดองค์ความรู้หรือข้อมูลใหม่

ทางชีววิทยา. มีความเห็นว่าในการทำ

โครงงานหรืองานวิจัยของนิสิตระดับ

ปร ิญญาตร ี  อาจจะย ังไม ่สามารถ

1. แก้ไขหน้า 58 ตามข้อเสนอแนะ 

ลบข้อความ “ก่อให้เกิดองค์ความรู้

หรือข้อมูลใหม่ทางชีววิทยาได้” ใช้

ข้อความ “เป็นการฝึกการคิด การ

ตั ้งโจทย์ปัญหา การวิเคราะห์หา
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ก่อให้เกิดองค์ความรู้หรือข้อมูลใหม่ทาง

ชีววิทยาได้ เนื่องด้วยข้อจำกัดหลาย  ๆ

อย่าง แต่วัตถุประสงค์ของการให้นิสิต

ทำโครงงานหรืองานวจิัยนั้น เพื่อเป็นการ

ฝึกการคิด การตั ้งโจทย์ปัญหา การ

วิเคราะห์หาแนวทางในการตอบโจทย์ 

(critical thinking) และฝึกปฏิบัติ (practice) 

มีความคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างมี

ระบบ (systematic thinking) เพื่อให้สามารถ

เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือใช้ประโยชน์

จากการฝึกปฏิบัติ (scientific processes) 

การคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ  ท่ี

นสิิตจะตอ้งพบในอนาคต 

2. ข้อ 5.5 มีความเห็นว่าในการทำ

โครงงานหรืองานวิจัยของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี ควรเป็นการฝึกปฏิบัติ

เพ ียง 1 คนต ่อ 1 โครงงาน/project 

เพ ื ่ อให ้ สามารถทำงานได ้ เต็ ม

ประสิทธิภาพ 

3. ข ้อ 5.6 การประเมินผล ควร

ดำเนินการโดยอาจารย์ที ่ปรึกษา

และคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น ไม่

ควรถูกประเมินโดยผู้สอน (รายวชิานี้มี

การจัดการสอนด้วยหรือไม่) 

แนวทางในการตอบโจทย์ (critical 

thinking) และฝึกปฏบัิต ิ(practice) มี

ความคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างมี

ระบบ (systematic thinking) เพื่อให้

สามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือใช้

ประ โยชน ์ จากการฝ ึกปฏ ิ บ ั ต ิ  

( scientific processes)  ก า ร ค ิ ด

วิเคราะห์ เพื ่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่

นสิิตจะตอ้งพบในอนาคต” 

 

 

 

 

 

2. คงจำนวนนิสิต 1-3 คนเช่นเดิม 

เพื ่อความยืดหยุ ่นในการจัดการ

บริหารบุคลากรต่อจำนวนนสิิต และ

เนน้การจัดการในรูปแบบ 1 คนต่อ 1 

project 

3. แก้ไข ลบ ผู้สอนออก 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมนิผล 

 

เน้ือหา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขของคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

1. การพัฒนา

คุณลักษณะพิเศษของ

นิสติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning 

Outcomes :PLOs) 

 

 

1. กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต

ที่ทางหลักสูตรจะดำเนินการเพื่อ

พัฒนาคุณลักษณะพิเศษข้อ 2. 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม.....โดย

การส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์ มี

ความร ับผ ิดชอบ... . .น ั ้น ทาง

หลักสูตรจะดำเนินการอย่างไร 

ให้ระบุแนวทางอย่างเป็นรูปธรรม 

2. อยากใหเ้น้นคุณลักษณะพิเศษ

ที ่ เป ็นอ ัตล ักษณ์ของ ช ีวะ ม.

พะเยาจริง ๆ เท่าที่ยกมา 4 ด้าน 

เหมือนเป็นลักษณะทั ่ว ๆไปที่

ไม่ได้พิเศษกว่านิสิตหลักสูตรอื่น 

แนะนำให้เพิ่มเติมข้อ 4 โดยเน้น

การรู ้คุณค่าทรัพยากรชีวภาพ

ท้องถิ่น (วัตุประสงค์ ข้อ 1.3.6 

และ PLO 5)   ส ่ วนกลย ุทธ ์ก็

อาจจะผ่านการสอนในรายวิชา

หรือกิจกรรมก็ได้น่าจะมีของดี

เมืองพะเยาที่พอจะเป็นจุดขายได้

อยู่ 

แค่แนะนำนะคะ  แล้วแต่ทาง

หลักสูตรฯ จะพิจารณาค่ะ 

1. กลยุทธ์การประเมินผล ข้อ 2 

ของ PLO 1. ประเมินความรอบรู้

ทางด้านสุขภาพ ด้านสังคม..... 

ทางหล ักส ูตรจะดำเน ินการ

1. เพิ่มเติมกลยุทธ์ในหนา้ 60 

 

 

 

 

 

 

 

2. เพิ่มเติมกลยุทธ์ในหนา้ 60 

และแสดงความชัดเจนในส่วนของ

การดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คงเดิม เนื ่องจากกลยุทธ ์การ

ประ เม ินอ ้ างตามกลย ุทธ ์ ก าร

ประเมินในรายวิชาศึกษาทั ่วไปที่

รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 



167 

 

 

เน้ือหา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขของคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

อย่างไร ให้ระบุแนวทางอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. กลยุทธ์การประเมินผล ข้อ 16 

ของ PLO 4 ประเมินจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมของนิสิต ควรระบุ

ว่ากิจกรรมอะไร เพราะนิสิตมี

กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมมากมาย

ก ่ อ น ท ี ่ จ ะ จ บ ก า ร ศ ึ ก ษ า 

เ ช ่ น เ ด ี ย วก ั บ  กลย ุ ท ธ ์ ก าร

ประเมินผล ข้อ 4. ของ PLO 5 

มีความเหมาะสม 

3. PLO 1: กลยุทธ์การสอนฯ ข้อ 

3. น่าจะย้ายไปอยู่ช่องกลยุทธ์

การประเมนิผล (ดูในเล่ม) 

4. PLO 4: น่าจะระบุชื่อกระบวน

ว ิชา 146200 เข ้าไปในช ่องกล

ยุทธ์การสอนฯ เลย(ดูในเล่ม) 

 

 

 

2. เพิ ่มเติมข้อมูลการยกตัวอย่าง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในข้อ PLO4 

กลยุทธ์การประเมิน ในข้อ16 

 

 

 

 

 

 

3. ย้ายข้อ 3 จากช่องกลยุทธ์การ

สอน ไปยังช่องกลยุทธ์การประเมิน 

ในข้อ 13 

4. ระบุเพิ่มในช่องกลุทธ์การสอน ใน

ข้อ 12 การจัดการเรียนการสอน

ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะ

ศาสตร ์ ใ นรายว ิ ชา  146200 ท ี่

หลักสูตรเพิ่มเตมิ 1 รายวิชาในข้อ 2 

2.1 ต า ร า ง แ ส ด ง

ความเชื ่อมโยง

ระหว่างผลลัพธ์

การ เร ี ยนร ู ้ ท ี่

ค า ด ห ว ั ง ข อ ง

หลักสูตร (PLO) 

