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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะ วิทยาศาสตร์ ภาควิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา 
 (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Chemistry-Biology 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยา) 
     (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Chemistry-Biology) 
 2.2  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา) 
     (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Chemistry-Biology) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 - 
 
4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 150 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2  ภาษาท่ีใช้ 
   ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3  การรับนักศึกษา 
   รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
   หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
   ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา พ.ศ. 2554 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งท่ี 13(3/2559) 
   เม่ือวันที่ 12  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 378(8/2559) 
   เม่ือวันที่  17  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559 
  ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร (ถ้ามี)……………………………………………............……… 
   เม่ือวันที่................... เดือน............................. พ.ศ. ...................... 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 (1) นักเคมี 
 (2) นักชีววิทยา 
 (3) นักนิติวิทยาศาสตร์ 
 (4) นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน 
 (5) ครู อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 (6) เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์ประจําห้องปฏิบัติการ 
 (7) พนักงานส่งเสริมการขายเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ วัสดุและสารเคมี 
 (8) พนักงานบริษัทเอกชน 
 (9) ประกอบอาชีพอิสระท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมีหรือสาขาวิชาชีววิทยา 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. 3-1199-00045-55-0 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอดุลย์ เที่ยงจรรยา วท.ม. เคมีอินทรีย์ ม.สงขลานครินทร์ 2529 
    วท.บ. เคมี ม.สงขลานครินทร์ 2526 

2. 5-9011-99016-87-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายการุณ ทองประจุแก้ว วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.เกษตรศาสตร์ 2554 
    วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 ชีววิทยา ม.ทักษิณ 2549 

3. 3-2205-00377-99-8 อาจารย์ นางสาวเครือวัลย์ ยุนรัมย์ ปร.ด. ชีวเคมี ม.สงขลานครินทร์ 2551 
    วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 ศึกษาศาสตร ์ ม.สงขลานครินทร์ 2541 

4. 3-8002-00226-12-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายโอภาส บุญเกิด ปร.ด. เคมี ม.สงขลานครินทร์ 2554 
    วท.บ. เคมี ม.ทักษิณ 2548 

5. 3-8097-00131-20-1 อาจารย์ นายภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์ Ph.D. Analytical Chemistry U. of Aberdeen, 
UK 

2544 

    วท.ม. 
วท.บ. 

เคมี 
เคมี 

ม.เชียงใหม่ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2537 
2529 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่ง
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท่ีประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 การวางแผนหลักสูตรจึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมท้ังเพื่อให้
หลักสูตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) ดังนั้นการบริหารจัดการองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจําเป็น รวมถึงการประยุกต์ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ท้ังทางด้านเคมีควบคู่กับด้าน
ชีววิทยาที่เหมาะสมจะเพิ่มความสามารถในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่ึงเป็นดัชนีชี้นําท่ีสําคัญสําหรับการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างย่ังยืน ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีการจัดทําหลักสูตรดังกล่าวข้ึนเพ่ือสร้างบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านเคมีและชีววิทยาท่ีสอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ท้องถ่ินภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ และปรับตัวรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกได้พอเพียงและอย่างย่ังยืน  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร ทําให้คนไทยเรียนรู้ข่าวสาร และรับวัฒนธรรมจากต่างชาติ 
วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้ความ
สนใจในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์มีน้อยลง ทําให้เกิดความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากข้ึน 
ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาข้ึนเพ่ือสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ท่ีมี
ความรู้ท้ังสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาชีววิทยาท่ีมีคุณภาพ และมีความชํานาญ ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และส่งผลให้มีมาตรฐานการดํารงชีวิตท่ีดีขึ้น 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
   ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ีมีต่อการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ี
มีศักยภาพ มีความเหมาะสมและทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการบุคลากรสาขาเคมีและชีววิทยาในการพัฒนาประเทศ โดยการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมี-ชีววิทยาท่ีมี
ความสามารถและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ท่ีพร้อมด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นํา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงได้ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   ผลกระทบจากสถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สั งคม  และวัฒนธรรม  ท่ี มี ต่อ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ีมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ และสร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการในสาขาท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล รวมถึงการผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์
การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
   จํานวน 87 รายวิชา ได้แก่ 
   (1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํานวน 1 รายวิชา คือ 
    001-101     อาเซียนศึกษา                3(2-2-5) 
          ASEAN Studies 
   (2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํานวน 1 รายวิชา คือ 
   001-131     สุขภาวะกายและจิต  3(2-2-5) 
        Healthy Body and Mind 
   (3) คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชา จํานวน 11 ภาควิชา คือ 
        คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 3 รายวิชา คือ 
   315-101     กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1(0-0-3) 
        Co-Curricular Activities I 
   315-103     ความรู้ท่ัวไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา  2(2-0-4)  
        Introduction to Intellectual Property 
   315-201     วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม  3(3-0-6) 
        Science, Technology and Society 
        ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 4 รายวิชา คือ 
   316-200     วัสดุในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 
        Materials in Daily Life 
   316-201     วสัดุศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
        Foundation to Materials Science 
   342-200     พอลิเมอร์ในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 
        Polymers in Daily Life 
   342-301     วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  3(3-0-6) 
        Polymer Science 
        ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายวิชา คือ 
   321-112     ชีววิทยาการสืบพันธ์ุ  2(2-0-4) 
        Reproductive Science 
   321-491     โครงงานทางกายวิภาคศาสตร์  3(0-9-0) 
        Project in Anatomy 
        ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 3 รายวิชา คือ 
   322-101     แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 
        Calculus I 
   322-102     แคลคูลัส 2  3(3-0-6) 
        Calculus II 
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   347-201     สถิติพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
        Basic Statistics 
        ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 15 รายวิชา คือ 
   324-101     เคมีท่ัวไป 1  3(3-0-6) 
        General Chemistry I 
   324-102     เคมีท่ัวไป 2  3(3-0-6) 
        General Chemistry II 
   324-222     เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
        Introductory Physical Chemistry 
   324-231     เคมีอินทรีย์ 1  3(3-0-6) 
        Organic Chemistry I 
   324-232     เคมีอินทรีย์ 2  3(3-0-6) 
        Organic Chemistry II 
   324-241     เคมีวิเคราะห์  3(3-0-6) 
        Analytical Chemistry 
   324-313     เคมีอนินทรีย์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
        Introductory Inorganic Chemistry 
   324-341     การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1   3(3-0-6) 
        Instrumental Analysis I 
   325-101     ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1  1(0-3-0) 
        General Chemistry Laboratory I 
   325-102     ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2  1(0-3-0) 
        General Chemistry Laboratory II 
   325-222     ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น  1(0-3-0) 
        Introductory Physical Chemistry Laboratory 
   325-231     ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1  1(0-3-0) 
        Organic Chemistry Laboratory I  
   325-232     ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2  1(0-3-0) 
        Organic Chemistry Laboratory II 
   325-241     ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  1(0-3-0) 
        Analytical Chemistry Laboratory 
   325-341     ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1  1(0-3-0) 
        Instrumental Analysis Laboratory I 
        ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 5 รายวิชา คือ 
   326-202     จุลชีววิทยาท่ัวไป  3(3-0-6) 
        General Microbiology 
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   326-314     วิธีทางจุลชีววิทยา  3(2-3-4) 
        Methods in Microbiology 
   326-321     จุลชีววิทยาทางอาหาร  3(2-3-4) 
        Food Microbiology 
   326-423     จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  3(2-3-4) 
        Industrial Microbiology 
   327-202     ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป  1(0-3-0) 
        General Microbiology Laboratory 
        ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 5 รายวิชา คือ 
   328-302     ชีวเคมีพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
        Basic Biochemistry  
   328-312     เทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมี  3(2-3-4) 
        Basic Techniques in Biochemistry 
   328-331     ปฏิบัติการชีวเคมี 1  1(0-3-0) 
        Biochemistry Laboratory I 
   328-491     โครงงานทางชีวเคมี 1  3(0-9-0) 
        Project in Biochemistry I 
   328-492     โครงงานทางชีวเคมี 2  3(0-9-0) 
        Project in Biochemistry II 
        ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 12 รายวิชา คือ 
   330-101     หลักชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
        Principles of Biology I 
   330-102     หลักชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
        Principles of Biology II 
   330-200     สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย  4(3-3-6) 
        Morphology of Plants and Algae 
   330-212     สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ  3(2-3-4) 
        Comparative Vertebrate Zoology 
   330-231     สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  4(3-3-6) 
        Invertebrate Zoology 
   330-250     นิเวศวิทยา  3(3-0-6) 
        Ecology 
   330-300     ชีววิทยาของเซลล์  4(3-3-6) 
        Cell Biology 
   330-360     พันธุศาสตร์  3(3-0-6) 
        Genetics 
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   331-101     ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  1(0-3-0) 
        Principles of Biology Laboratory I 
   331-102     ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2  1(0-3-0) 
        Principles of Biology Laboratory II 
   331-250     ปฏิบัติการนิเวศวิทยา  1(0-3-0) 
        Ecology Laboratory 
   331-360     ปฏิบัติการพันธุศาสตร์  1(0-3-0) 
        Genetics Laboratory 
        ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายวิชา คือ 
   332-101     ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1  3(3-0-6) 
        Fundamental Physics I 
   332-111     ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1  1(0-2-1) 
        Fundamental Physics Laboratory I 
        ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 4 รายวิชา คือ 
   336-211     เภสัชวิทยาท่ัวไป  2(2-0-4) 
        General Pharmacology 
   336-212     ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 
        Drugs and Health Products in Daily Life 
   336-213     สารพิษในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 
        Toxic Substances in Daily Life 
   336-491     โครงงานทางเภสชัวิทยา  3(0-9-0) 
        Project in Pharmacology 
        ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายวิชา คือ 
   338-491     โครงงานทางสรีรวิทยา  3(0-9-0) 
        Project in Physiology 
        ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายวิชา คือ 
   345-101     คอมพิวเตอร์และการประยุกต์  3(2-2-5) 
        Computers and Applications 
   345-102     คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม  3(2-2-5) 
        Computers and Programming 
   (4) คณะนิติศาสตร์ จํานวน 1 รายวิชา คือ 
   874-192     กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
        Law Relating to Occupations and Everyday Life 
 
   (5) คณะศิลปศาสตร์ จํานวน 25 รายวิชา คือ 
   890-211     เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)  
        Improving Listening Skill in English 
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   890-212     การสนทนาภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
         English Conversation I 
   890-213     การสนทนาภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
        English Conversation II 
   890-214     เสริมทักษะด้านการฟังและการพูด  3(2-2-5) 
        Consolidating Listening and Speaking Skills 
   890-221     การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
        Improving Reading in English  
   890-222     การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
        Functional Reading 
   890-223     การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
        Reading English Newspapers 
   890-224     การแปลเบื้องต้น  3(3-0-6) 
        Introduction to Translation 
   890-226     ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง  3(3-0-6) 
        English Grammar for Real Life Communication 
   890-227     การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3(3-0-6) 
        Introduction to English Writing 
   890-231     การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
        Communication in English in Science and Technology 
   890-251     การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ  3(3-0-6) 
        Reading English in an Academic Context 
   890-252     การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
        Writing Academic English 
   890-261     ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน  3(3-0-6) 
        English in the Workplace 
   890-271     ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
        English Study Skills through E-learning 
   890-331     การอ่านในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
        Reading in Science and Technology 
   890-351     ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 3(3-0-6) 
        Study Skills in English for Higher Studies 
   890-361     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน  3(3-0-6) 
        English for Job Application 
   895-101     พฤติกรรมศาสตร์  3(3-0-6) 
        Behavioral Science 
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   895-125     การใช้ภาษาไทย  3(2-2-5) 
        Thai Usage 
   895-171     ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต  3(2-2-5) 
        Wisdom of Living 
   895-203     จิตวิทยาท่ัวไป  3(3-0-6) 
        General Psychology 
   895-205     เศรษฐศาสตร์และการปกครอง  2(2-0-4) 
        Economics and Government 
   895-303     เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต  3(3-0-6) 
        Economics for Life 
   895-XXX    วิชากีฬา พลศึกษาหรือนันทนาการ  1(x-y-z) 
 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น จํานวน 15 รายวิชา คือ 
   340-101     วิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
        Applied Science 
   340-102     มนุษย์กับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
        Man and Science 
   340-161     โสตทัศนศึกษา  2(2-0-4) 
        Audio-Visual Education  
   340-241     การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์  2(2-0-4) 
        Introduction to Crime Detection 
   340-253     วิทยาศาสตร์ประจําวัน  2(2-0-4) 
        Everyday Science  
   340-254     วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1  2(2-0-4) 
        Earth and Space Science I 
   340-255     วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2  2(2-0-4) 
        Earth and Space Science II 
   340-351     ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
        Introduction to Geographic Infomatics Systems 
   340-352     เทคโนโลยีทางการพิมพ์  2(2-0-4) 
        Printing Technology 
   340-353     วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ 1  2(2-0-4) 
        Photographic Science I 
   340-361     สื่อทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
        Science Media for Communication 
   340-381     การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์  2(1-2-3) 
         Preparation for Seminar in Science 
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   340-461     การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ 1  2(1-2-3) 
        Radio and Television Program Production I 
   341-353     วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ 2  2(2-0-4) 
        Photographic Science II 
   341-461     การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ 2  2(1-2-3) 
        Radio and Television Program Production II 
 
 13.3 การบริหารจัดการ 
            1) แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาใน
การพิจารณารายวิชา การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4)  
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล และจัดทํารายงานผลดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)  
   2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา ดําเนินการเก่ียวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 
   3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1  ปรัชญา 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีความรู้ ความสามารถ
และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ใน 2 สาขาวิชาคู่กันคือ สาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาชีววิทยา รวมท้ังการประยุกต์ใช้ความรู้ท้ังสอง
สาขาวิชาร่วมกันในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูงได้ พร้อมด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นํา มี
คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 1.2  ความสําคัญ 
   ประเทศไทยปัจจุบันกําลังประสบปัญหาความขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพเพื่อการแข่งขันและพัฒนา
ประเทศเนื่องจากค่านิยมทางด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์ลดลงมีสาเหตุจากความเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม ความนิยมทาง
สังคมถูกเบนไปสู่สาขาวิชาทางด้านอ่ืน ส่งผลให้คนเรียนเก่งหันไปประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้ ท่ีสามารถหาเงินทองได้มากกว่า
อาชีพนักวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และอาชีพศิลปินนักแสดง จึงเป็นท่ีมาของการจัดทํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา เพ่ือปลูกฝังทัศนคติท่ีถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ สร้างนักวิทยาศาตร์ท่ีมีเจต
คติท่ีต่อวิชาชีพ สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิทยาศาสตร์ท้ังทางด้านเคมีและชีววิทยา 
   ลักษณะเด่นของบัณฑิตสาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา คือ เป็นผู้ท่ีมีความรู้พ้ืนฐานท่ีสําคัญท้ังสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชา
ชีววิทยา จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสท้ังในการทํางานและการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนได้ท้ังทางด้านสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชา
ชีววิทยา รวมท้ังในสาขาวิชาการประยุกต์ เช่น อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร ชีวเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว หลักสูตรยังได้เพ่ิมรายวิชาและจัดกลุ่มรายวิชาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ไว้โดยเฉพาะ เพ่ือให้นักศึกษาท่ี
สนใจจะทํางานหรือศึกษาต่อทางสาขานิติวิทยาศาสตร์ไว้ด้วย ซ่ึงในอดีตท่ีผ่านมา บัณฑิตสาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา สามารถหา
งานทําและศึกษาต่อ จนประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงานเป็นอย่างมาก 
 1.3  วัตถุประสงค์  
   เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
   (1) มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีและชีววิทยา สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 
   (2) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบ
ต่อสังคมและองค์กร 
   (3) มีความสามารถในการสื่อสารท้ังการพูด และการเขียน 
   (4) มีความสามารถในการเป็นผู้นําและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (5) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ท่ีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
   (6) มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   (7) มีทักษะในการทําวิจัย สามารถค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตร

บัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา 
ตามเกณฑ์ มาตรฐานของ สกอ. 
และมาตรฐานวิชาชีพ 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ 
2. ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจํา

หลักสูตร 
3.  ผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลสรุปการประชุม 
4.  มคอ.7 

2. ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยการเพิ่ม 

     - การสอนแบบ active learning 
     - ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการ  
       เรียนการสอน 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนการ
สอน แบ บ  active learning และก าร ใช้
ภาษาอังกฤษร่วมในการเรียนการสอน 

2. การประเมินการสอนของอาจารย์ โดย
นักศึกษา 

3.  การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

1. จํานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะการ
จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning และการใช้ภาษาอังกฤษ
ร่วมในการเรียนการสอน 

2. จํานวนอาจารย์ท่ีร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนแบบ active learning และ
การใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการ
เรียนการสอน 

3.  จํานวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการ
สอนแบบ active learning ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 50 

4. จํานวนรายวิชาท่ีใช้ภาษาอังกฤษ
ร่วมในการเรียนการสอนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 30 

5. ผลการประเมินการสอนและผล
การประเมินรายวิชา 

3. ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะก า ร
ประเมินผล 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการวัดและ
ประเมินผล 

2. กํ าหนดให้ มีการประเมิน ข้อสอบใน ทุก
รายวิชา 

3. ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือพัฒนาการ
ออกข้อสอบ 

4. กําหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลแต่ละ
รายวิชา 

1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ
อาจารย์ทางด้านการวัดและการ
ประเมินผล 

2. จํานวนอาจารย์ท่ีร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิ ม พู น ทั กษ ะ ในการวั ด และ
ประเมินผล 

3. จํานวนรายวิชาท่ีมีการวิเคราะห์
และนําผลการวิเคราะห์ข้อสอบไป
ใช้พัฒนาการออกข้อสอบ 

4. จํานวนรายวิชาท่ีมีการประเมิน
ข้อสอบ 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเกณฑ์

การประเมินผลและระบบการวัด
และประเมินผล 

4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทุก
ด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมท้ังทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ  

2. ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของ นักศึกษา
ในแต่ละด้าน  

1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ
อาจารย์ 

2. จํานวนอาจารย์ท่ีร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

4. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
   จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกําหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ช) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสตูร  
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
   วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.  
   วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  
   ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน  เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม  
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   (1) ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 
   (2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ 
   (3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการต่างๆ ท่ีจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   (1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างตํ่า 
   (2) ความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอท่ีจะเรียนในสาขาวิชาชีพ 
   (3) ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอท่ีจะเรียนในสาขาวิชาชีพ 
   (4) ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเรียนในระดับอุดมศึกษา 
 2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
   (1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียม
ความพร้อม 
   (2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาท่ีมีความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต่ํา 
   (3) จัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
   (4) จัดปฐมนิเทศ แนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 
 



16 
 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 
1 45 45 45 45 45 
2 - 45 45 45 45 
3 - - 45 45 45 
4 - - - 45 45 

รวม 45 90 135 180 180 
 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
   2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
   2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ก. งบดําเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,136,826 2,222,299 2,311,191 2,403,638 2,499,784
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ไม่รวม 3) 1,428,105 1,499,510 1,574,486 1,653,210 1,735,871
3. ทุนการศึกษา  -  -  -  -  - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 30,354,254 31,871,966 33,465,565 35,138,843 36,895,785
รวม (ก) 33,919,185 35,593,775 37,351,242 39,195,691 41,131,440
ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 306,305 321,620 337,701 354,586 372,316
รวม (ข) 306,305 321,620 337,701 354,586 372,316
รวม (ก + ข) 34,225,489 35,915,395 37,688,942 39,550,277 41,503,755
จํานวนนักศึกษา 45 90 135 180 180
ค่าใช้จ่ายนักศึกษาต่อคน 760,566 399,060 279,177 219,724 230,576
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 2.7  ระบบการศึกษา 
     แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
   เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ช) 
 
    2.9   การจัดการเรียนการสอน 
            หลักสูตรนี้มีรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น  active learning   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาใน 
            หลักสูตร 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
   3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 150 หน่วยกิต 
   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
     1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
     2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
     3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
    ข. หมวดวิชาเฉพาะ 114 หน่วยกิต 
     1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 26 หน่วยกิต 
     2) กลุ่มวิชาบังคับ 
      แผนท่ี 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา 57 หน่วยกิต 
      แผนท่ี 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา 60 หน่วยกิต 
     3) กลุ่มวิชาเลือก 
      แผนท่ี 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา 31 หน่วยกิต 
      แผนท่ี 2 เลือกวิชาสหกิจศกึษา 28 หน่วยกิต 
    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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   3.1.3 รายวิชา 
    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
     1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
      - วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
   890-101     การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
        Fundamental English Listening and Speaking 
   890-102     การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
        Fundamental English Reading and Writing 
      - วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

              เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา จํานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุ่ม
ภาษาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
   890-211     เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)
        Improving Listening Skill in English 
   890-212     การสนทนาภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
        English Conversation I 
   890-213     การสนทนาภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
        English Conversation II 
   890-214     เสริมทักษะด้านการฟังและการพูด  3(2-2-5) 
        Consolidating Listening and Speaking Skills 
   890-221     การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
        Improving Reading in English 
   890-222     การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
        Functional Reading 
   890-223     การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
        Reading English Newspapers 
   890-224     การแปลเบื้องต้น  3(3-0-6) 
        Introduction to Translation 
   890-226     ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง  3(3-0-6) 
        English Grammar for Real Life Communication 
   890-227     การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3(3-0-6) 
        Introduction to English Writing 
   890-231     การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
        Communication in English in Science and Technology 
   890-251     การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ  3(3-0-6) 
        Reading English in an Academic Context 
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   890-252     การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
        Writing Academic English 
   890-261     ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน  3(3-0-6) 
        English in the Workplace 
   890-271     ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
         English Study Skills through E-learning 
   890-331     การอ่านในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
        Reading in Science and Technology 
   890-351     ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 3(3-0-6) 
        Study Skills in English for Higher Studies 
   890-361     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน  3(3-0-6) 
        English for Job Application  
   895-125     การใช้ภาษาไทย          3(2-2-5) 
        Thai Usage 
 
     2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต  
      - วิชาบังคับ 8 หน่วยกิต 
            (1) เลือกเรียน จํานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
   001-101     อาเซียนศึกษา  3(2-2-5) 
        ASEAN Studies 
   001-131     สุขภาวะกายและจิต  3(2-2-5) 
        Healthy Body and Mind 
   874-192     กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
        Law Relating to Occupations and Everyday Life 
   895-135     สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต  3(2-2-5) 
        Life Aesthetics 
   895-171     ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต  3(2-2-5) 
        Wisdom of Living 
            (2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 หน่วยกิต 
   315-101     กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1(0-0-3) 
        Co-Curricular Activities I 
            (3) กิจกรรมพลศึกษา 1 หน่วยกิต 
   895-xxx     วิชาทางด้านกีฬา พลศึกษาหรือนันทนาการ  1(x-y-z) 
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      - วิชาเลือก 4 หน่วยกิต 
              เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จาก

รายวิชาท่ี เหลือข้างต้น  หรือจากรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ี เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
   895-101     พฤติกรรมศาสตร์  3(3-0-6) 
        Behavioral Science 
   895-203     จิตวิทยาท่ัวไป  3(3-0-6) 
        General Psychology 
   895-205     เศรษฐศาสตร์และการปกครอง  2(2-0-4) 
        Economics and Government 
   895-303     เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต  3(3-0-6) 
        Economics for Life 
   895-xxx     วิชาทางด้านกีฬา พลศึกษาหรือนันทนาการ  1(x-y-z) 
 