ผลการเร ียนร ู้

มหาวิทยาลัย 

2.2 แผนที่แสดงการ

กระจายความ

รับผิดชอบ

การที่หลักสูตรระบุจุด (ดำ) ใน

ท ุ ก  PLO ข อ งหล าย ว ิ ช าท ั ้ ง

รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก

ในตาราง  curriculum mapping 

จะส่งผลต่อการจัดการสอนและ

การประเมินผลการเร ียนร ู ้ ใน

รายว ิชาน ั ้น ๆ ซ ึ ่งผ ู ้สอนต้อง

ดำเนนิการให้ครบทุก PLO ตามที่

เสนอไว ้  และจะต ้องทำการ

ป ร ะ เ ม ิ น ผล ก าร เ ร ี ย น ร ู ้ ใ ห้

ค ร บ ถ ้ ว น  น อ ก จ า ก น ี ้ จ า ก

1. หลักสูตรแสดงการระบุจุดดำตาม 

PLO 1-5  ของหล ั กส ู ตร  ท ั ้ งน ี้

หลักสูตรได้แสดงความสอดคล้อง

ของการระบ ุจ ุดดำของผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน มคอ. 1 

และ มหาว ิทยาล ัยพะเยา โดย

ละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ช 
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เน้ือหา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขของคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

มาตรฐานผล

การเรียนรูจ้าก

หลักสูตร (PLO) 

สู่กระบวน

รายวิชา 

(Curriculum 

Mapping) 

 

คำอธ ิบายรายว ิ ช าของบาง

รายวิชา ไม่สามารถตอบสนอง

บ า ง  PLO ไ ด ้  ต ั ว อ ย ่ า ง เ ช่ น 

รายวิชา 243212 ชีววิทยาของ

เซลล ์  จะดำเน ินการอย ่างไร

เพ ื ่ อ ให ้ตอบสนองต ่อ  PLO 5 

(ผู้เรียนเข้าใจและอธิบายคุณค่า

ของทรัพยากรทางชีวภาพที่มีใน

ท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และใช้

ป ร ะ โ ย ช น ์ อ ย ่ า ง ย ั ่ ง ย ื น ) 

เช ่นเด ียวกับรายว ิชา 243301 

วิวัฒนาการ และรายวิชาเลือก

เกือบทั้งหมด ดังนั้นหลักสูตรควร

พิจารณาการกำหนด curriculum 

mapping ใ ห ้ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ

สอดคล้องก ับเน ื ้อหารายว ิชา 

ความสามารถในการจัดการสอน

และประเมินผลให้สอดคล้องกัน 

3. ค ำอ ธ ิ บ าย ผลการ

เรียนรู้มหาวิทยาลัย 

3.1. คุณธรรมจริยธรรม 

3.2. ความรู ้

3.3. ทักษะทางปัญญา 

3.4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

3.5. ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

 

 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

 

 

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

 

คงเดิม 
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เน้ือหา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขของคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.6. สุนทรียภาพ 

3.7. ทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 

 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

 

 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

 

หมวด 5 หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลการศึกษา 

 

เนื้อหา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขของคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ใน

การให้ระดับคะแนน  

เหมาะสม คงเดิม 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธ์ิของนสิิต 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลเรียนรู้

ขณะนสิิตยังไม่สำเร็จการศกึษา 

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลเร ียน 

รู้หลังจากนสิิตสำเร็จการศกึษา 

 

 

เหมาะสม 

 

 

เหมาะสม 

 

 

คงเดิม 

 

 

คงเดิม 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 

ข ้ อ  2 .  ห ล ั ก ส ู ต ร ส า ม า ร ถ

ดำเนินการให้น ิส ิตลงทะเบ ียน

เร ียนนอกเหน ือจากแผนการ

ศ ึกษาท ี ่กำหนดไว ้ เพ ื ่ อให ้จบ

การศึกษาได้ภายใน 4 ภาคเรียน

ปกติหรือไม่ และในหลักสูตรไม่ได้

ม ีการกำหนดให้น ิส ิตสามารถ

ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา

ได้ ซึ ่งถ้าหลักสูตรต้องการให้มี

การจ ัดการเร ียนการสอนให้

สำหรับนิสิตที ่ลงทะเบียนเรียน

แบบไม่เต็มเวลา ควรจะระบุไว้ใน

หมวดท่ี 1 และ 2 

1. ตามรูปแบบที่กำหนดไว้โดยกอง

บริการการศกึษาของมหาวทิยาลัย  
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หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

เนื้อหา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขของคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์

ใหม ่

เหมาะสม คงเดิม 

2. การพัฒนาความรู ้และทักษะ

ให้แก่คณาจารย์ 

2.1. การพ ัฒนาห ักษะการ

จัดการเรียนการสอน การ

ว ั ด แ ส ง แ ล ะ ก า ร

ประเมินผล 

2.2. การพัฒนาวิชาการและ

วชิาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1. เหมาะสม 

 

2. แก้ไขการพมิพ์ ข้อ 2.1.1 

 

 

 

เหมาะสม 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 

 

คงเดิม 

 

หมวด 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

เนื้อหา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขของคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 

 

1. เหมาะสม 

2. แก้ไขการพมิพ์ ข้อ 1.1 

คงเดิม 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2. บัณฑิต เหมาะสม คงเดิม 

3. นสิิต เหมาะสม คงเดิม 

4. คณาจารย์ 1. เหมาะสม 

2. แก้ไขการพิมพ์ ข้อ 4.1.1.... ขอ

อนุมัตอิัตรากำลัง 

3. แก้ไขการพิมพ์ ข้อ 4.2.... มรีะบบ

รวบรวมข้อมูล 

คงเดิม 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน 

การประเมินผู้เรียน 

เหมาะสม คงเดิม 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เหมาะสม คงเดิม 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการดำเนนิงาน (Key 

Performance Indicators)   

เหมาะสม คงเดิม 
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หมวด 8 การประเมินและปรบัปรุงการดำเนินการของหลกัสูตร 

เนื้อหา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขของคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการ

สอน 

เหมาะสม คงเดิม 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม เหมาะสม คงเดิม 

3. การประเมินผลการดำเนนิงานตาม

รายละเอยีดหลักสูตร 

เหมาะสม คงเดิม 

4. การทบทวนผลการประเมินและ

วางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

เหมาะสม คงเดิม 
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ภาคผนวก จ  

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร ตั้งจติรวิทยากูล 

Associate Professor Jatuporn Tungjitwitayakul, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวจตุพร ตั้งจติรวิทยากูล 

รหัสประจำตัวประชาชน 35701004XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1771  

084-5043236 

Email jatuporn.tu@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2551 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

ผลงานวิจัย  

Tungjitwitayakul, J. , Yasanga, T.  and Tatun, N.  ( 2020) .  Impact of UV- C radiation on 

morphology of the antenna and antennal sensilla in Tribolium castaneum ( Coleoptera: 

Tenebrionidae) .  Journal of Radiation Research and Applied Sciences, DOI: 

10.1080/16878507.2020.1812797. September 

Tungjitwitayakul, J.  and Tatun, N.  ( 2019) .  Hemocyte types based on total and differential 

counts in Samia cynthia ricini ( Lepidoptera; Saturniidae) reared on host plants versus 

an artificial diet. Naresuan University Journal: Science and Technology. 27(3), 82-94. 