     3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
      - วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 
            เลือกเรียน จํานวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
   315-103     ความรู้ท่ัวไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา  3(3-0-6) 
        Introduction to Intellectual Property 
   315-201     วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม  3(3-0-6) 
        Science, Technology and Society 
   345-101     คอมพิวเตอร์และการประยุกต์  3(2-2-5) 
        Computers and Applications 
   345-102     คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม  3(2-2-5) 
        Computers and Programming 
      - วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 

              เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จาก
รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัย 
อ่ืน ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
   336-211     เภสัชวิทยาท่ัวไป  2(2-0-4) 
        General Pharmacology 
   336-212     ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 
        Drugs and Health Products in Daily Life 
   336-213     สารพิษในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 
        Toxic Substances in Daily Life 
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   340-102     มนุษย์กับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
        Man and Science 
   342-200     พอลิเมอร์ในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 
        Polymers in Daily Life 
    ข. หมวดวิชาเฉพาะ 114 หน่วยกิต 
     1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 26 หน่วยกิต 
   322-101     แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 
        Calculus I 
   322-102     แคลคูลัส 2  3(3-0-6) 
        Calculus II 
   324-101     เคมีท่ัวไป 1  3(3-0-6) 
        General Chemistry I 
   324-102     เคมีท่ัวไป 2  3(3-0-6) 
        General Chemistry II 
   325-101     ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1  1(0-3-0) 
        General Chemistry Laboratory I 
   325-102     ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2  1(0-3-0) 
        General Chemistry Laboratory II 
   330-101     หลักชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
        Principles of Biology I 
   330-102     หลักชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
        Principles of Biology II 
   331-101     ปฏิบตัิการหลักชีววิทยา 1  1(0-3-0) 
        Principles of Biology Laboratory I 
   331-102     ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2   1(0-3-0) 
        Principles of Biology Laboratory II 
   332-101     ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1  3(3-0-6) 
        Fundamental Physics I 
   332-111     ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1  1(0-2-1) 
        Fundamental Physics Laboratory I 
 
    2) กลุ่มวิชาบังคับ 
     แผนท่ี 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา 57 หน่วยกิต 
     แผนท่ี 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา 60 หน่วยกิต 
   324-222     เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
        Introductory Physical Chemistry 
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   324-231     เคมีอินทรีย์ 1  3(3-0-6) 
        Organic Chemistry I 
   324-232     เคมีอินทรีย์ 2  3(3-0-6) 
        Organic Chemistry II 
   324-241     เคมีวิเคราะห์  3(3-0-6) 
        Analytical Chemistry 
   324-313     เคมีอนินทรีย์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
        Introductory Inorganic Chemistry 
   324-341     การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1   3(3-0-6) 
        Instrumental Analysis I 
   325-222     ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น  1(0-3-0) 
        Introductory Physical Chemistry Laboratory 
   325-231     ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1  1(0-3-0) 
        Organic Chemistry Laboratory I 
   325-232     ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2  1(0-3-0) 
        Organic Chemistry Laboratory II 
   325-241     ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  1(0-3-0) 
        Analytical Chemistry Laboratory 
   325-341     ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1  1(0-3-0) 
        Instrumental Analysis Laboratory I 
   326-202     จุลชีววิทยาท่ัวไป  3(3-0-6) 
        General Microbiology 
   327-202     ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป  1(0-3-0) 
        General Microbiology Laboratory 
   328-302     ชีวเคมีพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
        Basic Biochemistry 
   328-331     ปฏิบัติการชีวเคมี 1  1(0-3-0) 
        Biochemistry Laboratory I 
   330-200     สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย  4(3-3-6) 
        Morphology of Plants and Algae 
   330-212     สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ  3(2-3-4) 
        Comparative Vertebrate Zoology หรือ 
   330-231     สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  4(3-3-6) 
        Invertebrate Zoology 
   330-250     นิเวศวิทยา  3(3-0-6) 
        Ecology 
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   330-300     ชีววิทยาของเซลล์  4(3-3-6) 
        Cell Biology 
   330-360     พันธุศาสตร์  3(3-0-6) 
        Genetics 
   331-250     ปฏิบัติการนิเวศวิทยา  1(0-3-0) 
        Ecology Laboratory 
   331-360     ปฏิบัติการพันธุศาสตร์  1(0-3-0) 
        Genetics Laboratory 
   340-481     การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์  1(0-2-1) 
        Seminar in Science 
   321-491*    โครงงานทางกายวิภาคศาสตร์  3(0-9-0) 
        Project in Anatomy 
   328-491*    โครงงานทางชีวเคมี 1  3(0-9-0) 
        Project in Biochemistry I 
   336-491*    โครงงานทางเภสชัวิทยา  3(0-9-0) 
        Project in Pharmacology 
   338-491*    โครงงานทางสรีรวิทยา  3(0-9-0) 
        Project in Physiology 
   341-472     สหกิจศึกษา  6(0-18-0) 
        Cooperative Education 
   341-491*    โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1  3(0-9-0) 
        Project in Science I 
   347-201     สถิติพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
        Basic Statistics 
     * ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา 
     หมายเหตุ แผนท่ี 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานฯ (รหัส xxx-491) 
จํานวน 1 รายวิชา โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา (341-472) 
       แผนท่ี 2 เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา (341-472) 
โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานฯ (รหัส xxx-491) 
    3) กลุ่มวิชาเลือก 
     แผนท่ี 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา 31 หน่วยกิต 
     แผนท่ี 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา 28 หน่วยกิต 

   ให้นักศึกษาเลือกจากสองสาขาวิชาเอกหรือเลือกจากรายวิชาทางวิทยาศาสตร์หรือ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ท่ีเปิดสอน โดยภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์หรือรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
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     รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 
   316-200     วัสดุในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 
        Materials in Daily Life 
   316-201     วัสดุศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
        Foundation to Materials Science 
   342-301     วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  3(3-0-6) 
        Polymer Science 
     รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
   321-112     ชีววิทยาการสืบพันธ์ุ  2(2-0-4) 
        Reproductive Science 
   321-491     โครงงานทางกายวิภาคศาสตร์  3(0-9-0) 
        Project in Anatomy 
     รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาเคมี 
   324-201     เคมีกับความปลอดภัย  2(2-0-4) 
        Chemical Safety 
   324-426     คอมพิวเตอร์ทางเคมี  2(2-0-4) 
        Computer in Chemistry 
   324-432     เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  2(2-0-4) 
        Natural Product Chemistry 
   324-451     ปิโตรเคมี  2(2-0-4) 
        Petrochemistry 
   324-471     เคมีอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
        Industrial Chemistry 
   324-472     เคมีสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
        Environmental Chemistry 
     รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาจุลชีววิทยา 
   326-314     วิธีทางจุลชีววิทยา  3(2-3-4) 
        Methods in Microbiology 
   326-321     จุลชีววิทยาทางอาหาร  3(2-3-4) 
        Food Microbiology 
   326-423     จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  3(2-3-4) 
        Industrial Microbiology 
     รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี 
   328-312     เทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมี  3(2-3-4) 
        Basic Techniques in Biochemistry 
   328-491     โครงงานทางชีวเคมี 1  3(0-9-0) 
        Project in Biochemistry I 
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   328-492     โครงงานทางชีวเคมี 2  3(0-9-0) 
        Project in Biochemistry II 
     รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา 
   330-320     สรีรวิทยาของพืช  4(3-3-6) 
        Plant Physiology 
   330-370     หลักการวิจัยทางชีววิทยา  2(2-0-4) 
        Fundamentals of Biological Research 
   330-372     วิธีวิเคราะห์น้ําในการวิจัยทางชีวภาพ  3(1-6-2) 
        Water Analysis for Biological Research 
   330-382     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ  3(3-0-6) 
        Introduction to Evolution 
   330-404     หลักเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช  2(2-0-4) 
        Principles of Plant Biotechnology 
   330-406     ชีววิทยามลพิษ  3(2-3-4) 
        Pollution Biology 
   330-482     ชีววิทยาการอนุรักษ์  3(3-0-6) 
        Conservation Biology 
     รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาเภสัชวิทยา 
   336-491     โครงงานทางเภสชัวิทยา  3(0-9-0) 
        Project in Pharmacology 
     รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาสรีรวิทยา 
   338-491     โครงงานทางสรีรวิทยา  3(0-9-0) 
        Project in Physiology 
     รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
   340-211     สารเคมีในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 
        Chemicals in Daily Life 
   340-212     ยางธรรมชาติ  2(2-0-4) 
        Natural Rubber 
   340-213     วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ  2(2-0-4) 
        Metal plating Industrial Science 
   340-214      วัตถุเจือปนอาหาร          2(2-0-4) 
         Food Additive  
   340-241     การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์  2(2-0-4) 
        Introduction to Crime Detection 
   340-242     นิติวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้น  2(2-0-4) 
        Introduction to Forensic Science 
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   340-251     วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 
        Physical Science in Daily Life 
   340-252     วิทยาศาสตร์ชีวภาพในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 
        Biological Science in Daily Life 
   340-253     วิทยาศาสตร์ประจําวัน  2(2-0-4) 
        Everyday Science 
   340-311     เคมีอาหารสัตว์น้ํา  3(3-0-6) 
        Aquafeed Chemistry 
   340-312     เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีสําหรับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
        Electrochemical Sensors for Environment 
   340-321     ความหลากหลายของพืชในบรรพกาล  3(2-3-4) 
        Palaeodiversity of Plants 
   340-322     บรรพเรณูวิทยา  3(2-3-4) 
        Palaeopalynology 
   340-323     เรณูวิทยาประยุกต์  3(2-3-4) 
        Applied Palaeopalynology 
   340-331     สารพฤกษเคมีเบื้องต้น  2(2-0-4) 
        Introduction to Phytochemicals 
   340-332     วิทยาเอนไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ํา   3(3-0-6) 
        Digestive Enzymology in Aquatic Animals 
   340-341     นิติวิทยาศาสตร์  2(2-0-4) 
        Forensic Science 
   340-342     การตรวจสถานท่ีเกดิเหตุ  2(2-0-4) 
        Crime Scene Investigation 
   340-343      นิติเคมีไฟฟ้าเบื้องต้น              3(3-0-6) 
                               Introduction to Forensic Electrochemistry 
   340-352     เทคโนโลยีทางการพิมพ์  2(2-0-4) 
        Printing Technology 
   340-353     วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ 1  2(2-0-4) 
        Photographic Science I 
   340-381     การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์  2(1-2-3) 
        Preparation for Seminar in Science 
   340-391     การเตรียมทําโครงงานวิจัย  2(1-2-3) 
         Preparation for Research Project 
   340-431     ฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดจากพืช  3(2-2-2) 
        Bioactivity of Plant Extracts 
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   340-441     การวิเคราะห์ยาเสพติดเบื้องต้น  3(2-3-4) 
        Introduction to Drug Analysis 
   340-442     นิติเคมีเบื้องต้น  2(2-0-4) 
        Introduction to Forensic Chemistry 
   340-451     หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1  2(2-0-4) 
        Special Topics in Applied Science I 
   340-452     หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2  2(2-0-4) 
        Special Topics in Applied Science II 
   340-453     วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
        Industrial Science 
   340-454     ระบบประกันคุณภาพสากล  3(3-0-6) 
        International Quality Assurance System 
   340-481     การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์  1(0-2-1) 
        Seminar in Science 
   341-213     ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ 1(0-3-0) 
        Matal Plating Industrial Science Laboratory 
   341- 341    ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์  1(0-3-9) 
        Forensic Science Laboratory 
   341-353     วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ 2  2(2-0-4) 
        Photographic Science II 
   341-442     ปฏิบัติการนิติเคมีเบื้องต้น  1(0-3-0) 
        Introduction to Forensic Chemistry Laboratory 
   341-471     การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์  1(0-6-0) 
        Science Job Training 
   341-491     โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1  3(0-9-0) 
        Project in Science I 
   341-492     โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2  3(0-9-0) 
        Project in Science II 
     เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิชาการหลักสูตร
เคมี-ชีววิทยา อาจกําหนดรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อหลักสูตรเคมี-ชีววิทยา ให้เป็นวิชาเลือกใน
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
 
    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
     ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศและเป็นไปตามข้อกําหนดเฉพาะสําหรับรายวิชานั้นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
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   3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

       จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  322-101  แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
  324-101  เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
  325-101  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-0) 
  330-101  หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
  331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
  332-101  ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
  332-111  ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 1(0-2-1) 
     วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-y-z) 
      รวม 18(x-y-z)  
   หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียน รายวิชา 890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม รายวิชา 890-101 การฟังและ
พูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และ รายวิชา 890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
       จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  322-102  แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
  324-102  เคมีท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
  325-102  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1(0-3-0) 
  330-102  หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
  331-102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0) 
  890-101  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
  890-102  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  895-xxx  พลศึกษาหรือนันทนาการ 1(x-y-z) 
     วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(x-y-z) 
      รวม 21(x-y-z) 
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ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

       จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  324-222  เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  324-231  เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
  325-222  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 1(0-3-0) 
  325-231  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0) 
  330-200  สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย 4(3-3-6) 
  330-231*** สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) * 
     วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(x-y-z) 
     วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลอืก 4(x-y-z) * 
     วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
      รวม 22(x-y-z) 
   * กรณีลงทะเบียนรายวิชา 330-231 ไม่ต้องลงทะเบียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกในภาคการศึกษาน้ี แต่หากไม่ได้
ลงทะเบียนรายวิชา 330-231 ต้องลงทะเบียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกในภาคการศึกษาน้ี 
 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
       จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1(0-0-3) 
  324-232  เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
  325-232  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-0) 
  330-250  นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
  330-212*** สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ 3(2-3-4) ** 
  331-250  ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0) 
  347-201  สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
     วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
     วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2(x-y-z) 
     วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 3(x-y-z) ** 
      รวม 20(x-y-z) 
   ** กรณีลงทะเบียนรายวิชา 330-212 ไม่ต้องลงทะเบียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกในภาคการศึกษานี้ แต่หากไม่ได้
ลงทะเบียนรายวิชา 330-212 ต้องลงทะเบียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกในภาคการศึกษาน้ี 
   *** ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา 
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ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

       จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  324-241  เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
  325-241  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) 
  324-313  เคมีอนินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  326-202  จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
  327-202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-0) 
     วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2(x-y-z) 
     วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 3(3-0-6) 
     วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 5(x-y-z) 
      รวม 21(x-y-z) 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
       จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  324-341  การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 3(3-0-6) 
  325-341  ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 1(0-3-0) 
  328-302  ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  328-331  ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 
  330-300  ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-6) 
  330-360  พันธุศาสตร์ 3(3-0-3) 
  331-360  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0) 
     วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 3(3-0-6) 
     วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 3(x-y-z)  
      รวม 22(x-y-z) 
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ปีที่ 4  
แผนท่ี 1 แผนการศึกษาปกติ (ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา) 

ภาคการศึกษาที่ 1 
       จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  340-481  การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 1(0-2-1) 
  xxx-491  โครงงานทาง......................... 3(0-9-0) 
     วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 9(x-y-z) 
     วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
      รวม 16(x-y-z) 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
       จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
     วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 10(x-y-z) 
     รวม 10(x-y-z) 
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ปีที่ 4  
แผนท่ี 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 
       จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  341-472  สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
      รวม 6(0-18-0) 
 
 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
       จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  340-481  การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์  1(0-2-1) 
     วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 16(x-y-z) 
     วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
      รวม 20(x-y-z) 
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1  อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1. 3-1199-00045-55-0 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอดุลย์ เที่ยงจรรยา วท.ม. เคมีอินทรีย์ ม.สงขลานครินทร์ 2529 200 200 200 200 
    วท.บ. เคมี ม.สงขลานครินทร์ 2526     

2. 5-9011-99016-87-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายการุณ ทองประจุแก้ว วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.เกษตรศาสตร์ 2554 200 200 200 200 
    วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 ชีววิทยา ม.ทักษิณ 2549     

3. 3-2205-00377-99-8 อาจารย์ นางสาวเครือวัลย์ ยุนรัมย์ ปร.ด. ชีวเคมี ม.สงขลานครินทร์ 2551 200 200 200 200 
    วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 ศึกษาศาสตร ์ ม.สงขลานครินทร์ 2541     

4. 3-8002-00226-12-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายโอภาส บุญเกิด ปร.ด. เคมี ม.สงขลานครินทร์ 2554 200 200 200 200 
    วท.บ. เคมี ม.ทักษิณ 2548     

5. 3-8097-00131-20-1 อาจารย์ นายภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์ Ph.D. Analytical Chemistry U. of Aberdeen,UK 2544 200 200 200 200 
    วท.ม. 

วท.บ. 
เคมี 
เคมี 

ม.เชียงใหม่ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2537 
2529 
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   3.2.1  อาจารย์ประจํา 

ลําดับที่ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1. 3-9299-00249-22-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายวรากร ลิ่มบุตร ปร.ด. เคมี ม.สงขลานครินทร์ 2550 300 300 300 300 
    วท.ม. เคมีวิเคราะห์ ม.สงขลานครินทร์ 2544     
    ค.บ. เคมี ม.ราชภัฏภูเก็ต 2540     

2. 5-9402-99000-08-0 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวฐิติกา กิจพิพิธ 
 

Ph.D. Forensic Genetics 
 

Flinders University, 
Australia 

2555 
 

200 200 200 200 

    M.Sc. Forensic Science Mahidol University 2550     
    วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 ชีววิทยา ม.สงขลานครินทร์ 2548     

3. 1-1009-00087-89-4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายภูวดล ธนะเกียรติไกร Ph.D. Pure and Applied 
Chemistry 

Strathclyde 
University, UK 

2554 200 200 200 200 

    M.Sc. 
 

Forensic Science Distinction, 
Strathclyde 
University, UK 

2550     

    B.Sc. 1st Class Honor Biological Science Mahidol University 
International 
College 

2549     

4. 1-9098-00001-18-2 อาจารย์ นายวงศ์กฎ ภู่ภูมิรัตน์ Ph.D. Biology U. of Vienna, 
Austria 

2557 
 

200 200 200 200 

    วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2551     
    วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 ชีววิทยา ม.สงขลานครินทร์ 2549     

 



35 
 

   3.2.1  อาจารย์พิเศษ 
     - อาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
     - อาจารย์และบุคลากรจากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     - อาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา จึงมีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านโดยได้จัดแผนการศึกษาเป็น 2 แผน โดยให้นักศึกษาเลือกเรียน
แผนใดแผนหน่ึง แผนท่ี 1 ประกอบด้วยรายวิชาโครงงานฯ และการฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ (วิชาเลือก) และแผนท่ี 2 
ประกอบด้วยรายวิชาสหกิจศึกษา  
    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        4.1.1 รายวิชาการฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ 
                (1) มีความรู้ ความสารถ และมีทักษะในการปฏิบัติด้านเคมี และ/หรอื ชีววิทยา 
                (2) มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รวมท้ังสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน/สถาน 
                             ประกอบการได้ 
                (3) มีความสามารถในการเป็นผู้นํา และผู้ตาม รวมท้ังแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
                (4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ 
                             มอบหมาย 
                (5) มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มี 
                             คุณภาพย่ิงข้ึน 

             (6) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และ 
                 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

              (7) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน รวมท้ังเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้ 
                 อย่างเหมาะสม 

      4.1.2 รายวิชาสหกิจศึกษา 
                (1) มีความรู้ ความสารถ และมีทักษะในการปฏิบัติด้านเคมี และ/หรือ ชีววิทยา 
                (2) มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รวมท้ังสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน/สถาน 
                             ประกอบการได้ 
                (3) มีความสามารถในการเป็นผู้นํา และผู้ตาม รวมท้ังแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
                (4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ 
                             มอบหมาย 
                (5) มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มี 
                             คุณภาพย่ิงข้ึน 

             (6) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และ 
                 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

              (7) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน รวมท้ังเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้ 
                 อย่างเหมาะสม 
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  (8) สามารถบูรณาการความรู้ทางสาขาเคมี และ/หรือ สาขาชีววิทยา รวมท้ังสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในการคิด 
                  วิเคราะห์  การวางแผนและการบริหารจัดการ เพ่ือให้การทํางานประสบความสําเร็จอย่างมี 
                  ประสิทธิภาพ 
  (9) สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงเสมือนเป็นบุคลากรขององค์กร 

 
 

 4.2  ช่วงเวลา  
แผน รายวิชา ช่วงเวลา 

แผนท่ี 1 - การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์  - ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาปีท่ี 3 
แผนท่ี 2 - การเตรียมความพร้อมสําหรับสหกิจศึกษา  

- สหกิจศึกษา 
- ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาปีท่ี 3 
- ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาปีท่ี 4 

 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

แผน รายวิชา การจัดเวลา 
แผนท่ี 1 - การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์  - จัดเต็มเวลาในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาปีท่ี 3 
แผนท่ี 2 - การเตรียมความพร้อมสําหรับสหกิจศึกษา  

- สหกิจศึกษา 
-จัดเวลาบางส่วนในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศกึษาท่ี 3 
-จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 4 

 
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  คําอธิบายโดยย่อ 
   โครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ชีววิทยา ชีวเคมี นิติวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์สาขา
อ่ืนท่ีนักศึกษาสนใจ โดยนักศึกษาต้องจัดทําโครงงานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหาภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   (1) สามารถทํางานเป็นทีม 
   (2) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 
   (3) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทําโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
   (4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความซ่ือสัตย์ และมีจรรยาบรรณในการทําวิจัย 
   (5) มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผนและตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   (6) สามารถทํางานวิจัยเบื้องต้นเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆได้ 
   (7) สามารถเขียนผลงานวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยได้ 
 5.3  ช่วงเวลา  
   ภาคการศึกษาท่ี 1 และ/หรือ 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 
 5.4  จํานวนหน่วยกิต 
   3 หน่วยกิตในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 
   6 หน่วยกิตในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 
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 5.5  การเตรียมการ 
   (1) มอบหมายอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการให้นักศึกษาโดยอาจารย์ 1 ท่านจะดูแลนักศึกษาอย่างน้อย 1 คน 
   (2) กําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ 
   (3) อาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล 
   (4) อาจารย์ท่ีปรึกษาจัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา 
   (5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอํานวยความสะดวก และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   (6) จัดให้นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาประจําวิชา 
   (7) จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษานําเสนอผลงานต่ออาจารย์ประจํารายวิชา 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
   (1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน  
   (2) ประเมินผลจากการนําเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน 
   (3) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแบบฟอร์ม  
   (4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม  
   (5) ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน  
   (6) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการนําเสนอผลงาน 
   (7) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจํา 
                รายวิชา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 1. เข้าค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
2. ร่วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 
3. เข้าร่วมการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามที่คณะ/มหาวิทยาลัย กําหนด 
4. จัดกิจกรรมท้ังในช้ันเรียน และนอกชั้นเรียนท่ีส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
5. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย 
6. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ 

2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
3. จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การ

สืบค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูลต่างๆ การจัดการเรียนแบบ e-
learning 

3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นการถือประโยชน์
ของพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการท่ีเน้นการถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

3. จัดกิจกรรมในการนําเสนอโครงการท่ีเน้นการถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

4. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ี
หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

5. สอดแทรกจิตสํานึกของการถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่งใน
การเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
   2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (1) มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
    (2) มีระเบียบวินัย 
    (3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
    (4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
    (5) มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพ่ือมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 
    (6) ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ท้ังในระดับท้องถ่ินและนานาชาติ

และดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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   2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (1) กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
    (2) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    (3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
    (4) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