September 
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Tungjitwitayakul, J., Yasanga, T. and Tatun, N. (2019). UV-C radiation during the pupal stage 

affects morphological changes of wings in Tribolium castaneum (Col; Tenebrionidae). 

International Journal of Radiation Biology, DOI: 10.1080/09553002.2019.1625492 

June 

Tatun, N., Khumdi, P., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai, S. (2018). Effects of 20-hydroxyecdysone 

on the development and morphology of the red flour beetle, Tribolium castaneum 

(Coleoptera: Tenebrionidae). Europena Journal of Entomology. 115, 424-431. August 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร. นุจริา ทาตัน 

Associate Professor Nujira Tatun, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวนุจริา ทาตัน 

รหัสประจำตัวประชาชน 36701009xxxxx 

ตำแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

ประวัติการศึกษา  

     พ.ศ. 2551 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

     พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

     พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานวิจัย  

Tungjitwitayakul, J., Yasanga, T. and Tatun, N. (2020). Impact of UV-C radiation on morphology 

of  the antenna and antennal sensilla in Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae). Journal 

of Radiation Research and Applied Sciences, DOI: 10.1080/16878507.2020.1812797. September 

Tungjitwitayakul, J. and Tatun, N. (2019). Hemocyte types based on total and differential counts 

in Samia cynthia ricini ( Lepidoptera; Saturniidae)  reared on host plants versus an artificial 

diet. Naresuan University Journal: Science and Technology. 27(3), 82-94. September 

Tungjitwitayakul, J., Yasanga, T. and Tatun, N. (2019). UV-C radiation during the pupal stage 

affects morphological changes of wings in Tribolium castaneum ( Col; Tenebrionidae) . 

International Journal of Radiation Biology, DOI: 10.1080/09553002.2019.1625492. June 
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Tatun, N., Khumdi, P., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai S. (2018). Effects of 20-hydroxyecdysone 

on the development and morphology of the red flour beetle, Tribolium castaneum 

(Coleoptera: Tenebrionidae). European Journal of Entomology. 115, 424-431. August 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์ 

Associate Professor Phopgao Puttharak, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายภพเก้า พุทธรักษ์ 

รหัสประจำตัวประชาชน 36406001xxxxx 

ตำแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

ประวัติการศึกษา  

     พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

     พ.ศ. 2536 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

     พ.ศ. 2532 ครุศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ผลงานวิจัย 

Puttharak, J., Wongsawad, P. and Puttharak, P. (2021). Effect of Plant Growth Regulators on 

Cape Gooseberry In vitro Culture. The Journal of Applied Science. Vol. 5(1), 9-15. 

Wongsawad, P., Jaiphet, C., Saenprasit, Y., Jaiwut, S. Haohan,A. and Puttharak, P. (2019). 

Inter simple sequence repeat ( ISSR)  based analysis of morphological variation of 

transgenic Kalanchoe (Kalanchoe blossfeldiana) . Naresuan Phayao Journal. Vol. 12(2), 

28-31. August. 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  อนันตลาโภชัย 

Associate Professor Somboon Anuntalabhochai, Ph.D. 

ชื่อ-สกุล นายสมบูรณ์  อนันตลาโภชัย 

รหัสประจำตัวประชาชน 55099900xxxxx 

ตำแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์  

สถานที่ทำงาน  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

ประวัติการศึกษา  

     พ.ศ. 2536  

 

Doctor of Philosophy (Plant Molecular Biology)  

Gent University, Belgium 

     พ.ศ. 2531  

 

Master of Science (Tropical Molecular Biology) 

Vrije University , Belgium    

     พ.ศ. 2523  

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยาทางทะเล)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

     พ.ศ. 2517    วิทยาศาสตรบัณฑติ (สัตววิทยา)                     

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย 

Suebsan, S. , Sitthiphrom, S. , Sangwijit, K.  Sanguansermsri, M.  and Anuntalabhochai, S. 

(2017) .  Expression Analysis of Rice Polygalacturonase cDNA Responding to Brown 

Planthopper [Nilaparvata lugens (Stål)]. Genomics and Genetics. 10, 13-20. 
Kalawong, R., Wakayama, M., Anuntalabhochai, S., Wongsawad, C., Sangwijit, K. (2018). 

Comparison and Characterization of Purified Cellulase and Xylanase from Bacillus 

amyloliquefaciens CX1 and Bacillus subtilis B4.  Chiang Mai Journal of Science, 45( 1) : 

92-105. 
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Laksuk, H., Anuntalabhochai, S., Sangwijit, K., Boonrueng, N., Suebsan, S. and Thongrote, 

C.  ( 2019) .  Induced Mutations of Naked DNA by Atmospheric Pressure Plasma Jet 

(APPJ). Srinakharinwirot Science Journal. 35, 138-148.  

Polsa, N. , Suyotha, W. , Suebsan, S. , Anuntalabhochai, S.  and Sangwijit, K.  ( 2020) . 

Increasing xylanase activity of Bacillus subtilis by atmospheric pressure plasma jet for 

biomass hydrolysis. 3 Biotech. 10,22.  

Polsa, N., Songsiriritthigul, C., Suyotha, W., Suebsan, S., Anuntalabhochai, S. and Sangwijit, 

K.  ( 2021)  Single mutation in the carbohydrate- binding module enhances cellulase 

activity in Bacillus amyloliquefaciens mutant.  Walailak Journal of Science and 

Technology. 18(18), 23985. 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล  

Associate Professor Sitthusak Pinmongkhonkul, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 

รหัสประจำตัวประชาชน 33099006XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

 เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-566-666 ต่อ 3077 

Email Sitthisak.pi@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

     พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

     พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

     พ.ศ. 2541 วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยีการผลติสัตว์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

ผลงานวิจัย 

Seetapan, K. and Pinmongkhonkul, S. (2020). First Report of Chromosome Analysis of Two Siganid 

Fishes (Perciformes, Siganidae). Chiang Mai University Journal of Natural Science. 19(1), 1-15.  

Wisittipanit, N., Pulsrikarn, C., Wutthiosot, S., Pinmongkhonkul, S. and Poonchareon, K. (2020). Application 

of machine learning algorithm and modified high resolution DNA melting curve analysis for molecular 

subtyping of Salmonella isolates from various epidemiological.  World Journal of Microbiology and 

Biotechnology. Vol. 36(7), Doi: 10.1007/s11274-020-02874-7. July. 

Seetapan, K. Kaewtip, J., Supawan, C., Wongwut, A., Saensupa, I., Tanitsorn, J., Uppaphong, S. and 

Pinmongkholgul, S. (2020). Diversity of Fish Species in Ngim River, Phayao Province. Burapha 

Science Journal. 270-284. April. 

https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/en?item=8&word=Sitthisak+Pinmongkhonkul


181 

 

 

Wisittipanit, N., Pulsrikarn, C., Wutthiosot, S., Pinmongkhonkul, S. and Poonchareo, K. (2019). Dynamic 

time warping assessment and sensitive high resolution melting analysis for subtyping Salmonella 

isolates from the Northern Thailand. PeerJ Preprints. Vol.7, Doi: 10.7287/peerj.preprints.27664v1. 

April.  

สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล ภาณุพงศ์ ชัยวงศ์แสน พลินจรยี์ รังสยาธร และ สรศักดิ์ นาคเอี่ยม. (2562). ความ

หลากชนิดของหิ่งห้อยในพื้นที่เกษตรบ้านบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13”. 69-79. กรกฏาคม 

Chaiyasan, P., Supiwong, W., Saenjundaeng, P., Seetapan, K., Pinmongkhonkul, S. and Tanomtong, 

A.  ( 2018) .  A Report on Classical Cytogenetics of Hihgfin Barb Fish, Cyclocheilichthys armatus 

(Cypriniformes, Cyprinidae). Cytologia. Vol.83(2), 149-154. August. 

Pinmongkhonkul, S. , Mann, D. , Riyamongkhon, P.  and Kongkarnka, S.  ( 2018) .  Toxicity study of Ma 

KhangDaeng (Dioecercisery throclada (Kurz)  Tirveng. )  and Ma KhangKhao (Tamilnadia uliginosa 

(Retz.) Tirveng. & Sastre) in rats. Innovation of Functional Foods in Asia. 143-152. January. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพิย์วรรณ สรรพสัตย์  

Assistant Professor Tipwan Suppasat, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ 

รหัสประจำตัวประชาชน 32202000XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1724 

089-8337411 

Email tipwan.su@up.ac.th  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สัตววิทยา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ผลงานวิจัย 

MinOo, H., Kanjanaprachoat, P., Suppasat, T. and Wonsiri, S. (2020). Surveillance of European 

honeybee subspecies distribution in Chiang Mai, Thailand.  International Journal of 

Veterinary Sciences and Animal Husbandry. 5(2): 04-07. February.   

Bootnon, P., Thongsri, K., Runsri, M. and Suppasat, T. (2019). Relation between Body Weight 

of Stingless bee Foragers and its Pollen Loads from Phayao Province. The Proceeding 

of the 11th Science Research Conference, Faculty of Science, Srinakharinwirot 

University, Bangkok. Vol.1, 476-485. 
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Suppasat, T. and Wongsiri, S. (2018). Morphometric and Genetic Variation of Tropilaelaps Mites Infesting 

Apis dorsata and A. mellifera in Thailand. Journal of Apiculture. 33(4), 227-237. December.   

MinOo, H. , Kanjanaprachoat, P. , Suppasat, T.  and Wonsiri, S.  ( 2018) .  Honey Bee Virus 

Detection on Tropilaelaps and Varroa Mites in Chiang Mai Thailand. Journal of Apiculture. 

33(2), 77-81. June. 

Hanklang, T., Khamkaew, S. and Suppasat, T. (2018). Comparative Morphology of Stingless 

bees Wing between Pollen and Resin Foragers in Genera Homotrigona, Tetrigona 

and Tetragonula.  The Proceeding of the 10th Science Research Conference, Faculty 

of Science, Mahasarakram University, Mahasarakram province. BI187-194. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วง บุญสุข 

Assistant Professor Boonchuang Boonsuk, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายบุญช่วง บุญสุข 

รหัสประจำตัวประชาชน 23419000XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1720  

086-7212776 

Email Boonchuang.bo@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2558 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ผลงานวิจัย 

ทอฝัน ชนะสะแบง, พงศกร ธูปหอม พรศรี สุทธิรักษ์ม นพพร ประทุมเหง่า และ บุญช่วง บุญสุข. 

(2564). ความหลากชนิดของพืชวงศ์ผักปราบ (Commenlinaceae) ในอุทธยานแห่งชาติดอย

หลวง จังหวัดเชยีงราย. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย. 13(1), 1-13. 

สุภิญโญ ภาคภูมิ และ บุญช่วง บุญสุข. (2563). หญ้าเผาแอนโดรโพโกนีในปาสงวนแหง  ชาติป่า

แม่ตำ๋ จังหวัดพะเยา. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย. 12(2), 147–162.  

Boonsuk, B. and Chantaranothai, P. (2018). Lectotypifications in Nephelium L. and Xerospermum 

Blume (Sapindaceae). Kew Bulletin. 73(15), 1–6. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ 

Assistant Professor Narutchala Suwannakhon, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวเนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ 

รหัสประจำตัวประชาชน 56201001xxxxx 

ตำแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

Email Naratchala.su@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

     พ.ศ. 2553 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

      พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

     พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรบัณฑติ (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานวิจัย 

Suwannakhon, N., Pangeson, T., Seeratanachot, T., Mahingsa, K., Pingyod, A., Bumrungpakdee, W., 

and Sanguansermsri, T. (2019). Noninvasive prenatal screening test for compound heterozygous 

beta thalassemia using an amplification refractory mutation system real- time polymerase chain 

reaction technique. Hematol Rep.11(3), 8124. doi: 10.4081/hr.2019.8124. September.  

Suwannakhon, N. , Pongsawatkul, K. , Seeratanachot, T. , Mahingsa, K. , Pingyod, A. , 

Bumrungpakdee, W. and Sanguansermsri, T. (2018). The shortcut strategy for beta thalassemia 

prevention. Hematol Rep ;10(2): 7530. doi: 10.4081/hr.2018.7530. May. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลินจรีย์ รังสยาธร 

Assistant Professor Phalinjaree Rangsayatorn, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวพลินจรยี์ รังสยาธร 

รหัสประจำตัวประชาชน 36099009xxxxx 

ตำแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

 เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

ประวัติการศึกษา  

     พ.ศ. 2545   วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

     พ.ศ. 2539    วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

  

ผลงานวิจัย  

สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล ภาณุพงศ์ ชัยวงศ์แสน พลินจรีย์ รังสยาธร และ สรศักดิ์ นาคเอี่ยม. (2562). 

ความหลากชนิดของหิ่งห้อยในพื้นที่เกษตรบ้านบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13”. 69-79. กรกฏาคม 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวิัฒน์ บุญชัยศรี 

Assistant Professor Siriwat Boonchaisri, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสิรวิัฒน์ บุญชัยศรี 

ตำแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

ประวัติการศึกษา  

     พ.ศ. 2563 Ph.D. (Biology) RMIT University, Australia 

     พ.ศ. 2543 M.Sc. (Biology) University of Essex, UK 

     พ.ศ. 2540 วิทยาศาสตรบัณฑติ (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
  

ผลงานวิจัย  

ปิยะรัฐ คลังต่วน เอกวิทย์ ตรเีนตร อัจฉรา แกล้วกล้า วินัย วิรยิะอลงกรณ์ อดิศักดิ์ จูมวงษ์ 

และ สิริวัฒน์ บุญชัยศรี (2563) การศกึษากลุ่มอาการความผิดปกติทางสรรีวิทยา

ของผิวเปลือกลำไยในใบและเปลือกหลังได้รับสังกะสี และโบรอน โดยเทคนิคโปรติโอ

มิกส์ และเมทาโบโลมิกส์. รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการระดับชาติ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1. 28 กุมภาพันธ์ 

2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่,722-736. 