เป็นต้น 
   2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร่วม

กิจกรรม 
    (2) การมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    (3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
 2.2  ความรู้ 
   2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
    (2) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ท่ีจะนําอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์

เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต 
    (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์

อย่างต่อเนื่อง 
    (4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
   2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1) มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงานและนําเสนอหน้าชั้นเรียน 
    (2) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และปฏิบัติการ ให้เป็นไปตาม

ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
    (3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมา

เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
    (4) จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ การทําโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การฝึกงานหรือการฝึกสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการ 
   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 
    (1) การทดสอบย่อย 
    (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
    (3) การจัดทํารายงาน 
    (4) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
    (5) การจัดทําและการเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
    (6) การรายงานผลจากวิชาฝึกงานหรือวิชาสหกิจศึกษา 
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 2.3  ทักษะทางปัญญา 
   2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
    (1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
    (2) นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับสถานการณ์ต่างๆ

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
    (3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีหลากหลายได้อย่างถูกต้อง

และสร้างสรรค์ 
    (4) สามารถนําความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือทําความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 
   2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทักษะการคิด ท้ังในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด อภิปราย

กลุ่ม การทํากรณีศึกษา การจัดทําโครงการ การทดลองในห้องปฎิบัติการ ฯลฯ 
    (2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
   2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 
    (2) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การเขียนรายงาน 
    (3) ประเมินจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือการสัมภาษณ์ 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (1) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้นําและสมาชิกท่ีดี 
    (2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
    (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรท่ีไปปฏิบัติงาน 
    (4) มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (1) จัดการเรียนการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานท่ีต้องมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
    (2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ ในรายวิชา

ต่างๆ 
   2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ่ม 
    (2) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
    (3) ความสมํ่าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
    (4) ความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
    (5) ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น 
 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหาและ

นําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
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    (2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

    (3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจําเป็น 
    (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ์ 
   2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1) จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะการสื่อสารท้ังการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่างผู้เรียนผู้สอน     
       และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 

    (2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ี
หลากหลายและเหมาะสม 

    (3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ 

   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    ประเมินจาก 
    (1) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน 
    (2) ทักษะการเขียนรายงาน 
    (3) ทักษะการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืออธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
     ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 คุณธรรม จริยธรรม 
   (1) มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
   (2) มีระเบียบวินัย 
   (3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   (4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   (5) มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 
   (6) ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ท้ังในระดับท้องถ่ินและนานาชาติและ 
        ดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความรู้ 
   (1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
   (2) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ท่ีจะนําอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ/ 
        เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต 
   (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์อย่าง 
                ต่อเนื่อง 
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   (4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 ทักษะทางปัญญา 
   (1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
   (2) นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง 
         ถูกต้องและเหมาะสม 
   (3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีหลากหลายได้อย่างถูกต้องและ 
        สร้างสรรค์ 
   (4) สามารถนําความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือทําความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้นําและสมาชิกท่ีดี 
   (2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
   (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรท่ีไปปฏิบัติงาน 
   (4) มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหาและนําเสนอ 
        ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
   (2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
   (3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจําเป็น 
   (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ 
       สถานการณ์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
        ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

                      

001-101 อาเซียนศึกษา                       

คณะพยาบาลศาสตร์                       

001-131 สุขภาวะกายและจิต                       

คณะวิทยาศาสตร์                       

315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1                       

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา                       

315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สังคม                       

336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป                       

336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจําวัน                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

336-213 สารพิษในชีวิตประจําวัน                       

340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์                       

342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจําวัน                       

345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์                       

345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม                       

คณะนิติศาสตร์                       

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน                       

คณะศิลปศาสตร์                       

890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมพื้นฐาน                       

890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน                       

890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน                       

890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1                       

890-213 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2                       

890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและการพูด                       

890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ                       

890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                       

890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ                       

890-224 การแปลเบื้องต้น                       

890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง                       

890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น                       
890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี                       

890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ                       

890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน                       
890-271 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์                       

890-331 การอ่านในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       

890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ                       

890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน                       

895-101 พฤติกรรมศาสตร์                       

895-125 การใช้ภาษาไทย                       

895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต                       

895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต                       

895-203 จิตวิทยาทั่วไป                       

895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง                       

895-303 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาพื้นฐาน 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
322-101 แคลคูลัส 1                       

322-102 แคลคูลัส 2                       

324-101 เคมีทั่วไป 1                       

324-102 เคมีทั่วไป 2                       

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                       

325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                       

330-101 หลักชีววิทยา 1                       

330-102 หลักชีววิทยา 2                       

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                       
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2                       
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1                       
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ภาควิชาเคมี                       

324-201 เคมีกับความปลอดภัย                       

324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น                       

324-231 เคมีอินทรีย์ 1                       

324-232 เคมีอินทรีย์ 2                       

324-241 เคมีวิเคราะห์                       

324-313 เคมีอนินทรีย์เบื้องต้น                       

324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1                       

324-426 คอมพิวเตอร์ทางเคมี                       

324-432 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                       

324-451 ปิโตรเคมี                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

324-471 เคมีอุตสาหกรรม                       

324-472 เคมีสิ่งแวดล้อม                       

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                       

325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                       

325-222 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น                       

325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1                       

325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2                       

325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์                       

325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1                       

ภาควิชาชีวเคมี                       

328-302 ชีวเคมีพื้นฐาน                       

328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ภาควิชาชีววิทยา                       

330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย                       

330-212 สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ                       

330-231 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                       

330-250 นิเวศวิทยา                       

330-300 ชีววิทยาของเซลล์                       

330-320 สรีรวิทยาของพืช                       

330-360 พันธุศาสตร์                       

331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                       

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์                       

340-211 สารเคมีในชีวิตประจําวัน                         

340-212 ยางธรรมชาติ                       

340-213 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

340-214 วัตถุเจือปนอาหาร                       

340-241 การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์                       

340-242 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น                       

340-251 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจําวัน                        

340-252 วิทยาศาสตร์ชีวภาพในชีวิตประจําวัน                       

340-253 วิทยาศาสตร์ประจําวัน                       

340-311 เคมีอาหารสัตว์น้ํา                       

340-312 เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีสําหรับสิ่งแวดล้อม                       

340-321 ความหลากหลายของพืชในบรรพกาล                       

340-322 บรรพเรณูวิทยา                       

340-323 เรณูวิทยาประยุกต์                       

340-331 สารพฤกษเคมีเบื้องต้น                       

340-332  วิทยาเอนไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ํา                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

340-341 นิติวิทยาศาสตร์                       

340-342 การตรวจสถานที่เกิดเหตุ                       

340-343 นิติเคมีไฟฟ้าเบื้องต้น                       

340-352 เทคโนโลยีทางการพิมพ์                        

340-353 วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ 1                       

340-381 การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์                        

340-391 การเตรียมทําโครงงานวิจัย                       

340-431 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืช                       

340-441 การวิเคราะห์ยาเสพติดเบื้องต้น                       

340-442 นิติเคมีเบื้องต้น                       

340-451 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1                       

340-452 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2                       

340-453 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

340-454 ระบบประกันคุณภาพสากล                       

340-481 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์                       

341-213 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ                       

341- 341 ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์                       

341-353 วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ 2                       

341-442 ปฏิบัติการนิติเคมีเบื้องต้น                       

341-471 การฝกึงานทางวิทยาศาสตร์                       

341-472 สหกิจศึกษา                       

341-491 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1                       

341-492 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2                       

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ                       

316-200 วัสดุในชีวิตประจําวัน                       

316-201 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

342-301 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์   
  

                  

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ                       

347-201 สถิติพื้นฐาน                             
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2558  (ภาคผนวก ช) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
 (2) ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 (3) คณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
 (4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ 

ผลงานของนักศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
     5) การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยวิธีอ่ืนๆ เช่น การทวนสอบฯ ผ่านระบบออนไลน์ของ 
         คณะฯ การสัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น 
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 (1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ช) 
 (2) เข้าร่วมกจิกรรมตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 (1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการสอน และเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

หลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 (2) ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจภารกิจของคณะฯ และเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา 
 (3) แนะนําอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะฯ เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

   1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การสร้างครูมือ 
     อาชีพ การสอนแบบ Active learning 
   2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงครอบคลุมทักษะการจัดการเรียน 
              การสอนข้ันพ้ืนฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมท้ังการวัดและการประเมินผล 
   การพัฒนาระดับคณะและภาควิชา 

1)  มีแผนพัฒนาบุคคลและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้กับ
อาจารย์เป็นประจําทุกปี 

2)  ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย เช่น สนับสนุนให้
อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา หรือศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

       1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
             2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายสําหรับ 
                 การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตามประเภทของทุน 

   การพัฒนาระดับคณะและภาควิชา 
            1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การทําวิจัย และการ 
   เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
            2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น สนับสนุน 
                 การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและ 
                 ต่างประเทศ หรือ การลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
            3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีตําแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน 
            4) สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาหรือต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

  ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซ่ึงประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 โดยกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ (1) การกํากับ
มาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย์ (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (6) สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 
 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร มีการดําเนินการดังนี้ 
 1.1 มีคณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กํากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน ซ่ึงต้องได้รับการแต่งต้ังจากกรรมการประจําคณะ โดยท่ีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด
ในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร โดยที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาและจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
 
2. บัณฑิต 
 2.1 ผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด และสามารถมีงานทําภายใน 
1 ปี 
 2.2 มีการสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 
 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  3.1.1 หลักสูตร ดําเนินการจัดทําแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  โดยจัดส่งข้อมูลให้กับงานนโยบาย ฯ ของ
คณะฯและคณะฯ จัดส่งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 
  3.1.2 ระบบการรับนักศึกษา  
          (1) โดยคณะวิทยาศาสตร์ จากโครงการต่าง ๆ เช่น Science Seed 
          (2) โดยมหาวิทยาลัย จากการสอบตรงและการสอบ Admission 
  3.1.3. การรับนักศึกษาโดยผ่านโครงการต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
             (1) หลักสูตรฯ กําหนดเกณฑ์คุณสมบัติของนักศึกษาในการรับเข้าในแต่ละโครงการ 
            (2) หลักสูตรฯ กําหนดกระบวนการสอบสัมภาษณ์ และดําเนินการสอบสัมภาษณ์หรือส่งตัวแทนร่วมเป็น
กรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในโครงการท่ีหลักสูตรฯ มีส่วนรับผิดชอบ 
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  3.1.4 การรับนักศึกษาโดยผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
          (1) จากการสอบตรง โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการ ส่วนหลักสูตรฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ใน
การคัดเลือกนักศึกษา 
          (2) โดยมีการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรเม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี 1 ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 โดย
คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ชี้แจงวิธีการเลือกสาขาวิชาเอก ผ่านระบบ online และตัวแทนหลักสูตรทุกหลักสูตรจะ
ประชุมเพ่ีอทําการคัดเลือกนักศึกษาจากคะแนนรายวิชาตามที่กําหนดในแต่ละหลักสูตร 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  3.2.1 มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยคณะฯ จัดทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานจํานวน 4 รายวิชาได้แก่ 
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ นักศึกษาท่ีมีผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ จะต้องเข้าเรียนปรับพ้ืนฐานต่อไป 
  3.2.2 มีการจัดการเรียนปรับพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษาท่ีมีผลการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานไม่ผ่านเกณฑ์  
  3.2.3 มีการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ เพ่ือให้คําแนะนําเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร การเรียน กฎระเบียบและ
ข้อปฏิบัติต่าง ๆ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
  3.2.4 หลักสูตรฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีเข้าหลักสูตรฯ ในภาคการศึกษาท่ี 2 เพ่ือให้คําแนะนําเกี่ยวกับ
หลักสูตรฯ 
 3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  3.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในระบบการทํา
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย จํานวน 100 ชั่วโมง 
  3.3.2 มีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา ระบบให้คําปรึกษาและการช่วยเหลือนักศึกษา 
  3.3.3 มีอาจารย์ท่ีปรึกษา ดูและนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่ากว่า 2.00 
  3.3.4 มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ  
 3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
  3.4.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการสําเรจ็การศึกษา ทุกปีการศึกษา 
  3.4.2 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรก่อนและหลังสําเร็จการศึกษา 
  3.4.3 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนและมีการสํารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
4. คณาจารย์ 
 4.1 การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
        (1) การรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเป็นผู้กําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติท่ี
ต้องการ รวมท้ังรูปแบบการสอบคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการการคัดเลือก ซ่ึงประกอบด้วยคณบดีหรือผู้แทนท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าภาควิชาประธานหลักสูตร และตัวแทนอาจารย์ในหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิเหมาะสมอีก
อย่างน้อย 2 คน 
        (2) หลักสูตร เสนอแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจําคณะ และสภามหาวิทยาลัย 
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 4.2 การบริหาร การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
  4.2.1 ระบบการบริหารอาจารย์ 
         (1) มีการกําหนดภาระหน้าท่ีของอาจารย์แต่ละคน ท้ังด้านการสอน การทําวิจัย บริการวิชาการ อาจารย์ท่ี
ปรึกษา รวมท้ังงานกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายท้ังจากหลักสูตร คณะฯ และมหาวิทยาลัย 
         (2) มีการจัดทําข้อตกลงภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ (TOR) รวมท้ังประเมิน
สมรรถนะการปฏิบัติงาน  ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ประกอบในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
  4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
         (1) กําหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องทําแผนการพัฒนาตนเอง 
         (2) กําหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการหรือเพ่ือการ
พัฒนาการทํางานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหลักสูตรสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
         (3) คณะฯ และภาควิชาฯ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการทํางานท้ังการเรียนการสอนและการทําวิจัย 
 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  4.2.1 มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ ผ่านการติดตามและ
รายงานของคณะ 
  4.2.2 มีการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ผ่านการติดตามและ
รายงานของคณะ 
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
  4.3.1 มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  4.3.2 มีการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตร 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
   5.1.1 คณะฯ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   5.1.2 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร มาตรฐานผล
การเรียนรู้ ระบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
   5.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ของหลักสูตร เสนอความคิดเห็นต่อร่างหลักสูตรท่ีปรับปรุง 
แล้วคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนําข้อเสนอเหล่านั้นไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังหนึ่ง 
   5.1.4 ส่งร่างหลกัสูตรปรับปรุงให้คณะกรรมการวิชาการคณะฯ คณะกรรมการประจําคณะ และกรรมการวิชาการ
วิทยาเขตหาดใหญ่ สภามหาวิทยาลัย 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 การกําหนดผู้สอน 
          (1) หลักสูตร มีการพิจารณากําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ และภาระงานของอาจารย์ 
          (2) อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้ 
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  5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
          (1) อาจารย์ผู้สอนทําหน้าท่ีจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการจัดการเรียน
การสอน และประเมินผลรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 
                 (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กํากับ ติดตาม กระบวนการการเรียนการสอน และการตรวจสอบการจัดทํา 
มคอ.3 และ มคอ.4 
     5.2.3 การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
                 (1) ทุกรายวิชา มีการแจกประมวลรายวิชาและชี้แจงการเรียนการสอนในคาบแรกของการเรียน 
          (2) อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพนเพ่ือขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
  5.2.4 การระบบการรับการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
         (1) นักศึกษาสามารถย่ืนคําร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล 
         (2) คณะฯ จัดช่องทางรับคําร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
         (3) คณะฯ จัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  5.3.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การกํากับการประเมินการจัดการการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ 
มคอ.6) การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เป็นต้น 
  5.3.2 ผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 และพิจารณาให้ระดับขั้น 
โดยมีคณะกรรมการของภาควิชาฯ พิจารณารับรอง จากนั้นส่งต่อให้คณะฯ เพ่ือให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณารบัรอง
ต่อไป 
  5.3.3 ผู้สอนจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
  5.3.4 กําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
  5.3.5 หลักสูตร มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินข้อสอบของรายวิชาท่ีหลักสูตรเปิดสอน 
  5.3.6 หลักสูตร มีการแต่งต่ังคณะกรรมการพิจารณาระดับข้ันของรายวิชาท่ีหลักสูตรเปิดสอน 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะ/หลักสูตร จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
   มหาวิทยาลัย และคณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา สื่อการเรียนรู้ รวมท้ังครุภัณฑ์สําหรับการสืบค้นผ่าน
ฐานข้อมูลโดยมีสํานักทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ีมีหนังสือด้านวิทยาศาสตร์ทุกด้านท้ังด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์ และด้านอ่ืนๆ รวมถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้สืบค้น นอกจากนี้คณะยังได้จัดหา ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนภายในคณะฯ อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
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 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  6.3.1 คณะฯ มีระบบการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
  6.3.2 อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา ไปยังคณะฯ 
  6.3.3 คณะฯ จัดสรรงบประมาณให้หลักสูตรฯ เพ่ือสั่งซ้ือหนังสือและตําราเข้าหอสมุดกลาง 
  6.3.4 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้สําหรับการซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอน 
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
  6.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลกรท่ีเกี่ยวข้อง 
  6.4.2 มีระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน  
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

 
   ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการ
ตาม TQF ต่อไป ท้ังนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   (1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 
   (2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
   (3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
   (4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรียน 
   (5) ดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   (1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
   (2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
   (3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ในการปรับปรุงกล

ยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
   (4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 (1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีการศึกษาโดยนกัศึกษาแต่ละชั้นปี 
 (2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
 (3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ 
 (4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
 (5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) 
ในหมวดท่ี 7 ข้อ 7  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 (1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
 (2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์

การสอน 
 (3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
 

ก. คําอธิบายรายวิชา 
ข. เอกสารแสดงรายวิชาท่ีตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ค. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 ของสําหนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ง. ตารางเปรีบเทียบโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 กับ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
จ. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ประจํา 
ฉ ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตรท่ีสะท้อน Active learning 
ช. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ซ. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการหรือคําชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ฌ. สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา 
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ภาคผนวก ก 
คําอธิบายรายวิชา 

 
ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 
 เลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 342-102 มีความหมายดังนี้ 
 เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  
 เลขรหัส ตัวท่ี 4 หมายถึง ชั้นปี 
 เลขรหัส ตัวท่ี 5 หมายถึง กลุ่มวิชา 
 0 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
 1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเคมี 
 2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาชีววิทยา 
 3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาชีวเคมี 
 4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ 
 5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 6 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 7 กลุ่มวิชาการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
 8 กลุ่มวิชาการสัมมนาและการนําเสนอผลงาน 
 9 กลุ่มวิชาโครงงานและการวิจัย 
 เลขรหัส ตัวท่ี 6 หมายถึง ลําดับวิชา 
 ความหมายของจํานวนหน่วยกิต 
 เช่น 3(3-0-6) 
 เลขตัวท่ี 1 หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรวม 
 เลขตัวท่ี 2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวท่ี 3 หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวท่ี 4 หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 เลขรหัสสามตัวแรก เป็นเลขรหัสประจําภาควิชา/คณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 315 คณะวิทยาศาสตร์ 
 316, 317 หลักสูตรวัสดุศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 
 321 ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์
 322 สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 324, 325 ภาควิชาเคมี 
 326, 327 ภาควิชาจุลชีววิทยา 
 328 ภาควิชาชีวเคมี 
 330, 331 ภาควิชาชีววิทยา 
 332 ภาควิชาฟิสิกส ์
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 336 ภาควิชาเภสัชวิทยา 
 338 ภาควิชาสรีรวิทยา 
 340, 341 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 342, 343 หลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 
 344, 345 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 346, 347 สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 ภาควิชา/คณะอื่นๆ 
 001 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 874 คณะนิติศาสตร์ 
 890 ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ 
 895 ภาควิชาสารัตถศกึษา คณะศิลปะศาสตร์ 
  ในคําอธิบายรายวิชาอาจมีคําต่างๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีควรทราบ ดังน้ี 
  1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 
   1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน 
    หมายถึง รายวิชาซ่ึงผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียน
มาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะได้ระดับขั้นใดๆ ก็ได้ 
   1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน 
    หมายถึง รายวิชาซ่ึงผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการเรียนมาแล้ว ก่อน
หน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับข้ันไม่ต่ํากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P 
หรือ S 
  2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) 
   หมายถึง รายวิชาท่ีผู้ลงทะเบียนรายวิชาหน่ึงๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและ
การประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และในการประเมินผลนั้นจะได้ระดับใดๆ ก็ได้ อนึ่งการท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียน
ร่วมของรายวิชา A มิได้หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 
  3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) 
   หมายถึง รายวิชาซ่ึงผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นเป็นคร้ังแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย การท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมี
ผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในคําอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับ
เรียนควบกันในท้ังสองแห่งโดยสลับชื่อกัน 
  อนึ่ง ความหมายของคําต่างๆ ข้างต้นเป็นตัวอย่าง ซ่ึงคณะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีคณะกําหนด 
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001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 
 ASEAN Studies 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : -  
  ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก การปรับและเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

  History and development of ASEAN; diversity and identity of member countries; ASEAN 
charters, three pillars of ASEAN community; ASEAN in global context; adaptation and 
preparation towards the joining of ASEAN    

 
001-131 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
 Healthy Body and Mind 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : -  
  สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างเสริมวุฒิภาวะทาง

อารมณ์และสุนทรียารมณ์ 
  Holistic health; physical and mental health care; personality development; emotional 

quotient and aesthetics 
 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1(0-0-3) 
 Co-Curricular Activities I 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : -  
  การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ การทํางานเป็นทีม ท้ังในสาขาวิชา และ/หรือระหว่างสาขาวิชา 
ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

  Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits of 
society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; teamworking 
within and/or across disciplines under the supervision of advisors 

 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 
 Introduction to Intellectual Property 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : -  
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  ความหมาย ความสําคัญ และประวัติความเป็นมาของทรัพย์สินทางปัญญา  ประเภทของทรัพย์สินทาง
ปัญญา  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ  การสืบค้นสิทธิบัตร การ
ร่างสิทธิบัตร การยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร  ลิขสิทธ์ิ  เครื่องหมายทางการค้า  ความลับทางการค้า  สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์  พันธ์ุพืช  กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา  บทบาทของ
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม  และการนําเสนอโครงการ 

         Definition, importance and history of intellectual property; type of intellectual property; 
organizations responsible for intellectual property in the country and overseas; patent 
searching, drafting and filing; copyright; trademark; trade secret; geographical indication; plant 
varieties; creation, protection and utilization of intellectual property; role for intellectual 
property in economics, socio and industrial developments; mini project 

 
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 3(3-0-6) 
 Science, Technology and Society 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : -  
  ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม  

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม  การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ
การพัฒนาสังคม  การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment; 
impacts of science and technology on health, environment and society; science and technology 
in social development; preventing and solving social problems arisen from science and 
technological impact   

 
316-200 วัสดุในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Materials in Daily Life 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : -  
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุในชีวิตประจําวัน ได้แก่ โลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์และวัสดุผสม สมบัติของ

วัสดุ การประยุกต์ใช้งานวัสดุต่างๆ 
  Fundamentals of materials in daily life: metal, ceramic, polymer and composite 

materials; properties of materials; applications of materials 
  
316-201 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Foundation to Materials Science 
 รายวิชาบังคับก่อน : 332-102 
 Prerequisite : 332-102 
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  ประวัติของวัสดุ ประเภทของวัสดุ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีและโครงสร้างผลึกของวัสดุ การแข็งตัว 
ความไม่สมบูรณ์ของผลึกและการแพร่ในวัสดุ การกัดกร่อน แผนภาพสมดุลเฟส สมบัติทางกลของวัสดุ การ
ประยุกต์ใช้งานของวัสดุ  

  History of materials; types of materials; atomic structure; chemical bonding and crystal 
structure of materials; solidification, crystal imperfection and diffusion of materials; corrosion; 
phase equilibrium diagrams; mechanical properties of materials; materials applications 

 
322-101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 Calculus I 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : -  
  ฟังก์ชันและกราฟ ระบบพิกัดเชิงข้ัว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการ

ประยุกต์  
  Functions and graphs; polar coordinate system; limits and continuity; derivatives and 

applications; integrals and applications 
 
322-102 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 Calculus II 
 รายวิชาบังคับก่อน : 322-101 
 Prerequisite : 322-101 
  อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการ

ประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับท่ีหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับท่ีสองท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นค่า
คงตัว ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ 

  Infinite series; functions of several variables; limits and continuity of several variables; 
partial derivatives and applications; ordinary differential equations of first order; linear ordinary 
differential equations of second order with constant coefficients; Laplace transforms and 
applications 

 
324-101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
 รายวิชาบังคับก่อน : -  
 Prerequisite : -  
  บทนํา ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ของแข็งและของแข็งอสัณฐาน แก๊ส 

อุณหพลศาสตร์ สารละลายและสมบัติของสารละลาย ของเหลวและคอลลอยด์ 
  Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical bonding; 

solids and amorphous solids; gases; thermodynamics; solutions and their properties; liquids and 
colloids 
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324-102 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-101 
 Prerequisite : 324-101  
  จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี นิยามกรด-เบส สมดุลกรด-เบสในน้ํา สมดุลการละลายและการเกิดสาร

เชิงซ้อน ธาตุแทรนซิชัน เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ 
  Chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base concept; aqueous acid-base equilibria; 

solubility and complexation equilibria; transition elements; electrochemistry; organic chemistry 
 
324-201 เคมีกับความปลอดภัย 2(2-0-4) 
 Chemical Safety 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102  
  สารเคมีท่ีเป็นอันตราย สารไวไฟ วัตถุระเบิด สารกัมมันตรังสี  สารกัดกร่อนและแก๊ส  วิธีท่ีถูกต้องในการ

เคลื่อนย้าย การเก็บ การใช้และการทําลายสารเคมี  วิธีป้องกันอุบัติภัยจากสารอันตรายและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น  ความเจ็บป่วยท่ีเป็นผลจากการรับหรือสัมผัสสารอันตราย  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  การบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการ  คุณสมบัติของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ  การออกแบบห้องปฏิบัติการ  การจัดการของ
เสียจากห้องปฏิบัติการและอันตรายท่ีอาจเผชิญ ในห้องปฏิบัติการ  การประเมินความเสี่ยงสารเคมี  
พระราชบัญญัติความปลอดภัยเก่ียวกับสารเคมี 

  Hazardous chemicals, flammable substances, explosive, radioactive, corrosive substances 
and gas; proper methods of transportation, storage, handling and disposal; instructions for 
accident prevention and first aid from hazardous chemicals; injuries of exposure to hazardous 
substances; laboratory safety; laboratory management; staff qualification requirements; 
laboratory design; the management of laboratory waste and possible harm in laboratory; 
chemical risk assessment; chemical safety act 

 
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Physical Chemistry 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 หรือ 324-103 หรือ 324-106 หรือเทียบเท่า 
 Prerequisite : 324-102 or 324-103 or 324-106 or Equivalent 
  แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส โมเลกุลขนาดใหญ่และคุณสมบัติ อุณหพลศาสตร์ สารละลายและสมดุล

ระหว่างเฟส สารละลายท่ีเป็นตัวนําไฟฟ้า เคมีพ้ืนผิวและคอลลอยด์ จลนพลศาสตร์เคมี สเปกโทรสโกปี 
  Gases and kinetic theory of gases; macromolecule and its properties; thermodynamics; 

solution and phase equilibria; electrolyte solution; surface chemistry and colloid; chemical 
kinetics; spectroscopy 
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324-231 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry I 
 รายวิชาบังคับก่อน : -  
 Prerequisite : -  
  โครงสร้าง สมบัติท่ัวไปและสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ การ

เตรียมและปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอโรแมติกและพอลินิวเคลียร์แอโรแมติก
ไฮโดรคาร์บอน สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก ออร์แกโนแฮโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอลและอีเทอร์ 

  Structures, general properties and stereochemistry of organic compounds; types of 
organic reactions; nomenclature, preparation and important reactions of hydrocarbons, aromatic 
and polynuclear aromatic hydrocarbons, heterocyclic compounds, organohalogens, alcohols, 
phenols and ethers 

 
324-232 เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry II 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-231 
 Prerequisite : 324-231  
  โครงสร้าง สมบัติท่ัวไป การเรียกชื่อ การเตรียม และปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญของสารประกอบเอมีน กรดคาร์

บอกซิลิกและอนุพันธ์ สารประกอบคาร์บอนีล พอลิเมอร์ ลิพิด คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และกรดนิวคลีอิก หลักการ
สังเคราะห์สารอินทรีย์ หลักเบื้องต้นของปฏิกิริยาเพริไซคลิก และโฟโตเคมี 

  Structures, general properties, nomenclature, preparation and important reactions of 
amines, carboxylic acids and derivatives, carbonyl compounds, polymers, lipids, carbohydrates, 
proteins and nucleic acids; principles of organic synthesis; basic principles of pericyclic reactions 
and photochemistry 

 
324-241 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 Analytical Chemistry 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 หรือเทียบเท่า 
 Prerequisite : 324-102 or Equivalent 
  บทนําทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมีของปฏิกิริยากรด-เบส การตกตะกอน การเกิดสาร

เชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ การไทเทรตหาปริมาณสารและการประยุกต์ พ้ืนฐานการแยกสารด้วยวิธี ต่างๆ 
  Introduction to analytical chemistry; data analysis; acid-base equilibria; precipitation; 

complex-formation; redox reactions; titrations and applications; basic separation methods 
 
324-313 เคมีอนินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Inorganic Chemistry 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 หรือ 324-103 
 Prerequisite : 324-102 or 324-103 
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  โครงสร้างอะตอม ระบบพีรีออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล แรงเคมี ของแข็งและโครงสร้างผลึก 
สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 

  Atomic structures; chemical periodicity; chemical bonding and molecular structures; 
chemical forces; solid and crystal structures; physical and chemical properties of coordination 
compounds 

 
324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 3(3-0-6) 
 Instrumental Analysis I 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-241  
 Prerequisite : 324-241 
  ทฤษฎี หลักการ รายละเอียดของเคร่ืองมือ และการประยุกต์ใช้ วิธีวิเคราะห์ทางเคมีโดยสเปกโทรโฟโตเม

ตรี เคมีไฟฟ้าและโครมาโทกราฟี 
  Instrumentation theories, principles, descriptions and applications; analytical methods 

based on spectrophotometry, electrochemistry and chromatography 
 
324-426 คอมพิวเตอร์ทางเคมี  2(2-0-4) 
 Computer in Chemistry 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-321 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-321 or Consent of the program 
       คําสั่งระบบปฏิบัติการยูนิคซ์เบื้องต้นและการเขียนเชลล์สคริปต์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการ

ประยุกต์ใช้เชิงเคมี การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการคํานวนทางเคมี การออกแบบการทดลอง เคโมเมทริกซ์
เบื้องต้น การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางเคโมเมทริกซ์ ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและการวิเคราะห์
จําแนกกลุ่มด้วยการถดถอยกําลังสองน้อยท่ีสุด 

  Basic unix commands and shell scripting; basic programming and its applications in 
chemistry; computer applications for calculation in chemistry; experimental design; introduction 
of chemometrics; software usage in chemometrics: principal component analysis and partial 
least square discrimination analysis 

 
324-432 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2(2-0-4) 
 Natural Product Chemistry 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-232 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : 324-232 or Consent of the Department 
  โครงสร้างและชีวสังเคราะห์ของเมแทบอไลต์ ได้แก่ ลิพิด สารประกอบฟีนอลิก คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน

และแอลคาลอยด์ 
  Structures and biosynthesis of metabolites: lipids, phenolic compounds, carbohydrates, 

amino acids and alkaloids 
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324-451 ปิโตรเคมี 2(2-0-4) 
 Petrochemistry 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-221 และ 324-232 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-221 and 324-232 or Consent of the Program 
  กําเนิดและการได้มาของปิโตรเลียม  การแยกประเภทและองค์ประกอบทางเคมีของปิโตรเลียม  การ

ทดสอบคุณสมบัติ  กระบวนการต่าง ๆ ท่ีใช้ในการแยกองค์ประกอบ  การปรับปรุงผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียม   

  Origin and recovery of petroleum; classification and chemical composition of petroleum; 
property determination; refinery processes; product improvement; products from petroleum 

 
324-471 เคมีอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Industrial Chemistry 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-221 และ 324-232 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-221 and 324-232 or Consent of the Program 

 กระบวนการที่สําคัญทางเคมีอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพ้ืนฐานทางเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้  อุตสาหกรรม
ทางเคมีบางประเภทในประเทศไทย การดําเนินการบริหารจัดการ 
 Important industrial processes in terms of corresponding basic chemistry and chemical 
equipment; some chemicals industries in Thailand; operation management 
 

324-472 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Chemistry 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102  
  การประยุกต์ความรู้ทางเคมีกับปัญหาสภาวะแวดล้อม มลพิษทางอากาศ น้ํา ดิน พิษวิทยาทางสิ่งแวดล้อม

พ้ืนฐาน การควบคุมและป้องกัน 
  Applications of knowledge in chemistry to environmental problems; air, water and soil 

pollution; basic environmental toxicology; control and prevention 
 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory I 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-101 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 324-101 or Concurrent 
  เลขนัยสําคัญและการเลือกใช้เครื่องแก้ว การวิเคราะห์สารโดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ การวิเคราะห์

แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพก่ึงจุลภาค โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิก การลดลงของจุดเยือก
แข็ง เทอร์โมเคมี   
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  Significant figures and glassware selections; identification of compounds by paper 
chromatography; semimicro qualitative analysis of cations and anions; crystal structures of 
metals and ionic compounds; freezing point depression; thermochemistry 

 
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory II 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 324-102 or Concurrent 
  การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตแบบรีดอกซ์ การหาปริมาณวิตามินซี จลนพลศาสตร์เคมี    สมดุล

เคมี การวัดค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส บัฟเฟอร์และสารละลายที่ได้จากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส การสังเคราะห์
และวิเคราะห์สารประกอบเชงิซ้อน  เคมีไฟฟ้า  การทดสอบหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ 

  Volumetric analysis; redox titration; determination of ascorbic acid; chemical kinetics; 
chemical equilibrium; pH measurement of acid-base solution, buffers and solutions from 
hydrolysis reactions; synthesis and analysis of coordination compounds; electrochemistry; test 
of the functional groups of organic compounds 

 
325-222 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 1(0-3-0) 
 Introductory Physical Chemistry Laboratory 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-222 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 324-222 or Concurrent 
  การหาความหนืดของของเหลวหรือสารละลายพอลิเมอร์ การใช้คอนดักโทเมตรีเพ่ือหาค่าคงที่การแตกตัว

ของกรดอ่อน  แผนภาพเฟสของระบบท่ีมี 3 องค์ประกอบ การหาสมบัติคอลลิเกทิฟของสารละลาย เคมีพ้ืนผิว 
เช่น การหาความเข้มข้นวิกฤตของไมเซลล์ การประยุกต์ใช้หลักทางสเปกโทรสโกปี จลนพลศาสตร์เคมี เช่น การหา
อันดับและพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา 

  Determination of viscosity of liquid or polymer solution; determination of the 
dissociation constant of a weak acid by conductance measurements; phase diagram of three 
components system; determination of colligative properties of solution; surface chemistry: 
critical micelle concentration; application of spectroscopy; chemical kinetics: determination of 
order and activation energy of reaction 

 
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0) 
 Organic Chemistry Laboratory I 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : -  
  เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป : การตกผลึก การกลั่น การสกัด และโครมาโทกราฟี การทดสอบการละลายและ

หมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ เคมีของคาร์โบไฮเดรต การสังเคราะห์สารอินทรีย์ 
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  General laboratory techniques: crystallization, distillation, extraction and 
chromatography; solubility and functional group tests of organic compounds; chemistry of 
carbohydrates; synthesis of organic compounds 

 
325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-0) 
 Organic Chemistry Laboratory II 
 รายวิชาบังคับก่อน : 325-231 
 Prerequisite : 324-231  
  ปฏิบัติการการสังเคราะห์สารอินทรีย์ การแยกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
  Laboratories in organic synthesis; isolation of natural products 
 
325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) 
 Analytical Chemistry Laboratory 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-241 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 324-241 or Concurrent 
  ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการวิเคราะห์โดยการวัดปริมาตรและชั่งน้ําหนัก  การไทเทรต  เทคนิคการแยก

สารดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
  A laboratory course dealing with analytical techniques of volume and weight 

measurements; titrations; separation techniques 
 
325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 1(0-3-0) 
 Instrumental Analysis Laboratory I 
 รายวิชาบังคับก่อน : 325-241 และ 324-341 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 325-241 and 324-341 or Concurrent 
  ปฏิบัติการทางด้านเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือทางสเปกโทรโฟโตเมตรี เคมีไฟฟ้า แก๊สโคร-มาโท- 

กราฟีและลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง   
  A laboratory course dealing with instrumental methods based on spectrophotometry, 

electrochemistry, gas-chromatography and high-performance liquid chromatography  
 
326-202 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Microbiology 
 รายวิชาบังคบัก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  ประวัติของจุลชีววิทยา รูปร่างลักษณะท่ัวไปของจุลินทรีย์ ท้ังท่ีเป็นโปรคาริโอติคเซลล์ และยูคาริโอติก

เซลล์ การเจริญพันธ์ุและการเติบโตของจุลินทรีย์ การจําแนกจุลินทรีย์ออกเป็นหมวดหมู่ เมแทบอลิซืม พันธุ-
ศาสตร์ ไวรัส วิธีทางจุลชีววิทยา การควบคุมจุลินทรีย์ ยาปฏิชีวนะและการดื้อยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จุล
ชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อโรค โรคท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
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  History of microbiology; prokaryotic microorganism; eukaryotic microorganism; 
morphology of prokaryote and eukaryote; cultivation, reproduction and growth of bacteria; 
classification of bacteria; microbial metabolism; microbial genetics; virus; methods in 
microbiology; control of microorganisms; antibiotics and drug resistance; environmental 
microbiology; food microbiology; industrial microbiology; immunology, immunity and infection; 
bacteria and diseases 

 
326-314 วิธีทางจุลชีววิทยา  3(2-3-4) 
 Methods in Microbiology 
 รายวิชาบังคับก่อน : 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : 326-202 and 327-202 or Consent of the Department 
  การใช้เครื่องมือพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา วิธีการทางจุลชีววิทยา การเก็บรักษาจุลินทรีย์ 

อาหารเลี้ยงเชื้อ การใช้สารรังสี การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือสัตว์ และการจัดการสัตว์ทดลอง 
  Methods of using and maintenance basic equipments in microbiological laboratory; 

microbiological method; storage of microorganisms; culture media; radioactive compounds; 
tissue culture and animal handling 

 
326-321 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-4) 
 Food Microbiology 
 รายวิชาบังคับก่อน : 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : 326-202 and 327-202 or Consent of the Department 
  จุลชีววิทยาท่ีมีความสําคัญด้านอาหาร การเน่าเสียของอาหาร การควบคุมจุลินทรีย์ในอาหาร การใช้

ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ก่อโรคท่ีมีอาหารเป็นส่ือ ความปลอดภัยของอาหาร วิธีการตรวจหา
จุลินทรีย์ในอาหารแบบมาตรฐานและแบบเร็ว 

  Microorganisms involved in food; food spoilage; control of microorganisms in food; 
applications of food microbes; food-borne pathogen; food safety; rapid and standard methods 
for microbial detection in food 

 
326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 
 Industrial Microbiology 
 รายวิชาบังคับก่อน : 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : 326-202 and 327-202 or Consent of the Department 
  การนําจุลินทรีย์ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม ซับสเตรทท่ีใช้เป็นอาหารสําหรับจุลินทรีย์ 

การแยก การคัดเลือก การเก็บรักษาและการพัฒนาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ท่ีมีความสําคัญ ถังหมัก อุปกรณ์และการ
ทํางาน กระบวนการหมักแบบกะ แบบต่อเนื่องและการควบคุม จลนพลศาสตร์ของการเจริญและการผลิตเมแทบอ
ไลต์ การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการทําให้บริสุทธ์ิ ตัวอย่างการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม เช่น 
วติามิน สารปฏิชีวนะ กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน เซลล์จุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีใหม่และน่าสนใจ 
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  Application of microorganisms in the production of industrial products; substrate used as 
microbiological media; isolation, screening, long term preservation and strain development; 
fermenter, instruments and their operation; fermentation process and control in batch and 
continuous culture; microbial growth kinetics and their metabolites production; products 
recovery and purification; industrial products from microorganisms such as vitamins, antibiotics, 
organic acids, amino acids, biomass and other microbial products of industrial interest 

 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0) 
 General Microbiology Laboratory 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  การใช้กล้องจุลทรรศน์ เทคนิคต่างๆ ท่ีจําเป็นทางจุลชีววิทยา โครงสร้างและสัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์แต่

ละชนิด เมแทบอลิซึม การเติบโตของจุลินทรีย์ การควบคุมปริมาณโดยวิธีทางเคมี และฟิสิกส์ การแยกและบ่งชี้
ชนิดของแบคทีเรีย และการตรวจหาจุลินทรีย์ในดิน น้ํา นม และอาหาร วิทยาอิมมูน เช่น การทดสอบปฏิกิริยา
ระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดี 

  Microscopy and staining; microbiological techniques; microbial structure and morphology; 
microbial metabolism; microbial growth; microbial control; chemical and physical methods; 
isolation and identification of bacteria; environmental microbiology; food microbiology; 
immunology 

 
328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน                                                                                                     3(3-0-6) 
 Basic Biochemistry 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-232, 324-233 หรือเทียบเท่า 
 Prerequisite : 324-232, 324-233 or Equivalent 
  โครงสร้างและหน้าท่ีทางชีวภาพของโมเลกุล หลักการเบื้องต้นของไบโอเอนเนอร์เจติก ปฏิกิริยาท่ี

เก่ียวข้องกับเอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึมท่ีสําคัญในสัตว์ พืชและจุลชีพ รวมท้ังการสังเคราะห์แสง 
ความสําคัญของวิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน 

  Study of biochemical molecules; their structures and functions; the basic concepts of 
bioenergetics and enzymatic reactions; the main pathways of intermediary metabolism in 
animals, plants and microorganisms; sometime will be devoted to topics in photosynthesis, 
nutrition and hormones 

 
328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 
 Biochemistry Laboratory 1 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-232, 324-233 หรือเทียบเท่า 
 Prerequisite : 324-232, 324-233 or Equivalent 
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  การแยกและลักษณะของสารประกอบชีวภาพ การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ และการควบคุมการสร้างและ
การทํางานของเอนไซม์ 

  Practical work on the isolation and characterization of biological compounds; enzymatic 
catalysis; control of the synthesis and action of enzymes  

 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Principles of Biology I 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
    ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในภาพรวม องค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต การหายใจระดับเซลล์และการ

สังเคราะห์ด้วยแสง  โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์  การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการ นิเวศวิทยาพฤติกรรมของสัตว์ 

     A study of general concepts of biology; chemical basis of life; cellular respiration and 
photosynthesis; structures and functions of cells; cell reproduction; pattern of inheritance; 
evolution; ecology; animal behavior 

 
330-102 หลักชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
 Principles of Biology II 
 รายวิชาบังคับก่อน: 330-101  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite: 330-101 or approved by curriculum committee 
       กําเนิดและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของเน้ือเย่ือ  การเจริญของสัตว์ โครงสร้าง

และการทํางานของระบบอวัยวะต่างๆ ของสัตว์ ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร การแลกเปลี่ยนแกส ไหลเวียนโลหิต 
ภูมิคุ้มกัน ดุลยภาพภายใน การสืบพันธ์ุ ฮอร์โมน เคมีโคออร์ดิเนต ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและการ
ตอบสนอง 

       Origin and diversity of life; plant forms and functions; animal development; animal 
structures and functions, nutrition, gas exchange, circulation, immune system, controlling of the 
internal environment, reproductive system, hormones and chemical coordination, nervous 
system, sense organs and effectors 

 
330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย 4(3-3-6) 
 Morphology of Plants and Algae 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 330-102 or approved by curriculum committee 
  สาหร่าย ไบรโอไฟต์และเทรคีโอไฟต์ในแง่ท่ีเกี่ยวกับลักษณะสัณฐานวิทยา ลักษณะนิสัย ถิ่นอาศัย ขั้นตอน

การเจริญและพัฒนาของส่วนท่ีไม่ทําหน้าท่ีสืบพันธุ์และส่วนท่ีทําหน้าท่ีสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ วงจรชีวิต ความสัมพันธ์
เชิงวิวัฒนาการและการจัดหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรพืช 
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  Algae, bryophytes and tracheophytes with regard to their morphology, habits, habitats, 
ontogeny of vegetative and reproductive structures; life cycle; phylogeny and classification of 
the plant kingdom 

 
330-212 สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ 3(2-3-4) 
 Comparative Vertebrate Zoology 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-102 
 Prerequisite : 330-102 
  วิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ความหลากหลาย ลักษณะโครงสร้างและการปรับตัวของระบบ

อวัยวะตามวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ภาคปฏิบัติเป็นการผ่าตัดศึกษาปลาฉลามและสัตว์มีกระดูกสัน
หลัง 

  Vertebrate evolution; diversity; structure and adaptation history of the vertebrate organ 
system; a dogfish and a rabbit will be dissected in the laboratory 

 
330-231 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
 Invertebrate Zoology 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-102  
 Prerequisite : 330-102 
  โครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะระบบต่างๆ ชีวประวัติ การจําแนกหมวดหมู่ การแพร่กระจาย ความสําคัญ

ด้านนิเวศ เศรษฐกิจและการแพทย์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ตลอดจนวัฏจักรชีวิตของตัวแทนของกลุ่มสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง ฝึกทักษะการจําแนกหมวดหมู่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและศึกษานอกสถานท่ี 

  Structures, functions, natural history, classifications, distributions, economic and medical 
importances; life cycles of the invertebrate representatives; conspicuous and important 
structures of invertebrate phyla; patterns and functions of structures involving locomotion, 
feeding, respiration, excretion and reproduction; classification practice and field trips 

 
330-250 นิเวศวิทยา  3(3-0-6) 
 Ecology  
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 330-102 or approved by curriculum committee 
  หลักนิเวศวิทยาเบื้องต้นของพืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ของสิ่งท่ีมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมท้ังกายภาพและ

ชีวภาพ เน้นเกี่ยวกับวัฏจักรการถ่ายทอดพลังงาน สิ่งแวดล้อมในแหล่งอาศัยต่างๆ โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลง
ของประชากร ตลอดจนถึงการจัดระเบียบในระบบนิเวศต่างๆ 

  Basic principles of plant and animal ecology; effects of physical and biological factors on 
living organisms and environments; energy transformation in various habitats; structures and 
population change including levels of organization in ecology  
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330-300 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-6) 
 Cell Biology 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-101 
 Prerequisite : 330-101 
  วิธีการศึกษาและประวัติเก่ียวกับเซลล์ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและแบบอิเล็กตรอน การวัดขนาดเซลล์ 