วรีธดา คาวงค์ปิน เอกวิทย์ ตรีเนตร สิริวัฒน์ บุญชัยศรี อัจฉรา แกล้วกล้า อดิศักดิ์ จูม

วงษ์ และ วินัย วิริยะอลงกรณ์  (2563) การพัฒนาวิธีการตรวจสอบกลุ่มอาการ

ความผิดปกติทางสรีรวิทยาของผิวเปลือกลำไยหลังได้รับสังกะสีและโบรอน โดย

เทคนิคโปรตโิอมิกส์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั ้งที ่ 1. 28 กุมภาพันธ์ 2563  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชยีงใหม่, 782-788. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  สืบแสน 

Assistant Professor Sugunya Suebsan, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสุกัญญา  สบืแสน 

รหัสประจำตัวประชาชน 35103002XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานทีท่ำงาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1720  

088-2615964 

Email sugunya.pi@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2556 

 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่  

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา)         

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่    

ผลงานวิจัย 

Polsa, N., Songsiriritthigul, C., Suyotha, W., Suebsan, S., Anuntalabhochai, S., Sangwijit, K.  

(2021) Single mutation in the carbohydrate-binding module enhances cellulase activity 

in Bacillus amyloliquefaciens mutant. Walailak Journal of Science and Technology. 18(18): 

23985. 

Polsa, N., Suyotha, W., Suebsan, S., Anuntalabhochai, S. and Sangwijit, K. (2020). Increasing 

xylanase activity of Bacillus subtilis by atmospheric pressure plasma jet for biomass 

hydrolysis. 3 Biotech. 10-22.  
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Laksuk, H. , Anuntalabhochai, S. , Sangwijit, K. , Boonrueng, N. , Suebsan, S.  and Thongrote, 

C. (2019). Induced Mutations of Naked DNA by Atmospheric Pressure Plasma Jet (APPJ). 

Srinakharinwirot Science Journal. 35, 138-148.  

Suebsan, S., Sitthiphrom, S., Sangwijit, K. Sanguansermsri, M. and Anuntalabhochai, S. (2017) . 

Expression Analysis of Rice Polygalacturonase cDNA Responding to Brown Planthopper 
[Nilaparvata lugens (Stål)]. Genomics and Genetics. 10, 13-20. 
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ประวัติ 

ดร.ชัชวาล วงค์ชัย 

Dr.rer.nat Chatchawal Wongchai, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายชัชวาล วงค์ชัย 

รหัสประจำตัวประชาชน 35699002XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1517, 091-8834709 

Email Chatchawal.wo@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2556 

 

Doctor of Natural Science (Natural Science) 

University of Salzburg, Austria  

พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (พฤกษศาสตร์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

ผลงานวิจัย  

Ninmanont, P., Wongchai, C., Pfeiffer, W. and Chaidee, A. (2021). Salt stress of two rice varieties: 

root border cell response and multi- logistic quantification.  Protoplasma.  Online: 

PMID3367735  DOI:10.1007/s00709-021-01629-x. March (scopus) 
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ประวัติ 

ดร.ประลองยุทธ ศรปีาลวิทย์ 

Pralongyut Sripalwit, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายประลองยุทธ ศรปีาลวิทย์ 

รหัสประจำตัวประชาชน 35603002XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานทีท่ำงาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1744  

091-8586621 

Email pralongyut.sr@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2550 

 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2543 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2540 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

ผลงานวิจัย 

Kaewma, N., Kaeng-in, Y., Promjue, N., Sripalwit, P. and Samerjai, T. 2019. Antibacterial activity on 

zinc oxide nanoparticles on Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Proceedings of 

the 11th Science Research Conference (pp. 1344-1351). Bangkok, Thailand. 

Phuplaeng, T. and Sripalwit, P. 2018. Survey of helminths in Snake skin gourami (Trichogaster 

pectoralis) and Grey feather back (Notopterus notopterus) from Kwan Phayao, Phayao 

province. Proceedings of the 10th Science Research Conference (pp. BI378-BI385). Maha 

Sarakham, Thailand. 
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ผลงานวิจัย 

Nuntakwang, A. , Thapanya, D.  and BozdoĞan, H.  ( 2 021) .  The diversity of Adult Caddisfly 

(Trichoptera) in the two intermittent streams during the dry season in Phayao Province, 

Thailand.  Walailak Journal of Science and Technology.  18( 8) , 9114.  Online: 

https://doi.org/10.48048/wjst.2021.9114. April 

  

  

https://doi.org/10.48048/wjst.2021.9114


193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  

ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสตูร 
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ตารางแสดงภาระการสอนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาชีววทิยา  

ลำดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

จำนวนผลงานทางวชิาการ 

(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 
ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

วจิัย ตำรา บทความ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 นางสาวจตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล 

35701004XXXXX 

รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

สัตววิทยา 

4   835 835 835 835 835 

2 นางสาวนุจิรา ทาตัน 

367010092XXXXX 

รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

4 - - 805 805 805 805 805 

3 นายภพเก้า พุทธรักษ์ 

36406001XXXXX 

รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

ค.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

2 - - 856 856 856 856 856 

4 นายสมบูรณ์  อนันตลาโภชัย 

55099900XXXXX 

รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Plant Molecular Biology 

Tropical Molecular Biology 

ชีววทิยาทางทะเล 

สัตววิทยา 

5 2 - 50 50 50 50 50 

5 นายสิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล 

33099006XXXXX 

รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววทิยาสิ่งแวดล้อม 

ชีววทิยาสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ 

7 - - 1560 1560 1560 1560 1560 

6 นางสาวทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ 

32202000XXXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

สัตววิทยา 

ชีววทิยา 

5 - - 770 770 770 770 770 

7 นายบุญช่วง บุญสุข 

23419000XXXXX 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

3 - - 780 780 780 780 780 
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ลำดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

จำนวนผลงานทางวชิาการ 

(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 
ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

วจิัย ตำรา บทความ 2560 2561 2562 2563 2564 

8 นางสาวเนรัฐชลา  สุวรรณคนธ์ 

56201001XXXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเคม ี

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

2 - - 890 890 890 890 890 

9 นางสาวพลินจรีย์ รังสยาธร 

36099009XXXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

1 - - 720 720 720 720 820 

10 นายสิริวัฒน์ บุญชัยศรี 

35101002xxxxx 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.sc. 

วท.บ. 

Biology 

Biology 

ชีววทิยา 

2 - - 0 0 600 725 725 

11 นางสุกัญญา  สืบแสน 

35103002XXXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

จุลชีววทิยา 

4 - - 745 745 745 745 745 

12 นายชัชวาล วงค์ชัย 

35699002XXXXX 

- Dr.rer.nat 

วท.ม. 

วท.บ. 