สารเคมีภายในเซลล์ตลอดจนโครงสร้างและหน้าท่ีของเย่ือหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียสและออร์แกเนลล์ท่ีพบ
ภายในเซลล์โปรคารีโอตและยูคารีโอต กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโท
ซิสและไมโอซิส การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ การแก่และการตายของเซลล์ รวมท้ังการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านต่างๆ ภาคปฏิบัติการ 

  History and study methods for cells using light microscopes and electron microscopes; 
cell-size measurement; basic chemical components of cell; structures and functions of 
membrane, cytoplasm, nucleus, and organelles in prokaryotes and eukaryotes; processes and 
mechanisms of cell cycles, mitosis and meiosis; cell differentiation; cell aging and death; 
applications to other science disciplines; laboratory 

 
330-320 สรีรวิทยาของพืช  4(3-3-6) 
 Plant Physiology 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-233 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 324-233 or approved by curriculum committee 
  กระบวนการและกิจกรรมในพืชชั้นสูงการหายใจ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความสัมพันธ์ระหว่างน้ํากับพืช 

การคายน้ํา การดูดน้ําและเกลือแร่ การใช้แร่ธาตุรวมท้ังการเจริญเติบโต 
  Physiology of higher plants with emphasis on respiration; photosynthesis; water relations; 

transpiration; water and mineral absorption; mineral nutrition; growth and development  
 
330-360 พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Genetics 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-101 
 Prerequisite : 330-101 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตต้ังแต่ระดับโมเลกุล ระดับตัวตน จนถึงระดับประชากร การ

นําความรู้พันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในสิ่งมีชีวิต ปัญหาเกี่ยวกับพันธุกรรมในมนุษย์กระบวนการวิวัฒนาการใน
สิ่งมีชีวิตและการปรับปรุงพันธ์ุพืชและสัตว์ 

  Fundamentals of genetics at molecular, organismal and population levels; applications 
to growth, development, evolution of plants; animals and human problems and plant and 
animal breeding 
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330-370 หลักการวิจัยทางชีววิทยา 2(2-0-4) 
 Fundamentals of Biological Research 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-101 
 Prerequisite : 330-101 
  ทฤษฎีความรู้เบื้องต้นและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ การทําวิจัยและ

จริยธรรมในการวิจัย และการเตรียมการเสนอโครงร่างการวิจัยและแนวปฏิบัติในการเขียนผลงานทางวิทยาศาสตร์ 
  Introduction to epistemology and scientific procedures; scientific attitudes, research 

methods and research ethics; proposal preparation and guidelines for writing a scientific article 
 
330-372 วิธีวิเคราะห์น้ําในการวิจัยทางชีวภาพ 3(1-6-2) 
 Water Analysis for Biological Research 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  วิธีวิเคราะห์น้ําธรรมชาติโดยทางชีววิทยาและเคมีสําหรับการวิจัยทางชีวภาพ เช่น สารอาหาร ก๊าซท่ี

ละลายในน้ํา คลอโรฟิลล์ คาร์บอนและไนโตรเจนในรูปอินทรีย์ ฟอสฟอรัส และตะกอนแขวนลอยในน้ํา 
  Determination of chemical and biological analyses of natural water for biological 

research such as nutrients, dissolved gas, chlorophyll, organic carbon and nitrogen, phosphorus 
and suspended solids 

 
330-382 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
 Introduction to Evolution 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-360 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 330-360 or approved by curriculum committee 
  ทฤษฎีวิวัฒนาการ หลักฐานทางวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางธรณี การปรับตัวและการคัดเลือก

ตามธรรมชาติ ความแปรผันทางพันธุกรรมในประชากร การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางพันธุกรรมของประชากร 
และกระบวนการทางวิวัฒนาการท่ีนําไปสู่ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

  Evolutionary theory evidences; geological changes; adaptation, natural selection and 
population genetics; changes of the gene frequency in population; speciation and biodiversity  

 
330-452 นิเวศวิทยาทางทะเล 3(2-3-4) 
 Marine Ecology 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-250 
 Prerequisite : 330-250 
  ระบบนิเวศทางทะเลในด้านโครงสร้างและการทํางานทางนิเวศวิทยา ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท่ีควบคุม

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ ความสัมพันธ์ทางชีววิทยาระหว่างสิ่งมีชีวิต ผลผลิตเบื้องต้น การหมุนเวียนสารอาหาร 
ผลกระทบของมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางทะเล และการศึกษานอกสถานท่ี 
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  Structure and function of marine ecosystems; the effects of physical parameters on 
marine life in each system; the interactions among marine life, productivity, nutrient cycling and 
effects of human on marine ecosystems and field trips 

 
330-453 นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3-4) 
 Plant Ecology 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-250 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 330-250 or approved by curriculum committee 

           สังคมพืช สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ เปรียบเทียบแหล่งท่ีอยู่และปัจจัยท่ีควบคุมกลุ่มพืช การถ่ายทอด
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา และการศึกษานอกสถานท่ี 

  Plant communities and relationships between habitats and controlling factors; concept 
of community structure; habitat gradients; community dynamics and field trips  

 
330-471 ไมโครเทคนิค 3(1-6-2) 
 Microtechniques 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 330-102 or approved by curriculum committee 

            วิธีการและข้ันตอนต่างๆ ในการเตรียมสไลด์พืชและสัตว์ การเตรียมชิ้นเนื้อเย่ือท้ังแบบก่ึงถาวรและถาวร 
หลักการเลือกและเตรียมน้ํายารักษาสภาพเนื้อเย่ือ รวมท้ังสีท่ีใช้ในการย้อมเนื้อเย่ือพืชและสัตว์ 

   Preparation of plant and animal tissues; semi-permanent and permanent sections for 
microscopic study; concepts in selecting tissue preservations and staining methods 

 
330-482 ชีววิทยาการอนุรักษ์ 3(3-0-6) 
 Conservation Biology 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-250 
 Prerequisite : 330-250 
  ทฤษฎีและแนวคิด จริยธรรม ความต้องการในการอนุรักษ์ สาเหตุและผลของการสูญเสียความหลากหลาย

ของส่ิงมีชีวิต การออกแบบและการจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ภูมิทัศน์นิเวศวิทยา การฟื้นฟูระบบนิเวศ และการศึกษา
นอกสถานท่ี 

  Theories and concepts, ethics, need for conservation; biodiversity lost; causes and 
consequences; protected areas: design and management, landscape ecology, restoration 
ecology; and field trips  

 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory I 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-101 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 330-101 or Concurrent 
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   กล้องจุลทรรศน์  พลังงานกับชีวิตโครงสร้างและชีววิทยาของเซลล์ ธรรมชาติและหน้าท่ีของจีน การแบ่ง
เซลล์ การถ่ายทอดพันธุกรรมระบบนิเวศของแหล่งน้ําจืดและพฤติกรรมของสัตว์ 

   Use and maintenance of microscopes; energy and life; structures and biological aspect 
of cells; cell division and genetics; freshwater ecology; animal behaviour 

331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory II 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-102 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 330-102 or Concurrent 
       ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต มอเนอรา โปรติสตา เห็ดราและอาณาจักรพืช  เนื้อเย่ือ การลําเลียงและ

ฮอร์โมนพืชอาณาจักรสัตว์การเจริญของสัตว์ และกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบอวัยวะของร่างกายบาง
ระบบ  

       Biodiversity, monera, Protista, fungi, plant kingdom; plant tissues; plant transportation 
and hormones; animal kingdom; animal development; some anatomy and physiology of organ 
systems in animals 

 
331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0) 
 Ecology Laboratory 
 รายวิชาบังคับก่อน: 330-250 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 330-250 or Concurrent 
  ระบบนิเวศทางธรรมชาติ เน้นสังคมของสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ตามถิ่นท่ีอยู่แบบต่างๆ เช่น ป่าดิบชื้น แหล่งน้ําจืด 

ชายหาด ป่าชายเลน การทดลองในแต่ละถ่ินท่ีอยู่อาศัย มีการอภิปรายในเบื้องต้น เพ่ือนักศึกษาจะได้วางแผนการ
ทดลองด้วยตนเอง ในภาคสนามใช้เวลาทดลองให้ครบทุกถ่ินท่ีอยู่มากที่สุด นําตัวอย่างมาศึกษาในห้องปฏิบัติการ 
เขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์และเสนอผลงานท่ีได้จากการศึกษา 

  Natural ecosystem, emphasis on community of living organism in tropical rain forest, 
freshwater, coastal sand bars, mangrove forest; discussion for experimental design and self 
study in various habitat as many as possible; bringing specimens to laboratory for analyses; 
writing report and presentation 

 
331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0) 
 Genetics Laboratory 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-360 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 330-360 or Concurrent 
  การทดลองเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะในสิ่งมีชีวิตโดยใช้แบคทีเรีย รา แมลง และพืช และการใช้ความรู้

ทางสถิติในการวิเคราะห์และประเมินผลการทดลองทางพันธุศาสตร์ 
  A practical study of inheritances, principally with bacteria, fungi, insects and plants; 

statistical inheritance for evaluating the genetic experiments 
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332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
 Fundamental Physics I 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite : - 
  ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วย เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนท่ี งาน พลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค 

การเคลื่อนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนท่ีแบบมีคาบ การเคลื่อนท่ีแบบต่างๆของคล่ืน อันตรกิริยาโน้มถ่วง 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 

  Physical quantities and units; vectors; forces and motions; work; energy; and momentum; 
system of particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; wave motions; gravitational 
interaction; fluid mechanics; heat and thermodynamics 

 
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1  1(0-2-1) 
 Fundamental Physics Laboratory I 
 รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-101 
 Prerequisite : 332-101 
  เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการเชิงเส้น การเคลื่อนท่ี

แบบวงกลม การเคลื่อนท่ีแบบโปรเจกไทล์สมดุลแรง การชน สปริงและการสั่น โมเมนต์ความเฉื่อย สมดุลสถิตของ
วัตถุแข็งเกร็ง 

  Vernier caliper and micrometer; measurement and errors; graph and linear equation; 
circular motion; projectile motion; force equilibrium; collision; spring and oscillation; moment of 
inertia; static equilibrium of rigid bodies 

 
336-211 เภสชัวิทยาทั่วไป 2(2-0-4) 
 General Pharmacology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  หลักการท่ัวไปทางเภสัชวิทยา รูปแบบยาเตรียม ผลอันไม่พึงประสงค์จากยา ยาท่ีมีผลต่อระบบประสาท

ส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ยาต้านจุลชีพและปรสิต ยารักษาโรค
อ้วน ยาคุมกําเนิด วัคซีน  ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา  พืชสมุนไพร  พิษวิทยา   และการจัดการผู้ป่วยท่ีได้รับ
สารพิษ 

   General principles of pharmacology, drug dosage forms, adverse drug reaction of drugs 
affecting central nervous system, cardiovascular system, gastrointestinal system, endocrine 
system, antimicrobial and antiparasitic drugs, antiobesity, contraceptives, vaccines; drug 
interactions; medicinal plants; toxicology and management of poisoned patients 
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336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Drugs and Health Products in Daily Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 Prerequisite : Consent of Lecturer 
  ความหมายของยา หลักการใช้ยา รูปแบบยาเตรียม วิธีการบริหารยา การออกฤทธิ์ของยา อันตรกิริยาต่อ

กันของยา ปัญหาจากการใช้ยา ยาท่ีใช้เม่ือเป็นหวัด ยาต้านจุลชีพ ยาต้านการอักเสบ ยาสงบประสาทและยานอน
หลับ ยาท่ีใช้ในระบบทางเดินอาหาร ยาท่ีใช้กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยาคุมกําเนิด ยารักษาโรคอ้วน ยา
สําหรับโรคผิวหนัง สมุนไพรไทย วัคซีน วิตามิน เกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสําอางและการใช้ยาผิดแผน 

  The definition of drug; principles of drug therapy; dosage forms, drug administrations; 
drug actions; drug interactions; problems of drug abuse; drugs used in common cold; 
antimicrobials; anti-inflammatory drug; sedative-hypnotics; drugs used in gastrointestinal tract; 
drugs used in sexually transmitted diseases; contraceptives and contraception; antiobesity 
drugs; drugs for skin diseases; Thai medicinal plants; vaccines; vitamins; minerals; food 
supplements; cosmetics and drug abuse 

 
336-213 สารพิษในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Toxic Substances in Daily Life 
 รายวิชาบังคบัเรียนก่อน : ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 Prerequisite : Consent of Lecturer 
  หลักการพ้ืนฐานทางพิษวิทยา ความหมายและการจําแนกกลุ่มของสารพิษ ชนิดของสารพิษท่ีพบบ่อยใน

ชีวิตประจําวัน โดยศึกษาสารพิษแต่ละชนิดในแง่ของแหล่งกําเนิด การปนเปื้อนและความเป็นพิษต่อร่างกาย การ
ป้องกันและหลักการรักษาเบื้องต้นท้ังในกรณีเฉียบพลันและเรื้องรัง 

  Basic principles of toxicology; definition and classification of toxic substances; common 
toxic substances in daily life; emphasizing on sources, contamination and toxicities on human 
body; primary prevention and treatment of acute and chronic toxicities 

 
340-211 สารเคมีในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Chemical in Daily Life 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102 
  สมบัติ การประยุกต์ใช้ และผลกระทบของสารเคมีท่ีนํามาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ใน

ชีวิตประจําวัน ได้แก่ สารเคมีในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด สารเคมีในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง สารเคมีในผลิตภัณฑ์
อาหาร 

  Properties, applications and effects of chemicals in products used in daily life including 
chemicals in cleaning product, cosmetic products and food products 
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340-212 ยางธรรมชาติ 2(2-0-4) 
 Natural Rubber 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102 
  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับยางธรรมชาติ น้ํายางธรรมชาติและองค์ประกอบของนํ้ายาง การรักษาสภาพนํ้ายาง 

การแปรรูปน้ํายางเป็นยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางเครพ ยางแท่งและการทดสอบสมบัติ น้ํายางข้นและ
การทดสอบสมบัติ สมบัติและการใช้ประโยชน์ของยางธรรมชาติ 

  Introduction to natural rubber; natural rubber latex and its composition; preservation of 
natural rubber latex; the processing of natural rubber latex into ribbed smoked sheet, air dried 
sheet, crepe rubber; block rubber and properties testing, concentrated latex and properties 
testing; properties and applications of natural rubber 

 
340-213 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ 2(2-0-4) 
 Metal Plating Industrial Science 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102 
  หลักการเบื้องต้นของการชุบผิวโลหะ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการชุบ การเตรียมผิวงานก่อนชุบ การชุบ

ทอง ทองคําขาว เงิน ทองแดง โครเมียม สังกะสี นิเกิล การชุบพลาสติก การชุบแผ่นวงจรอิเล็กโทรนิค การชุบ
ดอกไม้  ใบ ไม้และแมลงต่ างๆ  สารเค มี ในการชุบ  การ วิ เค ราะห์ และทดสอบน้ํ ายาชุ บ  มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย การป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานชุบโลหะ การบําบัดน้ําท้ิงจากโรงงานชุบ และการ
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

  Principles of metal plating; material and instrumentation; substrate preparation; metal 
plating (gold, platinum, silver, copper, chromium, zinc, and nickel); plastic plating; circuit board 
plating; flowers leaves and insects plating; chemicals for plating; analysis of solutions; Thai 
Industrial Standards; metal plating industry accident prevention; waste treatment and 
applications in professional practice and daily living 

 
340-214 วัตถุเจือปนอาหาร 2(2-0-4)  
 Food Additive 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102 
  สมบัติ การใช้ประโยชน์ และผลกระทบของสารเคมีท่ีนํามาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ 

วัตถุกันเสีย วัตถุกันหืน วัตถุปรับความเป็นกรด ซีเควสเตรนท์ อิมัลซิไฟเออร์ เอนไซม์ วัตถุกันการรวมตัวเป็นก้อน 
วัตถุช่วยให้คงรูป วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส 

  Properties, applications and effects of chemicals in food products including preservative, 
antioxidant, acidifier, sequestrant, emulsifier, enzyme, anticaking agent, firming agent, flavoring 
agent 
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340-241 การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Introduction to Crime Detection 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  พิสูจน์หลักฐานทางอาชญวิทยา โดยใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ รวบรวมหลักฐานวิเคราะห์ และการ

ตีความทฤษฎีเก่ียวกับอาชญากรรม และพฤติกรรมทางอาญาเบื้องต้น รวมท้ังการศึกษา ณ สถานท่ีท่ีกองพิสูจน์
หลักฐานด้วย 

  Crime detection using scientific techniques; gathering and analyzing evidence; interpreting 
fundamental criminal theories and criminal behavior; a field trip to the Scientific Crime 
Detection Division 

 
340-242 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) 
 Introduction to Forensic Science 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  ลายพิมพ์นิ้วมือ การวิเคราะห์รูปแบบและทิศทางของหยดเลือด พยานหลักฐานทางธรณีวัตถุ การตรวจ

วิเคราะห์สารเสพติด สารควบคุม สารพิษ แอลกอฮอล์ หมึก วัตถุระเบิดและเขม่าดินปืน การเปล่ียนแปลงและการ
เสื่อมสภาพของร่างกายหลังการเสียชีวิต การตรวจสารพันธุกรรม และการประยุกต์ใช้พืชและสัตว์ในการสืบสวน
สอบสวน 

  Fingerprints; blood pattern analysis; geological evidence; analysis of drugs, controlled 
and toxic substances, alcohol, inks, explosives and gunshot residues; changes and 
decomposition after death; forensic DNA analysis; roles of plants and animals in forensic 
investigations 

 
340-251 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Physical Science in Daily Life 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  วิทยาศาสตร์กายภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ได้แก่ การสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีการยาง 
  Physical science in daily life : communication and telecommunication, meteorology,  

geographic information system and rubber technology 
 
340-252 วิทยาศาสตร์ชีวภาพในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Biological Science in Daily Life 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
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  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ประโยชน์และโทษของเชื้อจุลินทรีย์ โภชนาการ ยารักษาโรคและสารมีพิษ 

  Biological science in daily life: environment, natural resources conservation, advantages 
and disadvantages of microbes, nutrition, drugs, and toxins 

 
340-311 เคมีอาหารสัตว์น้ํา 3(3-0-6) 
 Aquafeed Chemistry 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-101 
 Prerequisite : 324-101 
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอาหารสัตว์น้ํา น้ํา โปรตีน ไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรก ลิพิด เส้นใย แร่ธาตุ วิตามิน 

สารเติมแต่ง สารพิษและสารต้านโภชนาการ การดัดแปรวัตถุดิบอาหารสัตว์ และการตรวจสอบ เอนไซม์ย่อย
อาหาร 

  Introduction to aquafeed; water; protein; nitrogen free extract; lipid; fiber; mineral; 
vitamin; additives; toxin and anti-nutritional compounds; feedstuff modification and evaluation; 
digestive enzymes 

 
340-312 เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีสําหรับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Electrochemical Sensors for Environment 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102 
  หลักการวัดและการประยุกต์เซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมี เช่น โพเทนชิโอเมตรี โวลแทมเมตรี แอมพอโรเมตรี 

และคอนดักติเมตรีในทางส่ิงแวดล้อม 
  Principles and applications of electrochemical sensor to enviromental; potentiometry, 

voltammetry, amperometry, and conductivity 
 
340-321 ความหลากหลายของพืชในบรรพกาล 3(2-3-4) 
 Palaeodiversity of Plants 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-102 
 Prerequisite : 330-102 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสัณฐานวิทยาของซากดึกดําบรรพ์พืช จากมหายุคพาลีโอ

โซอิค, มีโซโซอิค และ ซีโนโซอิค 
  Introduction to anatomy and morphology of fossil plants belonging to Paleozoic, 

Mesozoic, and Cenozoic eras 
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340-322 บรรพเรณูวิทยา 3(2-3-4) 
 Palaeopalynology 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-102 
 Prerequisite : 330-102 
  สัณฐานวิทยาของสปอร์และเรณู จํานวน การกระจาย และ การคงสภาพของเรณู การตีความหลักฐานทาง

เรณูวิทยา เรณูวิทยาของยุคแคมเบรียนถึงยุคไซลูเรียน เรณูวิทยา ของยุคดีโวเนียน เรณูวิทยาของยุคคาร์บอนิเฟอร์
รัส/เพอร์เมียน หลักฐานทางเรณูวิทยาใน ช่วงรอยต่อระหว่างยุคเพอร์เมียนและไทรแอสซิก เรณูวิทยาในระหว่าง
ยุคไทรแอสซิกและยุคจูแรสซิก เรณูวิทยาในระหว่างยุคจูแรสซิกและครีเทเชียส เรณูวิทยาของยุคพาลีโอจีน เรณู
วิทยาของยุคนีโอจีน และเรณูวิทยาของสมัยโฮโลซีน 

  Spores and pollen morphology; pollen production, dispersal, and preservation; 
interpretation of palynofloras; Cambrian to Silurian palynology; Devonian palynology; 
Carboniferous/Permian palynology; Permo-Triassic palynofloras; Triassic-Jurassic palynology; 
Jurassic-Cretaceous palynology; Paleogene palynology; Neogene palynology; and Holocene 
palynology 

 
340-323 เรณูวิทยาประยุกต์ 3(2-3-4) 
 Applied Palaeopalynology 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-102 
 Prerequisite : 330-102 
  การพัฒนาและสัณฐานวิทยาของสปอร์และเรณู การประยุกต์ใช้เรณูวิทยาเพ่ือศึกษาบรรพชีวินวิทยา นิติ

วิทยาศาสตร์ การแพทย์และการตรวจสอบคุณภาพน้ําผึ้งและการสํารวจแหล่งน้ํามันดิบ 
  Spore and pollen development and morphology; the applications of palynomorphs for 

in paleontology; forensic science; medical science; quality of honey and petroleum exploration 
 
340-331 สารพฤกษเคมีเบื้องต้น 2(2-0-4) 
 Introduction to Phytochemicals 
 รายวิชาบังคับก่อน : 
 Prerequisite : - 
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวประเภทของสารพฤกษเคมี และคุณสมบัติของสารพฤกษเคมีแต่ละประเภท การใช้

ประโยชน์จากสารพฤกษเคมีในอาหาร สมุนไพรและยารักษาโรค เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
  The introduction of phytochemical types and characteristics of each type; application of 

phytochemicals in foods, herbs and medicines, cosmetics, and supplements 
 
340-332 วิทยาเอนไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ํา 3(3-0-6) 
 Digestive Enzymology in Aquatic Animals 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-101 และ 330-101 
 Prerequisite : 324-101 and 330-101 
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  ชีววิทยาการกินอาหาร ระบบย่อยอาหาร เอนไซม์ย่อยอาหาร การประเมินประสิทธิภาพการย่อย การ
ประยุกต์ใช้เอนไซม์ย่อยอาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

  Feeding biology; digestive system; digestive enzymes; digestibility evaluation; application 
of digestive enzymes for aquaculture 

 
340-341 นิติวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Forensic Science 
 รายวิชาบังคับก่อน : 340-242 
 Prerequisite : 340-242 
  การใช้นิติเคมี นิติชีววิทยา และ นิติพิษวิทยา ในการสืบสวนสอบสวน ประกอบด้วยการตรวจวิเคราะห์เชิง

คุณภาพและปริมาณพยานวัตถุทางเคมี โดยการใช้เคร่ืองมือทางเคมีวิเคราะห์ การตรวจของเหลว และ เนื้อเย่ือ
ของสิ่งมีชีวิต การตรวจสารพันธุกรรม การจัดทําลายพิมพ์สารพันธุกรรม การวิเคราะห์และแปลผลพยานวัตถุทาง
นิติอณูชีววิทยา พยานวัตถุทางพฤษศาสตร์และสัตวศาสตร์ พิษจลนศาสตร์ กลไกการเกิดพิษ และการตรวจ
วิเคราะห์ยาเสพติดและสารพิษทางนิติพิษวิทยา 

  Application of forensic chemistry, forensic biology, and forensic toxicology in the 
investigation; qualitative and quantitative analyses of chemical evidence using analytical 
instruments; forensic investigation of fluids, tissues, and DNA; DNA profile; DNA profile analysis 
and interpretation; botanical and zoological evidence; toxicokinetics, mechanism of toxicity, and 
forensic toxicological analysis of drugs and poisons 

 
340-342 การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 2(2-0-4) 
 Crime Scene Investigation 
 รายวิชาบังคับก่อน : 340-241 
 Prerequisite : 340-241 
  พยานวัตถุ การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การบริหารจัดการสถานท่ีเกิดเหตุ การถ่ายภาพสถานท่ีเกิดเหตุ การ

เก็บพยานวัตถุ 
  Physical evidence; crime scene investigation; crime scene management; crime scene 

photographs; collection of forensic evidence 
 
340-343  นิติเคมีไฟฟ้าเบื้องต้น 3(3-0-6)  
              Introduction to Forensic Electrochemistry 
              รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102 
                หลักการวัดและการประยุกต์เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เช่น ไซคลิกโวลแทมเมตรี 

ลีเนียร์สวีปโวลแทมเมตรี แอนโนดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี แคโทดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี แอดซอร์พทีฟแอนโน
ดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี แอดซอร์พทีฟแคโทดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี โพเทนชิโอเมตรีและแอมพอโรเมตรี 
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                Principles and application of electrochemical sensor to forensic science; cyclic 
voltammetry, linear sweep voltammetry, anodic stripping voltammetry, cathodic stripping 
voltammetry, adsorptive anodic stripping voltammetry, adsorptive cathodic stripping 
voltammetry, potentiometry and amperometry 

 
340-352 เทคโนโลยีทางการพิมพ์ 2(2-0-4) 
 Printing Technology 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  หลักการ และวิธีการพิมพ์ในระบบต่างๆ เช่น การพิมพ์พ้ืนนูน พ้ืนราบ พ้ืนบุ๋ม และระบบการพิมพ์ไร้แรง

กด เป็นต้น ชนิดของกระดาษ การทํากระดาษ การคํานวณกระดาษ และการจัดทําต้นฉบับ 
  Principles and methods of printing systems such as protruded surface, smooth surface, 

dented surface and printing without pressing; types of paper; how paper is made; calculating 
the amount of paper required; and making the manuscript 

 
340-353 วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ 1 2(2-0-4) 
 Photographic Science I 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  ชนิดของกล้องถ่ายรูป หลักการทํางานและส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป ชนิดของเลนส์ เลนส์กรองแสง 

การใช้อุปกรณ์เสริมกับกล้องถ่ายรูป ชนิดของฟิล์ม เทคนิคการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพ การ
ถ่ายภาพในสตูดิโอและนอกสตูดิโอ 

  Types of camera; how the camera works; components of the camera; types of camera 
lenses; filter lenses; using camera accessories; types of films; photo-taking techniques; arranging 
the picture composition; taking photographs inside and outside of the studio 

 
340-381 การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Preparation for Seminar in Science 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 

 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อสําหรับการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การเตรียมและค้นคว้าเอกสารอ้างอิง 
การอ่านและการวิเคราะห์ประโยค ไวยากรณ์ท่ีพบบ่อยในการอ่านบทความวิจัย การเขียนบทคัดย่อ การเลือกใช้สื่อท่ี
เหมาะสมและเทคนิคการนําเสนอการสัมมนา 
 General guidance for the topic selection of scientific seminar ; preparation and reference 
search; reading and sentence analysis; regular grammas for reading research article; abstract 
writing; selection of appropriate media and presentation technique 
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340-391 การเตรียมทําโครงงานวิจัย 2(1-2-3) 
 Preparation for Research Project 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การตั้งปัญหาและสมมุติฐานเพ่ือการวิจัย การ

ออกแบบการทดลอง การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงร่างวิจัยและการนําเสนอ 
  Scientific attitude; scientific method; statement of scientific research problem and 

hypothesis; experimental design; literature review; and research proposal writing and 
presentation 

 
340-431 ฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดจากพืช 3(2-3-4) 
 Bioactivity of Plant Extracts 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  การจําแนกประเภทและคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช การสกัด การทําบริสุทธ์ิ และการ

ทดสอบการออกฤทธ์ิทางชีวภาพด้วยวิธีการทางชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ 
  Classification and properties of bioactive compounds from plants; extraction; purification; 

bioactivities assay and application 
 
340-441 การวิเคราะห์ยาเสพติดเบื้องต้น 3(2-3-4) 
 Introduction to Drug Analysis 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102 
  คําจํากัดความและประเภทของยาเสพติด วิธีการตรวจสอบยาเสพติดแต่ละประเภท หลักการเบื้องต้นของ

การตรวจสอบยาเสพติดแต่ละวิธี ตลอดจนขั้นตอนในการประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆในการตรวจสอบประเภทของยา
เสพติดต้องสงสัย 

  Drugs terminology and classification of drugs; detection methods for drugs; basic on 
drugs detection methods and application of drugs detection on suspected materials 

 
340-442 นิติเคมีเบื้องต้น 2(2-0-4) 
 Introduction to Forensic Chemistry 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  หลักการทางด้านเคมีสําหรับการประยุกต์ใช้ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย การวิเคราะห์สาร

เสพติด แอลกอฮอล์ หมึกและสี วัตถุระเบิดและเขม่าดินปืน เศษวัสดุไหม้ไฟ เส้นใย แก้วและสารพิษ 
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  Principle of chemistry for forensic science applications including analysis of drugs and 
controlled substances, alcohol, inks and paint, explosives and gunshot residues, fire debris, 
texture, glass, and toxic substances 

 
340-451 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 2(2-0-4) 
 Special Topics in Applied Science I 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  หัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ท่ีมีความน่าสนใจในปัจจุบัน 
  Current topics of interest in science 
 
340-452 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 2(2-0-4) 
 Special Topics in Applied Science II 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  หัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ท่ีมีความน่าสนใจในปัจจุบัน 
  Current topics of interest in science 
 
340-453 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Industrial Science 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102 
  อุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ต่างๆ 

ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม การดําเนินการบริหารจัดการ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ 
  Industries of current interest; scientific knowledge and equipments to various industrial 

applications; operations management; manufacturing process; quality control  
 
340-454 ระบบประกันคุณภาพสากล 3(3-0-6) 
 International Quality Assurance System 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  หลักการเบื้องต้นของระบบประกันคุณภาพสากลเช่น ระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 

(ISO 9000) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) มาตรฐานข้อกําหนดท่ัวไปว่าด้วยความสามารถใน
ห้องปฏิบัติการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ (มอก.- ISO/IEC 17025) และระบบคุณภาพอ่ืนๆ สําหรับการ
ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 
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  Principles of international quality assurance system; standards for a quality management 
system (ISO 9000); standards for environmental management (ISO 14000); standards for the 
competence to carry out tests and/or calibrations (ISO/IEC 17025); other quality systems 
providing a competitive advantage in business 

 
340-481 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 1(0-2-1) 
 Seminar in Science 
 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา 
 Condition : Must enroll at least 6 semesters 
  หัวข้อเร่ืองสัมมนาเลือกจากเร่ืองต่างๆ ท่ีน่าสนใจทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
  Seminar topics selected from interesting basic sciences or applied sciences 
 
341-213 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ 1(0-3-0) 
 Matal Plating Industrial Science Laboratory 
 รายวิชาบังคับก่อน : 340-213 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 340-213 or Concurrent 
  การเตรียมผิวงาน การชุบเงิน ทองแดง โครเมียม สังกะสี และนิเกิล การวิเคราะห์และทดสอบน้ํายาชุบ 

เช่น ความเป็นกรดเบส เงิน ทองแดง โครเมียม สังกะสี นิเกิล ไซยาไนด์ ฯลฯ การบําบัดน้ําท้ิงจากการชุบโลหะ 
  Substrate preparation; electroplating of silver, copper, chromium, zinc, and nickel; plating 

solution analysis and testing: pH, silver, copper, chromium, zinc, nickel, cyanide, etc; treatment 
of wastewater from metal plating 

 
341-341 ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ 1(0-3-0) 
 Forensic Science Laboratory 
 รายวิชาบังคับก่อน : 340-242 
 Prerequisite : 340-242 
  เคร่ืองมือทางเคมีวิเคราะห์ การตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณพยานวัตถุทางเคมี การตรวจ

วิเคราะห์หมึก การตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ การตรวจวิเคราะห์วัตถุระเบิด การตรวจเบื้องต้นทางนิติชีววิทยา 
การจัดทําลายพิมพ์สารพันธุกรรม การวิเคราะห์และแปลผลพยานวัตถุทางนิติอณูชีววิทยา การตรวจพิสูจน์ทาง
พฤกษศาสตร์และสัตววิทยา การตรวจวิเคราะห์ยาและสารพิษ 

  Analytical instruments; qualitative and quantitative analyses of chemical evidence; 
forensic analysis of inks, alcohols, and explosives; screening tests in forensic biology; DNA 
profile; DNA profile analysis and interpretation; forensic analyses of botanical and zoological 
evidence; forensic toxicological analysis of drugs and poisons 
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341-353 วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ 2 2(2-0-4) 
 Photographic Science II 
 รายวิชาบังคับก่อน : 340-353 
 Prerequisite : 340-353 
  เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิตอล ชนิดของกล้องดิจิตอล การแก้ไขและตกแต่งภาพดิจิตอล เทคโนโลยีการ

จัดเก็บภาพในระบบดิจิตอล เทคโนโลยีการพิมพ์ภาพดิจิตอล เพ่ือประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อทางวิทยาศาสตร์ 
  Digital photographic technology; types of digital camera; improving digital pictures; 

technology in storing digital pictures for use in scientific media production 
 
341-442 ปฏิบัติการนิติเคมีเบื้องต้น 1(0-3-0) 
 Introduction to Forensic Chemistry Laboratory 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการประยุกต์ใช้หลักการพ้ืนฐานทางเคมีในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซ่ึง

ประกอบด้วย การวิเคราะห์สารเสพติด แอลกอฮอล์ หมึกและสี วัตถุระเบิดและเขม่าดินปืน เศษวัสดุไหม้ไฟ และ
สารพิษ 

  A practical introduction and experience in the application of principle of chemistry for 
forensic science applications including analysis of drugs, alcohol, inks and paint, explosives and 
gunshot residues, fire debris, and toxic substances 

 
341-471 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ 1(0-6-0) 
 Science Job Training 
 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 Condition : Must enroll at least 90 credits 
  การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานท่ีราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือภาควิชา

วิทยาศาสตร์ประยุกต์รับรองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3-4 สัปดาห์ และการเข้าเย่ียมชมกิจการตามโรงงานหรือ
หน่วยงานท่ีภาควิชารับรอง การประเมินผลพิจารณาจากรายงานการฝึกงานและการดูงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือในรูปของการสัมมนา ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ท่ีรับผิดชอบ 

  Three to four week training in an industrial factory and a government agency related with 
science or which is approved by the Department of Applied Science; study visits to factories or 
units approved by the Department; students are evaluated from their written report or seminar 
about the training and the study visits depending on the lecturer responsible for the course 
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341-472 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
 Cooperative Education 
              เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 
    และเตรียมความพร้อมสําหรับสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
              Condition : Enrollment at least 6 semesters or 105 cradits and preparation course for 
                              cooperative education at least 30 hours 

 ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ ศึกษาระบบการทํางานจริงท่ีเกี่ยวข้องกับสาขา  
              วิชาเคมี และ/หรือ ชีววิทยา พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การ 
              ทํางาน อาจารย์ท่ีปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการทํางาน นําเสนองานและรายงานฉบับสมบูรณ์ 
  Actual practice in public, private or enterprise organization; studying the real working 

system relative to chemistry and/or biology; developing occupational skills by integrating 
classroom knowledge with working experience; work evaluation by academic advisor and officer 
of the organization; presentation of work and complete report 

 
341-491 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 3(0-9-0) 
 Project in Science I 
 รายวิชาบังคับก่อน : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา 
 Condition : Must enroll at least 6 semesters 
  ฝึกทําวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ 
  Practice doing scientific research 
 
341-492 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2 3(0-9-0) 
 Project in Science II 
 รายวิชาบังคับก่อน : 341-491 
 Prerequisite : 341-491 
  ฝึกทําวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ 
  Practice doing scientific research 
 
342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Polymers in Daily Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ ประวัติความเป็นมา การจําแนกประเภท การผลิต ความสัมพันธ์ของ

โครงสร้างต่อสมบัติ การประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวัน ข้อดี ข้อเสียและข้อจํากัดของวัสดุพอลิเมอร์ ปัญหาขยะ
พลาสติก การนําพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ และพอลิเมอร์กับความเป็นพิษ 
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  Introduction to polymer; history of polymer; classification; production; structure-
properties relationship; application in daily life; advantage and disadvantage; limitation of 
polymeric material; plastic waste; plastic recycle; polymer and its toxicity 

 
342-301 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 3(3-0-3) 
 Polymer Science   
 รายวิชาบังคับก่อนหรือเรียนควบกัน : 324-101 และ 324-102 หรือ 324-233  
                                       หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 Prerequisite or Corequisite: 324-101 or 324-102 or 324-233 or Consent of the Program 
  หลักการเบื้องต้นของวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบขั้น แบบลูกโซ่ แบบอิ

ออนิกและแบบโคออร์ดิเนชัน โคพอลิเมอไรเซชัน สภาวะของพอลิเมอไรเซชัน สมบัติของพอลิเมอร์เบื้องต้น สารท่ี
เติมใส่พอลิเมอร์ การแปรรูปเบื้องต้น พอลิเมอร์เชิงพาณิชย์ท่ีสําคัญบางตัว 

  Introduction to polymer science; step-growth polymerization, chain-growth 
polymerization, ionic polymerization and co-ordination polymerization; copolymerization; 
polymerization conditions; basic properties of polymer; polymer additives; introduction to 
polymer processing; commercial polymers 

 
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Computer and Applications 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบของระบบ

คอมพิวเตอร์และหลักการทํางานท่ัวไป  อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล  การแทนข้อมูล  ระบบสารสนเทศ การ
ติดต่อสื่อสารและระบบเครือข่าย  จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์กับ
การใช้งานในปัจจุบัน  ศึกษาการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับประยุกต์ใช้งานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา     

           Historical development of computer technology; computer system types; computer 
organization and functions; secondary storage devices and media; data representation; 
information systems; communications and network systems; computer security and ethics; 
current microcomputer usages; studies of application development programs that are relevant 
to students major 

 
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) 
 Computer and Programming 
 รายวิชาบังคับก่อน : -  
 Prerequisite : - 
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   ความ รู้เบื้ องต้น เกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์ อุปกรณ์ และสื่ อบัน ทึก ข้อมูล  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ต โครงสร้างและลักษณะของภาษาการโปรแกรม การประกาศและการกําหนดค่าตัว
แปร นิพจน์ โครงสร้างการควบคุม ตัวอย่างงานประยุกต์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีเลือกใช้ 

   Introduction to computer; computer hardware; computer software; operating system; 
internet; structure and features of programming language; declarations and assignments, 
expressions; control structure; examples of application software with selected computer 
language 

 
347-201 สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 Basic Statistics 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite : - 
   ขอบข่ายของสถิติ การจําแนกข้อมูล กราฟเชิงเดียว การสรุปข้อมูลในเชิงตัวเลขและกราฟ ความน่าจะเป็น 

ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง การประมาณค่า
และทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน
สําหรับข้อมูลจําแนกประเภท การทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรจําแนกประเภท 2 ตัว การวิเคราะห์การถดถอย
และสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

  Scope of statistics; data classification; simple graphs; numerical summaries and graphs; 
probability; random variable and probability distributions; normal distribution; distribution of 
sample means; estimation and hypothesis testing for means; one-way analysis of variance; 
estimation and hypothesis testing for categorical data; chi-square test for independent; simple 
linear regression and correlation analysis; statistical software 

 
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Law Relating to Occupations and Everyday Life 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน กฎหมายท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ กฎหมาย
ภาษีอากร กฎหมายสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียน 

  General principles of law; legal enforcement; laws relating to daily life; laws relating to 
occupations and business such as labour law, business law, taxation law, law on public health 
and medical liability, information and technology law, intellectual property law, environmental 
law, laws relating to ASEAN 
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890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม                                   3(1-4-4)  
 Preparatory Foundation English   
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  โครงสร้างทางไวยากรณ์และคําศัพท์ภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน  ทักษะการฟัง อ่าน  และเขียน

ระดับพ้ืนฐานท่ีพอเพียงแก่การเรียนรู้วิชาบังคับภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
      Basic English grammatical structures and vocabulary; basic listening, reading and writing 

skills for learning compulsory English courses 
 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 Fundamental English Listening and Speaking 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  ทักษะการฟังและพูดในหัวข้อท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน การฟังเพ่ือจับใจความสําคัญและรายละเอียด 

ไวยากรณ์และสํานวนภาษาท่ีจําเป็นสําหรับการสื่อสาร 
  Skills in listening and speaking on everyday life topics; listening for gist and details; 

grammar and language functions necessary for communicative purposes 
 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental English Reading and Writing 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  ทักษะการอ่านเพ่ือเพ่ิมพูนวงศัพท์ ภาษาและวัฒนธรรมจากบทอ่านท่ีมีหัวข้อหลากหลาย การเขียน

ข้อความสั้นๆ 
  Reading skills to built vocabulary; language and culture form reading texts on various 

topics; writing short messages 
 
890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Improving Listening Skill in English 
 รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  ทักษะการฟังเพื่อแยกแยะเสียงต่างๆ ในภาษาอังกฤษ วิธีการเน้นเสียง และน้ําเสียงของผู้พูด การฟังสิ่ง

ต่างๆ ท่ีจําเป็นในการเรียน เช่น การฟังบรรยายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ การฟังสิ่งท่ีจําเป็นใน
ชีวติประจําวัน เช่น บทสนทนา ข่าว และรายการวิทยุ 

  Listening skills to distinguish English sounds; stressing and intonation; listening to 
academic English such as lectures and discussions; listening to everyday life English such as 
conversations, news and radio programs 
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890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English Conversation I 
 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 เงื่อนไข : ให้สิทธ์ินักศึกษาปีสุดท้ายก่อน  
 Condition: First priority given to seniors 
  ลักษณะและหน้าท่ีของภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการสนทนาในสถาณการณ์ต่าง ๆ การสนทนาภาษาอังกฤษใน

บริบทต่าง ๆ ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษท่ีจําเป็นในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
  Features and functions of conversational English in various situations; conversational 

English in different contexts; essential English conversation skills for social interaction 
 
890-213 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
 English Conversation II 
 รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น  
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
 
  ลักษณะสําคัญของการสนทนาท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ การถอดเทปบทสนทนาและลักษณะภาษาในการ

สนทนา วิถีปฏิบัติพ้ืนฐานในการเปลี่ยนผลัดการสนทนา การร้อยเรียงบทสนทนาและการซ่อมสร้างในการสนทนา 
การวิเคราะห์การสนทนาทางโทรศัพท์และแบบเผชิญหน้าในหลากหลายสถานการณ์ บรรทัดฐานการสนทนา
ภาษาอังกฤษในบริบทต่าง ๆ 

  Features of naturally-occurring conversations; transcribing conversations and features of 
language in conversations; basic turn-taking, sequencing, and repair; analysis of face-to-face and 
telephone conversations in various situations; norms of English conversations in different 
contexts 

 
890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Consolidating Listening and Speaking Skills in English 
 รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  ทักษะการฟังและการพูดเน้นสํานวนที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจําวัน การฟังโฆษณาทางโทรทัศน์ 

ภาพยนตร์ รายงานข่าว รวมท้ังการแสดงความคิดเห็น 
  Listening and speaking skills with emphasis on expressions used in daily Ufe 

conversations; listening to TV commercials, movie soundtracks and news reports, as well as 
expressing opinions 
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890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Improving Reading in English 
 รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  เทคนิคการอ่าน การอ่านต้ังแต่ระดับคํา วลี ประโยค ย่อหน้า และข้อความแบบต่างๆ การหาใจความ

สําคัญ และใจความที่ซ่อนอยู่ในข้อความ การปรับอัตราความเร็วการอ่าน การอ่านวัสดุการอ่านชนิดต่างๆ 
  Reading techniques; reading from the word, phrase, sentence and paragraph level to 

reading different types of texts; reading for the main idea and finding the hidden main idea; 
adapting the reading speed; reading different types of materials 

 
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) 
 Functional Reading 
 รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  การอ่านเพื่อเก็บข้อมูลจากวัสดุการอ่านท่ีเป็นของจริง การอ่านประโยคท่ียาวและซับซ้อนในระดับปริเฉท

รูปแบบต่าง ๆ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การจดบันทึกย่อ และสรุปความ 
  Reading authentic materials for information; reading comprehension of long and complex 

sentences in different types of paragraphs; critical reading; note taking and summarizing 
 
890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Reading English Newspapers 
 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  เทคนิคการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน การใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ในการอ่าน

และแปลงงานเขียนในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ของหนังสือพิมพ์รายวัน 
  Techniques of reading daily English newspapers; reading skills; the use of linguistic 

aspects for reading and translating English in newspapers; analysis of parts of the newspaper 
 
890-224 การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Translation 
 รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  ความหมายของการแปล ความสําคัญและการพัฒนาการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎี การแปล ชนิดของ

การแปล กระบวนการในการแปล หน้าท่ีของภาษา การแปลเชิงเทคนิค การแปลกับวัฒนธรรม การวิจารณ์งาน
แปล 
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  Definition of translation; significance and history of translations; translators’ qualities; 
translation theories; types of translation; process of translation; language functions; technical 
translation; translation criticism 

 
890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 3(3-0-6) 
 English Grammar for Real Life Communication 
 รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและหน้าท่ีทางภาษา 

รวมท้ังความหมาย การนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้สื่อสาร เน้นทักษะการอ่านและการเขียน 
  Analysis of English grammatical structures in context; relationship between forms and 

functions including their meanings; application of what has been learned to communicate; 
emphasis on reading and writing skills 

 
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to English Writing 
 รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  การเขียนโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานแบบต่างๆ การเขียนย่อหน้าสั้นๆ เชิงเล่าเร่ือง บรรยายและอธิบายโดย

ใช้หลักไวยากรณ์ คําเชื่อมประโยคและเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง เน้นการเรียบเรียงความคิด และ
กระบวนการเขียน 

  Writing different types of sentence structure; writing short narrative, descriptive, 
expository paragraphs with the correct grammar usage, sentence connectors and punctuations; 
emphasis on coherence and the writing process 

 
890-231 การส่ือสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Communication in English in Science and Technology 
 รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เน้นเนื้อหาทางความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะการ

อ่านเพ่ือความเข้าใจ การฟังบทความทางวิชาการและจดบันทึกย่อ การเขียนโครงร่าง การอ่านแผนภูมิและกราฟ 
การแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผล ทักษะการเขียนย่อหน้า 

  English communication skills emphasizing scientific and technical texts; reading 
comprehention techniques; listening and note-taking; outlining; reading non-linear texts; giving 
opinions and reasons; writing skills short paragraphs 
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890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Reading English in an Academic Context 
 รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของงานเขียนเชิงวิชาการ ทักษะการอ่านท่ีจําเป็น การสรุป

ความ 
  The use of forms and structures of academic texts; essential reading skills; summarizing 
 
890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Writing Academic English 
 รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  ทักษะการเขียนชั้นสูง การเขียนเรียงความ วิธีการเขียนขยายเนื้อหา การเขียนเชิงบรรยาย การเล่า