Natural Science 

พฤกษศาสตร ์

พฤกษศาสตร ์

1 - - 800 800 800 250 250 

13 นายประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ 

35603002XXXXX 

- วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

2 --  800 800 800 663 663 

14 นายอาทิตย์ นันทขว้าง 

35101002XXXXX 

- วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

1 - - 710 710 710 710 710 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ข้อมูลการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และแผนท่ี

การกระจายผลการเรยีนรู้สู่ระดับรายวิชา 
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ตารางแสดงการเทียบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระหว่าง มคอ.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 และของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 

หลักสูตร  วท.บ. (คณติศาสตร์ เคมี ฟสิิกส์ ชีววิทยา) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีหลักสูตร  

(มคอ.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554) 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ใช้ใน มคอ.2 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต  (1)  มคีวามกตัญญู และนำคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ใน

การดำเนินชีวิต  
(1) มคีวามกตัญญู  ความซื่อสัตย์สุจริต ระเบียบ

วินัย และนำคุณธรรม จรยิธรรม มาใชใ้นการ

ดำเนินชีวิต 

  ✓    
(2) มีระเบียบวนัิย       

 (2)  ตระหนักและสำนกึในความเป็นไทย (2) ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย    ✓    
(4) เคารพสทิธิและความคดิเห็นของผู้อ่ืน (3) เคารพสทิธิศักดิ์ศร ีและคุณค่าของตนเอง

และผู้อ่ืน 
(3) เคารพสทิธิศักดิ์ศร ีและคุณค่าของตนเอง

และผู้อ่ืน 
  ✓ ✓   

(5) มีจิตสาธารณะ (4)  มจีติอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมอืงท่ีมี

คุณค่าของสังคม 
(4) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมอืง

ท่ีมีคุณค่าของสังคม และตระหนักในการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  ✓ ✓  ✓ 
3) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏบัิติตาม

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ความรู้ 
(1) มีความรูใ้นหลักการและทฤษฎีทางด้าน

วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ 

(1) มคีวามรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

และทฤษฎีท่ีสำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(1) มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎี

พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีจะ

นำมาอธิบายหลักการและทฤษฎท่ีีสำคัญใน

ศาสตร์เฉพาะ  

✓ ✓ ✓    

(2) มคีวามรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ท่ีจะนำมาอธิบายหลักการและทฤษฎใีนศาสตร์เฉพาะ 

(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดย

พัฒนาความรู้ใหม่เฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ 

คณิตศาสตร์ 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และ

มคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพื่อให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ  

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และ

มคีวามรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพื่อให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขา้ใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ  

     ✓ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีหลักสูตร  

(มคอ.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554) 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ใช้ใน มคอ.2 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

(4) มีความรูใ้นศาสตร์ต่างๆ ท่ีจะนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากับความรู้ใน

ศาสตร์อ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากับความรู้

ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปใช้

ในชีวิตประจำวัน 

     ✓ 

3. ทักษะทางปัญญา 
 (1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมี

ผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบ

องค์รวมคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบ

องค์รวมคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ และ

ม ี เ หต ุ ผลตามหล ั กกา รและว ิ ธ ี ก า ร ทา ง

วิทยาศาสตร ์

    ✓ ✓ 

2) นำความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป

ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์

ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ

การแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์

ความรู ้  ท ักษะและการใช ้เคร ื ่องมือกับการ

แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม  

     ✓ 

 (3) มีความใฝ่รู ้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์

ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่าง

ถูกต้องและเพื่อนำไปสู่การสรา้งสรรค์นวัตกรรม 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ

สรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์

 (3) มีความใฝ่รู้ สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา 

ว ิ เคราะห์  สังเคราะห์และสร ุปความร ู ้จาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง 

เพื ่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์

นวัตกรรม 

    ✓ ✓ 

 (4) ใชป้ระสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทาง

ใหม่ในการแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
(4) ใช ้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบ ัต ิมาหา

แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
    ✓ ✓ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดี (1)  มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดี    ✓  ✓ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีหลักสูตร  

(มคอ.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554) 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ใช้ใน มคอ.2 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

 (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม

องค์กร 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมท้ัง

แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ 

( 2 ) สามารถปร ับต ัวเข ้าก ับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการวางตัวและแสดงความ

คิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

   ✓  ✓ 

(1) มีภาวะผู้นำ โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนใน

ฐานะผู้นำและสมาชิกท่ีดี 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถ

ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนไดเ้หมาะสม ทำงานเป็นทีมได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถ

ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้เหมาะสม ทำงานเป็นทีมได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 

   ✓  ✓ 

(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมท้ัง

พัฒนาตนเองและพัฒนางาน  

(4)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง

ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(4) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค ์กร

รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้ทั ้งตนเองและวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง  

    ✓ ✓ 

 (5)  มทัีกษะในการดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม (5)  มทัีกษะในการดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม   ✓ ✓  ✓ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นและ 

เก็บรวบรวมข้อมูลไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ์ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันต่อการทำงานที ่เก ี ่ยวข้องกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลย ีส ื ่อสารอย ่างมี

ประสทิธิภาพและรูเ้ท่าทัน 

(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส ืบค ้นและเก ็บรวบรวมข ้อม ูลได ้อย ่างมี

ประส ิทธ ิภาพ ร ู ้ เท ่าท ัน และเหมาะสมกับ

สถานการณ์ 

 ✓     

(1) สามารถประยุกต์ความรูท้างคณิตศาสตร์และสถิติ

เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหา และ

นำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง

คณิตศาสตร์หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

ดำเนินช ีว ิตและแก้ป ัญหาที ่ เก ี ่ยวข ้องอย ่าง

สร้างสรรค ์

(2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์

และสถิติเพื ่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การ

แก้ปัญหา นำเสนอข้อมูล และสามารถนำมา

ประยุกต์ใชใ้นการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

   ✓ ✓  

(2) มีทักษะการใช้ภาษาเมื่อสื่อสารความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมท้ังการเลอืกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง

เหมาะสม 

(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคน

หลากหลายได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

(3) มีทักษะและความรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

หรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้

อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ภาษาในการ

✓      
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีหลักสูตร  

(มคอ.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554) 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ใช้ใน มคอ.2 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

ส ื ่อสารก ับกล ุ ่มคนหลากหลายได ้อย ่างมี

ประสทิธิภาพ  

6. สุนทรียภาพ 

 (1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่า

ของศาสตร์ท่ีศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่า

ของศาสตร์ ท่ีศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ✓ ✓ ✓  

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) มสีุขนสิัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ  (1) มสีุขนสิัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ   ✓ 
 

✓ ✓  
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รหัส รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศลิป์ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มภาษา 

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน                                         

001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ                                         

001103 
ภาษาอังกฤษสำหรับ

ชวีติประจำวัน 
                                        

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                                         

001205 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิ

วชิาการและวิชาชพี 
                                        

กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทลั 

002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชวีติยุคดิจิทัล                                        

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล                                           

กลุ่มทักษะชวีิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต                                  
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รหัส รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศลิป์ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

003102 
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
                             

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม                               

003204 
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 

และชุมชน 
                              

003305 
กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่

การเป็นผู้ประกอบการยุคดจิิทัล 
                                     

003306 
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม

ทางวิชาชพี 
                         

หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

241111 คณิตศาสตร์ 1              
                     

241112 คณิตศาสตร์ 2              
                     

242104 เคมี 1                                  

242105 เคมี 2                               
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รหัส รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศลิป์ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

243101 ชวีวทิยาวทิยาท่ัวไป                                       

243102 ชวีวทิยาของพชื                                     

243103 ชวีวทิยาของสัตว์                                     

244103 ฟสิิกส์เบือ้งต้น   
        

   
                

2.1.2 วิชาพื้นฐานสาขา 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                                  

242141 เคมีอินทรีย์                                    

247111 ชวีสถิติ                                        

361101 จุลชวีวทิยาท่ัวไป                                         

365215 ชวีเคมีท่ัวไป                                       

2.2 กลุ่มวิชาเอก 

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบงัคับ 

243212 ชวีวทิยาของเซลล์                 
                    

243251 นเิวศวทิยา                                  

243301 ววิัฒนาการ                                  



 