เรื่องราว การเขียนเชิงอภิปราย และการเขียนเชิงชักชวน การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน การเขียนรายงาน 
บทคัดย่อ และการเขียนโครงงาน 

  Advanced writing skills; writing essays; methods of paragraph development; writing a 
description, narration, an argument, and a persuasion; punctuation usage; writing reports, 
abstracts and project outlines 

 
890-261 ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน 3(3-0-6) 
 English in the Workplace 
 รายวิชาบังคับก่อน: 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในท่ีทํางาน ภาษาท่ีใช้ในสังคมที่จําเป็นในการติดต่องาน เช่น การโทรศัพท์ การ

นัดหมาย การขอ/ให้ข้อมูล การต้อนรับแขก การจดบันทึกข้อความ 
  Skills for communicating in English in the workplace; social English used in a business 

environment: using the telephone, making appointments, giving/asking for information, receiving 
visitors, and writing memos 

 
890-271 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 English Study Skills through E-learning 
 รายวิชาบังคับก่อน: 890-101 และ 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารท่ีใช้บนอินเทอร์เน็ต ทักษะพ้ืนฐานทางการสืบค้นและประมวลข้อมูล

สารสนเทศ การสื่อสารและใช้ภาษาตามท่ีปรากฏและใช้จริงบนเวปไซต์ การเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษในบริบท
การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นธรรมชาติ 
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  Internet-based communicative English skills; basic searching and information processing 
skills; exposure to authentic language use on websites; acquisition and use of English in a 
natural information technology environment 

 
890-331 การอ่านในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Reading in Science and Technology 
 รายวิชาบังคับก่อน: 890-101 และ 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  การอ่านกราฟ ตาราง แผนภูมิ และภาพประกอบการอ่าน การเขียนและการอภิปรายประเด็นร่วมสมัย

ทางด้านวิทยาศาสตร์ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ท่ีทําให้โลกเปลี่ยนแปลงจากบทความในวารสาร สารานุกรม 
หนังสือพิมพ์และหนังสือ 

  Reading graphs, tables, charts, and illustrations; reading, writing, and discussing 
contemporary scientific issues based on selections from original articles in magazines, 
encyclopedias, newspapers, and textbooks on topics relating to factors that have been changing 
the world 

 
890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 3(3-0-6) 
 Study Skills in English for Higher Students 
 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
  ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษท่ีจําเป็นในการศึกษาต่อ การสรุปบันทึกย่อข้อความจากการฟัง

การบรรยาย และการอ่านตํารา กลวิธีการอ่านรูปแบบต่างๆ การสํารวจแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
ประกอบการทํารายงาน การสรุป เรียบเรียงข้อมูล และเขียนรายงาน ทักษะการอภิปรายเชิงตั้งประเด็นในการ
อภิปราย การตั้งคําถาม การตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็นท่ัวๆ ไป การวิจารณ์และการนําเสนอผลอภิปราย 
เทคนิคการนําเสนอและ/หรือสาธิตผลงาน 

  Listening, speaking, reading and writing in English emphasizing study skills needed for 
higher studies; taking notes from lectures and reading materials; reading strategies; exploring 
information resources and collecting relevant information; summarizing, paraphrasing and 
writing a report; discussion skills including proposing issues, questioning, answering, expressing 
opinions/giving comments, and reporting the results of the discussion; presentation and/or 
demonstration techniques 

 
890-361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 3(3-0-6) 
 English for Job Application 
 รายวิชาบังคับก่อน: 890-101 และ 890-102 หรือผู้ท่ีได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 
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  ทักษะและภาษาท่ีต้องใช้ในการหางาน การสมัครงาน และการสอบสัมภาษณ์ การเขียนและพูดในปริบท
ของการหาและสมัครงาน 

  Skills and Language for job seeking; appLying for jobs and attending interviews; writing 
and speaking in the job-seeking context 

 
895-101 พฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Behavioral Science 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
  แนวคิดและหลักการ ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ แรงผลักดันพฤติกรรม พฤติกรรมทางสังคม การ

รับรู้ทางสังคม กลุ่มและกระบวนการกลุ่ม การพัฒนาพฤติกรรม 
  Concepts and principles; basic factors of human behavior; behavior motivation; social 

behavior; social perception; group and group process; behavior developm 
 
895-125 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Thai Usage 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
  การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
  Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing 
 
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 3(2-2-5) 
 Life Aesthetics 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
  สุนทรียศาสตร์ในการดํารงชีวิต ความสุข การจัดการความเครียด การสร้างกําลังใจ การเสริมสร้างวุฒิภาวะ

ทางอารมณ์ สุนทรียศาสตร์ทางภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพ การแสดงออก การดูแลสุขภาพกายและจิต คุณค่า
ทัศนศิลป์ ความซาบซ้ึงในดนตรีและนาฏศิลป์ ความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีและมรรยาทของสังคมไทยและสากล 

  Aesthetics of living; happiness; stress management; creation of willpower; promotion of 
emotional maturity; aesthetics of language; personality development; selfexpression; nurturing 
physicaL and mental health; value of visual arts; appreciation of music and performing arts; 
understanding Thai and international cultures, traditions, and social etiquettes 

 
895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต 3(2-2-5) 
 Wisdom of Living 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
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  การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและกระแสสังคมโลก 
การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  Thinking; life administration and management in accordance to changes in Thai and 
global society; blending Thai way of life with multicultural way of life; public mind and 
environmental conservation; living in the society happily based on morality; ethics and 
sufficiency economy 

 
895-203 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Psychology 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
  ความหมาย และวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยทางชีวภาพและ

สิ่งแวดล้อม พัฒนาการมนุษย์ แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้ เชาวน์ปัญญา การเรียนรู้ บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการ
ปรับตัว การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 

  Definition and psychological methods; influential factors on human behavior; biological 
and environmental factors; human development; motivation, emotion, perception, intelligence, 
learning, personality, mental health and adjustment; application of psychology in daily life 

 
895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง 2(2-0-4) 
 Economics and Government 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
  เศรษฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ สภาวะของเศรษฐกิจ ปัญหาต่างๆ รวมถึงรายได้

ประชาชาติ การภาษี การเงิน การคลัง ปัญหาการคลังของประเทศและการเปรียบเทียบเศรษฐกิจ  
  การปกครอง ความหมายของการปกครอง การเมืองและรัฐศาสตร์ การจัดองค์การทางการเมือง ระบบการ

ปกครองสังคมท่ัวไป หลักการ ชนิดและปรัชญาของแต่ละระบบ โดยเน้นหนักในหลักการและขบวนการของการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยของไทย หมวดการเมืองต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง เป็นต้น รวมท้ัง
รูปแบบการปกครองไทย อันได้แก่ การปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 

  Economics: basic economic systems; economic conditions and problems, GNP, taxation, 
budget, finance, financial problems of the country, and comparative economics  

  Government: Definitions of government, politics and political sciences; political 
organizations and political administration system and the principles and philosophy of each 
system; emphasis on the democratic system of Thailand: constitution, political parties and 
forms of government i.e. central, provincial and local governments 
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895-303 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
 Economics for Life 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
  หลักท่ัวไปของวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเร่ืองการผลิต การบริโภค การลงทุน แหล่งเงินทุนและประเภทของ

ตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีอาจส่งผลต่อการลงทุน การค้า และการ
ครองชีพ เช่น เงินเฟ้อ การว่างงาน การขาดดุลบัญชีเงินสะพัด และดุลการชําระเงิน เป็นต้น 

  Principles of economics in production, consumption, investment, sources of fund and 
market structures; economic changes in domestic and other countries which affect the situation 
of investment, trade, and cost of living, such as inflation, unemployment, current account and 
balance of payments deficit etc 
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 รายวิชาท่ีภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดสอนเป็นรายวิชาเลือกเสรีและสําหรับหลักสูตรอื่น 
340-101 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Applied Science 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารเคมี ได้แก่ ธาตุ สารประกอบ สารผสม และการแยกสารผสม การประยุกต์ใช้

ของสารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล ปิโตรเลียมและวัสดุพลาสติกในชีวิตประจําวัน มลภาวะ และเคมีนิวเคลียร์ 
  Basic knowledge in chemical substances: elements, compounds, mixture and their 

separation; application of organic compounds; biomolecules; petroleum and plastic materials in 
daily life; pollutions and nuclear chemistry 

 
340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Man and Science 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
  วิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน ได้แก่ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสสาร สารประกอบอินทรีย์ สารชีว

โมเลกุล ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ภาวะมลพิษ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
  Science in daily life: matters, organic substances, biomolecules, petroleum and 

petrochemicals, pollutions and nuclear technology 
 
340-161 โสตทัศนศึกษา 2(2-0-4) 
 Audio-Visual Education 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
  อุปกรณ์การศึกษาที่นําไปใช้ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือทําให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ชนิดของ

โสตทัศนวัสดุ โสตทัศนูปกรณ์ ประเภทเครื่องฉาย การประยุกต์นําเอาความรู้จากวิชาโสตทัศนศึกษาไปใช้ในการจัด
นิทรรศการ 

  How to make the best use of educational equipment for teaching and learning; types of 
audio-visual materials; projectors; applying the knowledge gained from this course in organizing 
exhibitions 

 
340-241 การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Introduction to Crime Detection 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
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  พิสูจน์หลักฐานทางอาชญวิทยา โดยใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ รวบรวมหลักฐานวิเคราะห์ และการตีความ
ทฤษฎีเก่ียวกับอาชญากรรม และพฤติกรรมทางอาญาเบื้องต้น รวมท้ังการศึกษา ณ สถานท่ีท่ีกองพิสูจน์หลักฐาน
ด้วย 

  Crime detection using scientific techniques; gathering and analyzing evidence; interpreting 
fundamental criminal theories and criminal behavior; a field trip to the Scientific Crime 
Detection Division 

 
340-253 วิทยาศาสตร์ประจําวัน 2(2-0-4) 
 Everyday Science  
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา ยางและผลิตภัณฑ์ยาง และการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
  Introduction to communication and telecommunication; meteorology; rubber and rubber 

products and environmental management 
 
340-254 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 2(2-0-4) 
 Earth and Space Science I 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
  แหล่งก่อเกิดของสรรพสิ่ง กฎแห่งเอกภพ การก่อข้ึนของดาวฤกษ์ ประเภทของดาวฤกษ์ หมู่ดาวฤกษ์และ

หมู่เนบิวลา เหล่ากาแลกซี กลุ่มดาว ทางช้างเผือก 
  The origin of everything; the law of the universe; the birth of a star; type of stars; star 

clusters and nebulae; galaxies; constellation; the Milky Way 
 
340-255 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 2(2-0-4) 
 Earth and Space Science II 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
  ระบบสุริยะ โลก อุทกภาค บรรยากาศ อายันและวิษุวัต อวกาศชั้นนอกกับโลก ดวงจันทร์ อุปราคา การ

สํารวจอวกาศ มนุษย์ในอวกาศ 
  The solar system; earth; hydrosphere; atmosphere; solstices and equinoxes; outer space 

and the earth; moon; clipses; space exploration; men in space 
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340-351 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น 3(2-3-4) 
 Introduction to Geographic Infomatics Systems 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น การรับรู้จากระยะไกล ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก องค์ประกอบ

ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้างและการนําเข้าข้อมูล
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การแสดงผลและนําเสนอข้อมูล
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

  Introduction to geographic information systems; remote sensing; global positioning 
system; components of geographic information systems; characteristics of GIS information; GIS 
structure and data input; GIS data analysis; GIS data output and representation 

 
340-352 เทคโนโลยีทางการพิมพ์ 2(2-0-4) 
 Printing Technology 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
  หลักการ และวิธีการพิมพ์ในระบบต่างๆ เช่น การพิมพ์พ้ืนนูน พ้ืนราบ พ้ืนบุ๋ม และระบบการพิมพ์ไร้แรงกด 

เป็นต้น ชนิดของกระดาษ การทํากระดาษ การคํานวณกระดาษ การจัดทําต้นฉบับ 
  Principles and methods of printing systems such as protruded surface, smooth surface, 

dented surface and printing without pressing; types of paper; how paper is made; calculating 
the amount of paper required; making the manuscript 

 
340-353 วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ 1 2(2-0-4) 
 Photographic Science I 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
  ชนิดของกล้องถ่ายรูป หลักการทํางานและส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป ชนิดของเลนส์ เลนส์กรองแสง 

การใช้อุปกรณ์เสริมกับกล้องถ่ายรูป ชนิดของฟิล์ม เทคนิคการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพ การ
ถ่ายภาพในสตูดิโอและนอกสตูดิโอ 

  Types of camera. How the camera works; components of the camera; types of camera 
lenses; filter lenses; using camera accessories; types of films; photo-taking techniques; arranging 
the picture composition; taking photographs inside of the studio 

 
340-361 สื่อทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Science Media for Communication 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
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  หลักและทฤษฎีการสื่อสาร หลักการและวิธีการออกแบบส่ือ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อ
วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์บางประเภทเชิงสร้างสรรค์เพ่ือใช้ในการสื่อความหมายทางวิทยาศาสตร์ 

  Principle and theory of communication; principle and methodology of design in print 
media; radio and television broadcasting; electronic media for science communication 

 
340-461 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ 1 2(1-2-3) 
 Radio and Television Program Production I 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: - 
  ระบบการถ่ายทอดสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ สัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ รูปแบบรายการวิทยุและ

โทรทัศน์ การเขียนบท ภาพรวมของงานด้านการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการผลิตรายการ 

  Broadcast radio and television systems; radio and television signals; formats for radio and 
television programs; script-writing; an overview of the job of radio and television producer; 
production equipment and facilities 

 
341-353 วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ 2 2(2-0-4) 
 Photographic Science II 
 รายวิชาบังคับก่อน : 340-353 
 Prerequisite: 340-353 
  เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิตอล ชนิดของกล้องดิจิตอล การแก้ไขและตกแต่งภาพดิจิตอล เทคโนโลยีการ

จัดเก็บภาพในระบบดิจิตอล เทคโนโลยีการพิมพ์ภาพดิจิตอล เพ่ือประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อทางวิทยาศาสตร์ 
  Digital photographic technology; types of digital camera; improving digital pictures; 

technology in storing digital pictures for use in scientific media production 
 
341-461 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ 2 2(1-2-3) 
 Radio and Television Program Production II 
 รายวิชาบังคับก่อน : 340-461 
 Prerequisite: 340-461 
  การแบ่งแยกงานในการผลิตรายการ การควบคุมรายการและการผลิตรายการ 
  Television crew positions; programme controllers and programme production process 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารแสดงรายวิชาท่ีตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา คําอธิบายเพ่ิมเติม 

1) มีความรู้ความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาเคมีและ
ชีววิทยา สามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบวิชาชีพ
หรือการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไปได้ 

324-101 เคมีท่ัวไป 1 (3) 
324-102 เคมีท่ัวไป 2 (3) 
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น (3) 
324-231 เคมีอินทรีย์ 1 (3) 
324-232 เคมีอินทรีย์ 2 (3) 
324-241 เคมีวิเคราะห์ (3) 
324-313 เคมีอนินทรีย์เบื้องต้น (3) 
324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 (3) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 (1) 
325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 (1) 
325-222 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น (1) 
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (1) 
325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 (1) 
325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (1) 
325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 (1) 
330-101 หลักชีววิทยา 1 (3) 
330-102 หลักชีววิทยา 2 (3) 
330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย (3)  
330-212 สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ (3) 
330-231 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (3) 
330-250 นิเวศวิทยา (3)  
330-300 ชีววิทยาของเซลล์ (4) 
330-360 พันธุศาสตร์ (3) 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 (1) 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 (1) 
331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา (1) 
331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ (1) 
328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน (3) 
328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 (1) 
340-481 การสมัมนาทางวิทยาศาสตร์ (1) 
341-471 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ (1) 
341-491 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 (3) 
341-472 สหกิจศึกษา (6) 

เป็นรายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเฉพาะด้าน ทางด้าน
วิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคมี
และชีววิทยาท่ีนักศึกษา
จําเป็นต้องรู้เพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบ
วิชาชีพหรือการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไปได้ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา คําอธิบายเพ่ิมเติม 

2) มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย 
ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กร 

315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (1) 
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (3) 
388-101 สุขภาวะกายและจิต (3) 
895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต (3)  
 

เป็นรายวิชาท่ีมีการจัดการ
การเรียนการสอนโดยเน้น
การสอนทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

3) มีความสามารถในการ
สื่อสารท้ังการพูด และ
การเขียน 

340-481 การสมัมนาทางวิทยาศาสตร์ (1) 
341-471 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ (1) 
341-472 สหกิจศึกษา (6) 
341-491 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 (3) 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ (3) 
890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (3)  
895-125 การใช้ภาษาไทย (3) 
890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ (3) 
890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ (3) 
890-231 การสือ่สารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี (3) 
890-261 ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน (3) 

เป็นรายวิชาทางด้านการใช้
ภาษาและรายวิชาท่ีต้องใช้
ทักษะทางด้านการพูดและ
การเขียน 

4) มีความสามารถในการ
เป็นผู้นําและทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

325-101 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 (1) 
325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 (1) 
325-222 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น (1) 
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (1) 
325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 (1) 
325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (1) 
325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 (1) 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 (1) 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 (1) 
331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา (1) 
331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ (1) 
328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 (1) 
341-471 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ (1) 
341-472 สหกิจศึกษา (6) 
341-491 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 (3) 

เป็นรายวิชาปฏิบัติการ ซ่ึง
นักศึกษาจําเป็นต้องทํางาน
เป็นกลุ่ม ซ่ึงนักศึกษาต้อง
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และต้อง
เป็นผู้นําในบางโอกาสด้วย 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา คําอธิบายเพ่ิมเติม 

5) มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง 

340-481 การสมัมนาทางวิทยาศาสตร์ (1) 
341-471 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ (1) 
341-472 สหกิจศึกษา (6) 
341-491 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 (3) 
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ (3) 
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (3) 

เป็นรายวิชาทางด้าน
คอมพิวเตอร์และรายวิชาท่ี
จําเป็นต้องนําความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์มา
ประยุกต์ใช้ 

6) มีความสามารถในการ
จัดระบบความคิด คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์
อย่างมีเหตุผลและคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม 
ตลอดจนเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการ
และความรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์

325-101 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 (1) 
325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 (1) 
325-222 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น (1) 
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (1) 
325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 (1) 
325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (1) 
325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 (1) 
328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 (1) 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 (1) 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 (1) 
331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา (1) 
331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ (1) 
341-471 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ (1) 
341-472 สหกิจศึกษา (6) 
341-491 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 (3) 

เป็นรายวิชาปฏิบัติการ ซ่ึง
ฝึกให้นักศึกษารู้จักการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบ 

7) มีทักษะในการทําวิจัย 
สามารถค้นคว้า  
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
ได้ด้วยตนเอง 

340-481 การสมัมนาทางวิทยาศาสตร์ (1) 
340-381 การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ (2) 
340-391 การเตรียมทําโครงงานวิจัย (2) 
341-471 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ (1) 
341-472 สหกิจศึกษา (6) 
341-491 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 (3) 

เป็นรายวิชาท่ีฝึกให้นักศึกษา
รู้จักการศึกษา คน้คว้า วิจัย
และแสวงหาความรู้ใหม่ได้
ด้วยตนเอง 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ของสําหนักงานคณะกรรมการอุดามศึกษา 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา เกณฑ์ขั้นตํ่าของ 
สกอ. (หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม  
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่  
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 (1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
 (2) กลุ่มวิชาบังคับ 
  แผนท่ี 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา 
  แผนท่ี 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา 
 (3) กลุ่มวิชาเลือก 
  แผนท่ี 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา 
  แผนท่ี 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

30 
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12 
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รวม 150 150 150 
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ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา จํานวน 12 หน่วยกิต 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ (3) 
890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (3)  
  และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 

6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ (3) 
890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (3) 
890-213 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (3) 
890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและการพูด (3) 
890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ (3) 
890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ (3) 
890-224 การแปลเบื้องต้น (3) 
890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง (3) 
890-227 การภาษาอังกฤษเบื้องต้น (3) 
890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการภาษาอังกฤษ (3) 
890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 10  
         หน่วยกิต 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (1) 
895-XXX พลศึกษา (1) 
  และเลือกเรียน จํานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
001-101 อาเซียนศึกษา (3) 
640-101 สุขภาวะกายและจิต (3) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา จํานวน 12 หน่วยกิต 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 เพ่ิมรายวิชา 
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (3) 
890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (3) 
890-261 ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน (3) 
890-271 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3) 
890-331 การอ่านในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) 
890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ (3) 
890-361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน (3) 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 12  
          หน่วยกิต 
คงเดิม 
คงเดิม 
           และเลือกเรียน จํานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
คงเดิม 
คงเดิม แต่เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 001-131 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
874-194 กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน (3) 
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต (3) 
895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต (3)  
  และเลือกเรียนจากรายวิชาข้างต้นหรือรายวิชาในกลุ่ม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้ 

895-101 พฤติกรรมศาสตร์ (3) 
895-203 จิตวิทยาท่ัวไป (3) 
895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง (2) 
895-303 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต (3) 
 
 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
         จํานวน 8 หน่วยกิต 
  เลือกเรียน จํานวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
315-103 ความรู้ท่ัวไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา (3) 
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (3) 
345-101* คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ (3) 
345-102* คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (3) 
  *ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา และเลือกเรียนจากรายวิชาข้างต้น

หรือรายวิชาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน
ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

170-132 ธรรมชาติบําบัด (2) 
336-211 เภสัชวิทยาท่ัวไป (2) 
336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจําวัน (2) 
336-213 สารพิษในชีวิตประจําวัน (2) 
342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจําวัน (2) 

คงเดิม แต่เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 874-192 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
  และเลือกเรียนจากรายวิชาข้างต้นหรือรายวิชาในกลุ่ม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้ 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 เพ่ิมรายวิชา 
895-xxx วิชาทางด้านกีฬา พลศึกษาหรือนันทนาการ (1) 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
          จํานวน 6 หน่วยกิต 
          เลือกเรียน จํานวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
  *ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา และเลือกเรียนจากรายวิชา

ข้างต้นหรือรายวิชาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ยกเลิก 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 เพ่ิมรายวิชา 
340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ (3) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 114 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน จํานวน 26 หน่วยกิต 
322-101* คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 (3) 
 
322-102* คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 (3)  
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 114 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน จํานวน 26 หน่วยกิต 
คงเดิม แต่เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น แคลคูลัส 1 และให้เรียนท้ัง

วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
คงเดิม แต่เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น แคลคูลัส 2 และให้เรียนท้ัง

วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
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322-103**คณิตศาสตร์ท่ัวไป 1 (3) 
322-104**คณิตศาสตร์ท่ัวไป 2 (3) 
324-101 เคมีท่ัวไป 1 (3) 
324-102 เคมีท่ัวไป 2 (3) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 (1) 
325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 (1) 
330-101 หลักชีววิทยา 1 (3) 
330-102 หลักชีววิทยา 2 (3) 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 (1) 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 (1) 
332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 (3) 
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 (1) 
  *สําหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  
  **สําหรับวิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
 (2) กลุ่มวิชาบังคับ จํานวน 62 หน่วยกิต 
  แผนท่ี 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 57 หน่วยกิต* 
  แผนท่ี 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 60 หน่วยกิต** 
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น (3) 
324-231 เคมีอินทรีย์ 1 (3) 
324-232 เคมีอินทรีย์ 2 (3) 
324-241 เคมีวิเคราะห์ (3) 
324-313 เคมีอนินทรีย์เบื้องต้น (3) 
324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 (3) 
325-222 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น (1) 
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (1) 
325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 (1) 
325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (1) 
325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 (1) 
326-202 จุลชีววิทยาท่ัวไป (3) 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป (1) 
328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน (3) 
328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 (1) 
330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย (3) 
330-212 สัตว์มีกระดูกสันหลงัเชิงเปรียบเทียบ (3) 
330-231 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (4) 
330-250 นิเวศวิทยา (3) 