 204 

รหัส รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศลิป์ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

243302 อนุกรมวธิานและระบบวทิยา                              

243321 สรีรวทิยาของพชื                                     

243331 สรีรวทิยาของสัตว์                                    

243341 พันธุศาสตร์                                      

243401 ระเบียบวธีิวิจัย                               

243461 สัมมนา            


               

243462 การศึกษาอิสระ                              

243463 ฝึกงาน                           

243464 สหกิจศกึษา                           

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

กลุ่มวิชาพืชศาสตร ์

243322 
สัณฐานวทิยาและกายวิภาค

ศาสตร์ของพืช         
                                  

243323 อนุกรมวธิานของพืช                                   

243421 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน                                
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รหัส รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศลิป์ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

243422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ                            

243423  การเจริญเตบิโตของพชื                                     

243424 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพชื                                 

243425 
การออกแบบการทดลองสำหรับ

พชืศาสตร์ 
                                  

243426 การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ                                     

กลุ่มวิชาสัตววิทยา 

243332 สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง                                    

243333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                                    

243431 ชวีวทิยาของแมลง                                    

243432 ฮอร์โมนสัตว ์                                    

243433 ปรสิตวทิยาท่ัวไป                                     

243434 ปักษวีทิยา                                  

243435 ชวีวทิยาของผึง้และการเลีย้งผึง้                               

243436 แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ                                    



 

 206 

รหัส รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศลิป์ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

กลุ่มวิชาพันธศุาสตร ์

243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์เบ้ืองต้น                                     

243441 พันธุศาสตร์ของมนุษย์                                     

243442 ชวีวทิยาโมเลกุล                                     

243443 
พันธุศาสตร์ประชากรและ

ปริมาณเบ้ืองต้น 
                               

243444 เทคนิคทางชวีวิทยา                                     

243445 เทคโนโลยชีวีภาพเบือ้งต้น                                  

243446 
ชวีสารสนเทศน์ศาสตร์สำหรับโปรตโีอ

มกิส์และเมตาโบโลมกิส ์
                                

243447 การเพาะเลีย้งเซลล์สัตว์พืน้ฐาน                                     

243448 
อณูพันธุศาสตร์และพันธุ

วศิวกรรม 
                                 

กลุ่มวิชานิเวศวิทยา 

243351 
นเิวศวทิยาและพฤตกิรรมของ

สัตว์ 
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รหัส รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศลิป์ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

243352 นเิวศวทิยากับการท่องเท่ียว                                  

243353 นเิวศวทิยาเขตร้อน                                    

243451 ชวีวทิยาของมลพิษ                                

243452 ชลธีวิทยา                                    

243453 
ชวีวทิยาสิ่งแวดลอ้มและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 
                                

243454 

การตดิตามตรวจสอบทาง

ชวีภาพสำหรับการประเมินระบบ

นเิวศ 
                                  

243455 หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา                                

รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหส้าขา/หลักสูตรอื่น 

243211 เซลล์และชวีวทิยาโมเลกุล                                     

243241 พันธุศาสตร์ท่ัวไป                                       
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ภาคผนวก ซ  

ผลลัพธก์ารเรียนรู้ทีค่าดหวังและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLO) รายชั้นป ี
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ผลลพัธ์และการวดัประเมินผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลกัสูตร (PLO) รายช้ันป ี

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การวัดประเมินผล การวัดประเมินทักษะการใช้เครื่องมอืของนิสิต 

ชั้นปีที่ 1 

1. มคีุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนิสติ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. มทัีกษะความรู้พืน้ฐานทางดา้นภาษาและ

เทคโนโลยเีบือ้งต้น 

1. วัดประเมินจาก transcript กิจกรรมของนสิิต 

2. วัดประเมินจากผลการเรียนในรายวชิา GE 

เพิ่มเตมิการวัดเชงิปฏิบัต ิ 

3.  ว ัดประเม ินความร ู ้และท ักษะการใช ้อุ ปกรณ์ภายใน

ห้องปฏิบัต ิการเบ ื ้องต้น เช ่น เครื ่องแก้วประเภทต่าง ๆ 

ส่วนประกอบกลอ้งจุลทรรศน์ 

4. วัดประเมนิความรู้ทักษะการเตรียมตัวอย่างศกึษาเซลล์และเนื้อเยื่อ

พชื และศกึษาสิ่งมชีวีติ เช่น wet mount, squash technique 

5. ความรูเ้ร่ืองความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิาร 

1. การเตรียมตัวอย่างพชื (243102) 

2. กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบและสามมติ ิ

(243102) 

3. การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟเวร์ิด 

4. ความรู้เร่ืองความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิาร 

 

 

 

ชั้นปีที่ 2 

1. วัดประเมินจาก transcript กิจกรรมของนสิิต 

2. ทราบจรรยาบรรณของนักวิจัย 

3. มคีวามรู้พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

4. ทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยท่ีีสามารถ

ตดิตามความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได ้

5. มทัีกษะการใชเ้ครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และทาง

ชวีวทิยา 

ทราบขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น 

1. วัดประเมินจาก transcript กิจกรรมของนสิิต 

2. วัดประเมินจากรายวชิาเอกบังคับ ได้แก่ ชวีวทิยาของสัตว ์

“การอบรมการใชส้ัตว์” 

3. วัดประเมินจากการลงทะเบียนของนสิิตในรายวชิาแกน เช่น 

ฟสิิกส์เบือ้งต้น ชีววทิยา 3 และรายวชิาแกนสาขา เคมี

อนิทรีย์ ชีวเคมีท่ัวไป 

4. วัดประเมนิจากรายวชิาเอกบังคับ ได้แก่ ชวีวทิยาของสัตว ์เวศวทิยา 

ชวีวทิยาของเซลล์ และโครงการพัฒนาคำศัพท์เฉพาะทาง 

5. วัดประเมินจากรายวชิา นิเวศวทิยา และ โครงการจิตอาสา 

พัฒนาทอ้งถิ่น 

เพิ่มเติมการวัดเชิงปฏิบัติ  

1. การใช้กลอ้งจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ และการ

วัดขนาดสิ่งมีชีวิต ภายใตก้ล้องจุลทรรศน์ กล้อง

จุลทรรศน์แบบสามมติิ 

2. การวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ การวัดคา่ความ

เป็นกรด-ด่าง  การวัดความสูงตน้ไม้  

3. การใช้เครื่องมือผ่าตัด 

4. เครื่องช่ัง 

5. การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยส์ 

6. ความรู้เร่ืองความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิาร 
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6. วัดประเมินความรู้และทักษะการใชก้ล้องจุลทรรศน์เลนส์

ประกอบ และกล้องจุลทรรศ์แบบสามมติ ิ

7. วัดประเมินความรู้ทักษะการเตรียมตัวอย่างศึกษาเซลล์และ

สัตว์เบือ้งต้น และศึกษาสิ่งมชีวีติ เช่น wet mount, squash 

technique 

8. วัดประเมินความรู้ทักษะการใชเ้ครื่องมือวัด parameter ต่าง 

ๆ ทางนิเวศวทิยา 

ชั้นปีที่ 3 

1. มคีุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนิสติ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. เข้าใจจรรยาบรรณของนักวิจัย 

3. มคีวามรู้พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

รวมถึงศาสตร์ทางด้านชีววทิยา 

4. ใชทั้กษะทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยใีนการ

ค้นควา้ วเิคราะห ์และนำเสนอความรู้ทางด้าน

วทิยาศาสตร์ในรูปแบบการเขียนได้ 

5. มทัีกษะการใชเ้ครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และทาง

ชวีวทิยา 

6. มคีวามเข้าใจในการศึกษาและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. วัดประเมินจาก transcript กิจกรรมของนสิิต 

2. วัดประเมินจากการศกึษาค้นควา้ต่าง ๆ ท่ีสอดแทรกใน

รายวชิาเอกบังคับและรายวชิาเอกเลอืก 

3. วัดประเมินจากผลการเรียนทุกรายวชิาท่ีนิสติลงทะเบียน

เรียน 

4. วัดประเมินจากผลการเรียนรายวชิาเอกบังคับ โครงการ

พัฒนาคำศัพท์เฉพาะทาง โครงการพัฒนาทักษะการใช้

โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพวิเตอร์ 

5. วัดประเมินจากการทำรายงานในรายวชิาเอกบังคับและ

รายวชิาเอกเลอืก กิจกกรรมการมสี่วนร่วมในรายวชิา

อนุกรมวธิานและระบบวทิยา  

เพิ่มเตมิการวัดเชงิปฏิบัติ 

6. วัดประเมินความรู้และทักษะการใชก้ล้องจุลทรรศน์เลนส์

ประกอบ และสามมติ ิ

1. กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ และกล้องจุลทรรศน์แบบ

สามมติิ 

2. เครื่องช่ัง  

3. การใช้เครื่องมือผ่าตัด 

4. ไมโครปิเปต 

5. เทคนิคการปลอดเชื้อ 

6. ความรู้เร่ืองความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิาร 
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 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การวัดประเมินผล การวัดประเมินทักษะการใช้เครื่องมอืของนิสิต 

7. วัดประเมินความรู้ทักษะการเตรียมตัวอย่างศึกษาเซลล์

และเนื้อเยื่อพืช สัตว์เบือ้งต้น และศกึษาสิ่งมชีวีติ เช่น 

wet mount, squash technique 

8. วัดประเมนิความรู้ทักษะการรักษาตัวอย่างพชืและสัตว์

เบือ้งตน้ 

9. วัดประเมินความรู้ทักษะการคำนวณทางสถิตพืน้ฐาน เช่น 

การหาเฉลี่ย หาคา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหา chi 

square การทดสอบสมมติฐาน ฯลฯ 

ชั้นปีที่ 4 

1. มคีุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนิสติ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. ปฏบัิตติามจรรยาบรรณของนักวจิัยได ้

3. ประยุกต์ใช้ความรู้พืน้ฐานวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ รวมถึงศาสตร์ทางชวีวทิยาเพื่อการ

วจิัยและการปฏบัิตงิาน 

4. ใชทั้กษะทางภาษาและเทคโนโลย ีในการเขียน

รายงานการวิจัยในเชงิวชิาการและนำเสนอใน

รูปแบบปากเปล่าได้ อ่านบทความทางวิชาการได้

อย่างเขา้ใจ และสามารถนำเสนออธิบายเนื้อหาทาง

วชิาการน้ัน ๆ ได ้

5. มทัีกษะการใชเ้ครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และทาง

ชวีวทิยา 

6. มสี่วนร่วมในการศึกษาและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. วัดประเมินจาก transcript กิจกรรมของนสิิต 

2. วัดประเมินจากผลการเรียนในรายวชิาการศึกษาอิสระ และ 

สัมมนา 

3. วัดประเมินจากผลการเรียนในรายวชิาการศึกษาอิสระ 

4. วัดประเมินจากผลการเรียนในรายวชิาการศึกษาอิสระ 

สัมมนา ระเบียบวธีิวิจัย 

5. โครงการพัฒนาคำศัพท์เฉพาะทาง โครงการพัฒนาทักษะ

การใชโ้ปรแกรมพื้นฐานทางคอมพวิเตอร์ วัดประเมินจากการ

มสี่วนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รายวิชาการศกึษา

อสิระ และ กจิกรรมศึกษาและจดัตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติ  

6. วัดประเมินจากการมสี่วนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

รายวชิาการศึกษาอิสระ การฝกึงาน สหกิจศกึษา และกิจกรรม

ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

เพิ่มเตมิการวัดเชงิปฏิบัต ิ 

1. กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ และกล้องจุลทรรศน์

แบบสามมติ ิ 

2. เครื่องช่ัง  

3. การใช้เครื่องมือผ่าตัด 

4. ไมโครปิเปต 

5. เทคนิคการปลอดเชื้อ  

6. การเตรียมสาร 

7. ความรู้เร่ืองความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิาร 

8. เครื่องมือและเทคนิคเฉพาะทางอย่างน้อย 2 ชิ้น เช่น   

8.1 spectrophotometer 

8.2 PCR 

8.3 Electrophoresis 

8.4 การวเิคราะห์ปริมาณ N ด้วย Kjedalh method 

8.5 Evaporation 
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1. วัดประเมินการค้นคว้าข้อมูลผลงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

รายวชิาศึกษาอิสระ และการอ่านรวบรวมขอ้มูลเขียนรายงาน

เล่มการศึกษาอิสระ การฝึกงาน สหกิจศึกษา  

2. วัดประเมินการจัดทำไฟล์และโปสเตอร์ รวมท้ังนำเสนอ

ผลงานการศึกษาอิสระ การฝกึงานและสหกจิศึกษา  

3. นสิิตแสดงถึงประยุกต์ใชค้วามรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และศาสตร์เฉพาะทางชวีวทิยา ในการออกแบบ

การวจิัยในรายวชิาการศึกษาอสิระ การฝึกงาน และสหกิจ

ศกึษา 

4. นสิิตเข้าใจและมกีารออกแบบงานงิจัยการศึกษาอิสระ การ

ฝึกงานและสหกิจศกึษาตามจรรยาบรรณของนักวิจัย  

 

8.6 การตัดชิ้นเนื้อเยื่อ และการใชเ้ครื่องCryostat  และ 

Rotary Microtome 

8.7 Centrifugation 

8.8 หมอ้น่ึงฆ่าเช้ือ 

8.9 pH meter 

8.10  การถ่ายภาพ วาดภาพ บันทึกภาพ วิดีทัศน์ เชิง

วทิยาศาสตร์ 

8.11  การทำสไลดถ์าวรกึ่งถาวร  

8.12  การเก็บรักษาตัวอย่างพชื และสัตว์ 

8.13  การวเิคราะห์ BOD และ DO  

8.14  เครื่องสารอาหารดว้ย Hach photometer 

8.15  การวเิคราะห์การสังเคราะหแ์สงของพืช 

8.16  Growth Chamber 

8.17  การวัการเรีองแสงของ Chlorophyll A 

8.18  เครื่องวัดค่าชลศักย์ในเนื้อเยื่อพืช 

8.19  เครื่องวัดอัตราความเร็วในการลำเลียงอาหาร   

8.20 ครื่องวัดอัตราการคายนำ้ 

 