ยกเลิก 
ยกเลิก 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
 
 (2) กลุ่มวิชาบังคับ จํานวน 62 หน่วยกิต 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
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330-300 ชีววิทยาของเซลล์ (4) 
330-360 พันธุศาสตร์ (3) 
331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา (1) 
331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ (1) 
340-481 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ (1) 
321-491a โครงงานทางกายวิภาคศาสตร์ (3) 
328-491a โครงงานทางชีวเคมี 1 (3) 
336-491a โครงงานทางเภสชัวิทยา (3) 
338-491a

 โครงงานทางสรีรวิทยา (3) 
341-491a โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 (3) 
  

a เลือก 1 รายวิชา 
341-472 สหกิจศึกษา (6) 
347-202 สถิติพ้ืนฐาน (3) 

  *แผนท่ี 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา ให้ลงวิชาโครงงาน 
รหัส XXX-491 โดยไม่ต้องลงวิชา 341-472 

  **แผนท่ี 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา ให้ลงวิชา 341-472 
โดยไม่ต้องลงวิชาโครงงานฯ 

 (3) กลุ่มวิชาเลือก 
  แผนท่ี 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 31 หน่วยกิต 
  แผนท่ี 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 28 หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาเลือกจากสองสาขาวิชาเอกหรือเลือกจาก

รายวิชาทางวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ท่ีเปิดสอน 
โดยภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์หรือรายวิชาท่ีเปิดใหม่
หรือรายวิชาอ่ืนท่ีเปิดสอนเพ่ิมเติมในมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ โดยความเห็นชอบของภาควิชา ยกตัวอย่างเช่น 

รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 
316-200 วัสดุในชีวิตประจําวัน (2) 
316-201 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น (3) 
342-301 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (3) 
342-331 พอลิเมอร์เชิงพาณิชย์ (3) 
342-400 วัสดุพอลิเมอร์และการนําไปใช้ประโยชน์ (3) 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
321-111 ร่างกายของมนุษย์ (2) 
321-112 ชีววิทยาการสืบพันธ์ุ (2) 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาเคมี 
324-201 เคมีกับความปลอดภัย (2) 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม แต่เปลี่ยนรหัสเป็น 347-201 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
 (3) กลุ่มวิชาเลือก  
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
 
 
 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 
คงเดิม  
คงเดิม  
คงเดิม 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
คงเดิม 
คงเดิม 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาเคมี 
คงเดิม 
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324-451 ปิโตรเคมี (2) 
324-471 เคมีอุตสาหกรรม (2) 
324-472 เคมีสิ่งแวดล้อม (3) 

 
 
 

รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาจุลชีววิทยา 
326-314 วิธีทางจุลชีววิทยา (3) 
326-321 จุลชีววิทยาทางอาหาร(3) 
326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (3) 
326-424 จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม (3) 
326-428 เทคโนโลยีของจุลินทรีย์ (3) 
326-429 การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (3) 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี 
328-312 เทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมี (3) 
328-313 วิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (3) 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา 
330-320 สรีรวิทยาของพืช (4) 
330-370 หลักการวิจัยทางชีววิทยา (2) 
330-382 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ (3) 
330-404 หลักเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช (2) 
330-406 ชีววิทยามลพิษ (3) 
330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช (3) 
330-432 พืชน้ํา (3) 
330-435 กีฏวิทยา (4) 
330-452 นิเวศวิทยาทางทะเล (3) 
330-453 นิเวศวิทยาของพืช (3) 
330-470 การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือและอวัยวะพืช (3) 
330-471 ไมโครเทคนิค (3) 
330-482 ชีววิทยาการอนุรักษ์ (3) 
 
 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควชิาเภสัชวิทยา 
336-211 เภสัชวิทยาท่ัวไป (2) 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาสรีรวิทยา 
338-221 สรีรวิทยาท่ัวไป (2) 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 เพ่ิมรายวิชา 
324-426 คอมพิวเตอร์ทางเคมี (2) 
324-423 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (2) 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาจุลชีววิทยา 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
ยกเลิก  
ยกเลิก 
ยกเลิก 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี 
คงเดิม 
ยกเลิก 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาชวีวิทยา 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
คงเดิม 
 เพ่ิมรายวิชา 
330-372 วิธีวิเคราะห์น้ําในการวิจัยทางชีวภาพ (3) 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาเภสัชวิทยา 
คงเดิม 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาสรีรวิทยา 
คงเดิม 
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รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
340-211 สารเคมีในชีวิตประจําวัน (2) 
340-212 ยางธรรมชาติ (2) 
340-213 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ (2) 
340-214 วัตถุเจือปนอาหาร (2) 
340-251 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจําวัน (2) 
340-252 วิทยาศาสตร์ชีวภาพในชีวิตประจําวัน (2) 
340-253 วิทยาศาสตร์ประจําวัน (2) 
340-311 สารเคมีในอุตสาหกรรม (2)  
340-312 วิทยาศาสตร์การยาง (2) 
340-313 เคมีของอาหารสัตว์ (2) 
340-314 เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีสําหรับสิ่งแวดล้อม (3) 
340-321 ความหลากหลายของพืชในบรรพกาล (3) 
340-322 บรรพเรณูวิทยา (3) 
340-331 สารพฤกษเคมีเบื้องต้น (2) 
340-332 โภชนศาสตร์ชีวเคมีของผลพลอยได้ทางการเกษตร  (2)  
340-351 การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ (2) 
340-352 เทคโนโลยีทางการพิมพ์ (2) 
340-353 วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ 1 (2) 
340-381 การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ (2) 
340-391 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น (2) 
340-411 การวิเคราะห์ยาเสพติดเบื้องต้น (3) 
340-431 ฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดจากพืช (2) 
340-432 ชีวเคมีของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (2) 
340-451 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 (2) 
340-452 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 (2) 
340-453 หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (3) 
340-454 ระบบประกันคุณภาพสากล (3) 
340-455 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม (2)  
340-456 นิติวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้น (2) 
340-457 นิติเคมีเบื้องต้น (2) 
340-482 การเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ (2) 
341-213 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ (1) 
341-353 วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ 2 (2) 
341-391 การฝึกทําวิจัยทางนิติเคมี (2) 
341-456 ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น (1) 

รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
คงเดิม แต่เปลี่ยนรหัสเป็น 340-312 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
ยกเลิก 
คงเดิม แต่เปลี่ยนรหัสเป็น 340-241 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
ยกเลิก 
คงเดิม แต่เปลี่ยนรหัสเป็น 340-441 
คงเดิม 
ยกเลิก 
คงเดิม 
คงเดิม 
ยกเลิก 
คงเดิม 
คงเดิม แต่เปลี่ยนรหัสเป็น 340-453 
คงเดิม แต่เปลี่ยนรหัสเป็น 340-242 
คงเดิม แต่เปลี่ยนรหัสเป็น 340-442 
ยกเลิก 
คงเดิม 
คงเดิม 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
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341-457 ปฏิบัติการนิติเคมีเบื้องต้น (1) 
341-471 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ (1) 
341-492 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2 (3) 

คงเดิม แต่เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 341-442 
คงเดิม 
คงเดิม 
 เพ่ิมรายวิชา 
340-311 เคมีอาหารสัตว์น้ํา (3) 
340-323 เรณูวิทยาประยุกต์ (3) 
340-332 วิทยาเอนไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ํา (3) 
340-341 นิติวิทยาศาสตร์ (2) 
340-342 การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ (2) 
340-343  นิติเคมีไฟฟ้าเบื้องต้น (3) 
340-391  การเตรียมทําโครงงานวิจัย (2) 
341-341 ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (1) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นไปตามข้อกําหนดเฉพาะ
สําหรับวิชานั้นๆ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต 
คงเดิม 
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ภาคผนวก จ 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตําราของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ประจํา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุลย์ เท่ียงจรรยา 
1. ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 1.1  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
340-101 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3 
340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ 3 
340-211 สารเคมีในชีวิตประจําวัน 2 
340-212 ยางธรรมชาติ 2 
340-251 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจําวัน 2 
340-326 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 3 
340-481 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 1 
341-491 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 3 
341-492 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2 3 

 
2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 2.1  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ผศ.อดุลย์ เท่ียงจรรยา, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร, นางสาวภัทรวรรณ ยาติกุล, และ

นางสาวณัฐทกาณ หวันล่าโส๊ะ. อนุสิทธิบัตรชื่อ ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา เลขที่อนุสิทธิบัตร 7073 ออกให้เม่ือ 28 
มีนาคม 2555 ได้รับการต่ออายุ หมดอายุ 23 มิถุนายน 2561 

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ผศ.อดุลย์ เท่ียงจรรยา, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, และรศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร. ย่ืนขอรับสิทธิบัตร เรื่องชุด
ทดสอบสังกะสีในน้ํายางพาราภาคสนาม หมายเลขคําขอ 1301004967 ย่ืนเม่ือ 6 กันยายน 2556  

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ผศ.อดุลย์ เท่ียงจรรยา, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, และรศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร. ย่ืนขอรับอนุสิทธิบัตร เรื่อง
ชุดทดสอบสังกะสีในดินและปุ๋ยภาคสนาม เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 10373  ออกให้เม่ือ 11 กันยายน 2558 หมดอายุ 23 กันยายน 
2561 

 2.2  รางวัลที่เคยได้รับ 
   2.2.1  รางวัลที่เคยได้รับด้านงานวิจัย 
รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal Award) ในงาน “2014 Kaohsiung International Invention Exhibition (KIE 2014)” ณ เมือง

เกาสง สาธารณรฐัไต้หวัน ในระหว่างวันท่ี 19-21 ธันวาคม 2557 จากผลงานเรื่อง “Zinc-Soil Test Kit for Increase Rice 
Yields” (ชุดทดสอบสังกะสีในดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว) โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น) ผศ.อดุลย์ เท่ียง
จรรยา รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา และรศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร 

รางวัลผู้นํานวัตกรรม (Leading Innovation Award) จากInternational Intellectual Property Network Forum (IIPNF) ในงาน
“2014 Kaohsiung International Invention Exhibition (KIE 2014)”ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน ในระหว่างวันท่ี 
19-21 ธันวาคม 2557 จากผลงานเรื่อง “Zinc-Soil Test Kit for Increase Rice Yields” (ชุดทดสอบสังกะสีในดินเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตข้าว) โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น) ผศ.อดุลย์ เท่ียงจรรยา รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา 
และรศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร 



124 
 

รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) ซ่ึงเป็นรางวัลท่ี
ต่างชาติมอบให้กับผลงานวิจัยท่ีมีลักษณะโดดเด่น น่าสนใจ ในงาน “2014 Kaohsiung International Invention 
Exhibition (KIE 2014)” ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน ในระหว่างวันท่ี 19-21 ธันวาคม 2557 จากผลงานเรื่อง “Zinc-
Soil Test Kit for Increase Rice Yields” (ชุดทดสอบสังกะสีในดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว) โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (หัวหน้า
ผู้ประดิษฐ์คิดค้น) ผศ.อดุลย์ เท่ียงจรรยา รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา และรศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร 

รางวัล Green Technology Research Exposition (GTReX) Gold Award จากประเทศมาเลเซียในงาน “2014 Kaohsiung 
International Invention Exhibition (KIE 2014)” ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน ในระหว่างวันท่ี 19-21 ธันวาคม 
2557 จากผลงานเรื่อง “Zinc-Soil Test Kit for Increase Rice Yields” (ชุดทดสอบสังกะสีในดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว) โดย 
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร(หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น) ผศ.อดุลย์ เท่ียงจรรยา รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา และรศ.ดร.ปณต ถาว
รังกูร 

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2557 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก
ผลงานเรื่อง “ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม” โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น) ร่วมกับ รศ.ดร. เพริศพิชญ์ 
คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และผศ.อดุลย์ เท่ียงจรรยา 

รางวัลพิเศษ (Special Prize) จากประเทศไต้หวัน ซ่ึงเป็นรางวัลท่ีต่างชาติมอบให้กับผลงานวิจัยท่ีมีลักษณะโดดเด่น น่าสนใจ ในงาน 
“Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดยสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ของ
เกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) ในระหว่างวันท่ี 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2556 จาก
ผลงานเรื่อง “Zinc Field Test Kit” (ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม) โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น), 
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ผศ.อดุลย์ เท่ียงจรรยา  

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) ในงาน “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดย
สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) ในระหว่างวันท่ี 29 
พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2556 จากผลงานเรื่อง “Zinc Field Test Kit” (ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม) โดย ผศ.ดร.วรากร 
ลิ่มบุตร (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น) รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ผศ.อดุลย์ เท่ียงจรรยา  

 2.3  อื่นๆ ผลงานออกส่ือหนังสือพิมพ์/สิ่งพิมพ์/ทางวิทยุ/โทรทัศน์/นําเสนอในท่ีประชุม  
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ. ในนิตยสาร ไม่ลองไม่รู้ “ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา-ดิน-ปุ๋ย” ปีท่ี 14 ฉบับที่ 154 ประจําเดือน 

พฤษภาคม 2557, หน้า 34-35. 
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ. ในหนังสือชุดความรู้ด้านยางพารา “ชุดทดสอบสงักะสีภาคสนาม” ประจําปี 2557 อยู่ระหว่างรอ

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ. ในนิตยสารยางเศรษฐกิจ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 36/ประจําเดือนมีนาคม 2557 “ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางสด

ลดการสูญเสียในอุตสาหกรรมยาง”. 2557, หน้า 78-79. 
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ. ในหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2557 “มอ. ต่อยอดนวัตกรรมช่วยเกษตรกร ผลิต 

ชุดทดสอบสังกะสีในดิน-ยาง” 
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ. ในหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2557 “ชุดทดสอบสังกะสี แก้น้ํายางไร้คุณภาพ-ดิน

ไม่สมบูรณ์” 
วรากร ลิ่มบุตร, อดุลย์ เท่ียงจรรยา, เพริศพิชญ์ คณาธารณา, และปณต ถาวรังกูร. ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม. Industry Focus; in 

Tech & Inno. 2556, หน้า 19. 
วรากร ลิ่มบุตร, อดุลย์ เท่ียงจรรยา, เพริศพิชญ์ คณาธารณา, ปณต ถาวรังกูร, ภัทรวรรณ ยาติกุล, และณัฐทกาณ หวันล่าโส๊ะ. ชุด

ทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา. ลองแล...งานวิจัยใน ม.อ.5. 2556, หน้า 113-114 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว 
1. ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 1.1  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
315–101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 
340–302 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2 2 
340-312 วิทยาศาสตร์ชีวภาพในชีวิตประจําวัน 2 
340–318 การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 2 
340–326 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 3 
340–481 สัมมนาทางวิทยาศาสตร ์ 1 
341–491 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1 3 
341–492 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 2 3 
340–313 เคมีของอาหารสัตว์ 2 

 
 1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
309–671 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 1 1 
309–672 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 2 1 
309–691 วิทยานิพนธ์ 18 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 
 2.1  ผลงานตีพิมพ์ 
   2.1.1  ระดับนานาชาติ 
Kanghae, H., Thongprajukaew, K., Phromkunthong, W., Plangsri, S., Jatupornpitukchat, S. & Kittiwattanawong, K., Pre-

soaking of the feed pellets: A trick for successful feed utilization in juvenile green turtles (Chelonia mydas 
Linnaeus, 1758). Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition (in press). 

Wattanakul, W., Wattanakul, U., Thongprajukaew, K. & Muenpo, C., 2015. Optimal protein replacement of fish meal 
by mackerel condensate in diet for giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii). Aquaculture 
Research, doi:10.1111/are.12916. 

Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, U. & Chandang, P. (2015). Microwave irradiation improves physico-chemical 
properties of soya meal for economic freshwater fish. Maejo International Journal of Science and 
Technology, 9, 43–53 

Thongprajukaew, K., Rodjaroen, S., Yoonram, K., Sornthong, P., Hutcha, N., Tantikitti, C., et al. (2015). Effects of 
dietary modified palm kernel meal on growth, feed utilization, radical scavenging activity, carcass 
composition and muscle quality in sex reversed Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture, 439, 45–
52. 
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Thongprajukaew, K., Rodjaroen, S., Tantikitti, C. & Kovitvadhi, U. (2015). Physicochemical modifications of dietary 
palm kernel meal affect growth and feed utilization of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Animal Feed 
Science and Technology, 202, 90–99 

Sutthinon, P., Thongprajukaew, K., Saekhow, S. & Ketmanee, R. (2015). Juvenile hybrid grouper (Epinephelus 
coioides × E. lanceolatus) are euryhaline and can grow in a wide range of salinities. Aquaculture 
International, 23(2), 671–682. 

Thongprajukaew, K. (2014). Preparation of shrimp waste as aqua feedstuff: physicochemical property and in vitro 
digestibility. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 36(6), 615–622. 

Kanghae, H., Ninwat, S., Thongprajukaew, K. & Kittiwattanawong, K. (2014). Performance of head-started green 
turtle, Chelonia mydas (Linnaeus 1758) fed a commercial diet. Asian Fisheries Science, 27(3), 160–172. 

Sansuwan, S., Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, S., Somsueb, P. & Kovitvadhi, U. (2014). Improvement of 
carbohydrate quality in rice bran using microwave irradiation for Nile tilapia feed production. Asian 
Fisheries Science, 27(2), 104–116. 

Thongprajukaew, K., Choodum, A., Sa-E, B. & Hayee, U. (2014). Smart phone: A new device supports amylase 
activity assay in fisheries research. Food Chemistry, 163(1), 87–91. 

Kanghae, H., Thongprajukaew, K., Madlee, A. & Kittiwattanawong, K. (2014). Is artificial feed suitable for juvenile 
green turtles (Chelonia mydas)? Aquaculture, 428–429(1), 97–103. 

Thongprajukaew, K., Sutthinon, P. & Yawang, P. (2014). Characterisation of digestive enzymes and in vitro screening 
of feed ingredient for the new hybrid grouper, Epinephelus coioides (Hamilton 1822) × Epinephelus 
lanceolatus (Bloch 1790). Asian Fisheries Science, 27(1), 1–15. 

Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, S., Kovitvadhi, U. & Rungruangsak-Torrissen, K. (2012). Pigment deposition and in 
vitro screening of natural pigment sources for enhancing pigmentation in adult male Siamese fighting fish 
(Betta splendens Regan, 1910). Aquaculture Research, 45(4), 709–719. 

Chumwaengwapee, S., Soontornchai, S. & Thongprajukaew, K. (2013). Improving chemical composition, 
physicochemical properties, and in vitro carbohydrate digestibility of fish coconut meal. ScienceAsia, 39(5), 
636–642. 

Thongprajukaew, K., Yawang, P., Dudae, L., Bilanglod, H., Dumrongrittamatt, T., Tantikitti, C., et al. (2013). Physical 
modification of palm kernel meal improved available carbohydrate, physicochemical properties and in 
vitro digestibility in economic freshwater fish. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93(15), 
3832–3840. 

Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, S., Kovitvadhi, U. & Somsueb, P. (2013). Effects of red monascal rice 
supplementation on growth, digestive function and oocyte maturation in Siamese fighting fish (Betta 
splendens Regan, 1910). African Journal of Biotechnology, 12(45), 6400–6410. 

Thongprajukaew, K. & Kovitvadhi, U. (2013). Effects of sex on characteristics and expression levels of digestive 
enzymes in adult guppy Poecilia reticulata. Zoological Studies, 52(1), 1–8. 
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Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, U., Kovitvadhi, S., Engkagul, A. & Rungruangsak-Torrissen, K. (2013). Evaluation of 
growth performance and nutritional quality of diets using enzymatic markers and in vitro digestibility in 
Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910). African Journal of Biotechnology, 12(14), 1689–1702. 

Sutthinon, P., Taparhudee, W., Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, U. & Sansuwan, K. (2012). Characterization and 
ontogenic development of digestive enzymes in blue-spotted grouper (Plectropomus leopardus Lecepide, 
1802) larvae. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, 36(3), 16–29. 

Rungruangsak-Torrissen, K., Thongprajukaew, K., Sansuwan, K., Thapthimdeang, P., Kovitvadhi, K., Seetaha, S., et al. 
(2012). Ecological effects on food utilization, trypsin isozymes, and performance qualities of growth and 
maturation of northeast Arctic cod (Gadus morhua L.). Open Fish Science Journal, 5(1), 44–56. 

Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, U., Kovitvadhi, S., Somsueb, P. & Rungruangsak-Torrissen, K. (2011). Effects of 
different modified diets on growth, digestive enzyme activities and muscle compositions in juvenile 
Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910). Aquaculture, 322–323(1), 1–9. 

Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, U., Engkagul, A. & Rungruangsak-Torrissen, K. (2010). Temperature and pH 
characteristics of amylase and lipase at different developmental stages of Siamese fighting fish (Betta 
splendens Regan, 1910). Kasetsart Journal (Natural Science), 44(2), 210–219. 

Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, U., Engkagul, A. & Rungruangsak-Torrissen, K. (2010). Characterization and 
expression levels of protease enzymes at different developmental stages of Siamese fighting fish (Betta 
splendens Regan, 1910). Kasetsart Journal (Natural Science), 44(3), 411–423. 

   2.1.2  ระดับชาติ 
สมรักษ์ รอดเจริญ, และการุณ ทองประจุแก้ว. (2559). สภาวะการเลี้ยงและองค์ประกอบทางเคมีของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน 

(Nostoc commune TISTR 8870) ท่ีผ่านการดัดแปรด้วยคล่ืนไมโครเวฟ. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย (รอตีพิมพ์). 

สุเนตรา ชุมแวงวาปี, ศริศักด์ิ สุนทรไชย, และการุณ ทองประจุแก้ว. (2556). ผลของการดัดแปรกากมะพร้าวด้วยวิธีทางกายภาพต่อ
สมบัติทางเคมีกายภาพและประสิทธิภาพการย่อยคาร์โบไฮเดรตในหลอดทดลองของปลาเศรษฐกิจ. วารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณ, 16(3), 159–167. 

การุณ ทองประจุแก้ว, กนกวรรณ แสนสุวรรณ, และอุทัยวรรณ โกวิทวที. (2556). ผลของการอดอาหารและการให้อาหารอีกคร้ังต่อการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์ย่อยอาหารและจุลกายวิภาคของระบบย่อยอาหารของปลา. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการ
ประมง, 7(1), 90–103. 

การุณ ทองประจุแก้ว. (2556). ชีววิทยาของปลากัด (Betta splendens Regan, 1910). วารสารวิทยาศาสตร์ มข, 41(1), 1–15. 
การุณ ทองประจุแก้ว, และอุทัยวรรณ โกวิทวที. (2555). เอนไซม์ย่อยอาหารกับการพัฒนาอาหารเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา. 

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 22(3), 710–720. 
การุณ ทองประจุแก้ว, และอุทัยวรรณ โกวิทวที. (2555). การดัดแปรวัตถุดิบด้วยวิธีทางฟิสกิส์เพ่ือการผลิตอาหารสัตว์. วารสารวิชาการ

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 22(2), 470–478. 
 2.2  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
การุณ ทองประจุแก้ว, และอารีย์ ชูดํา. กรรมวิธีตรวจวัดกิจกรรมของเอนไซม์ อะไมเลสด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอลโดยใช้

โปรแกรมวิเคราะห์ภาพ. อนุสิทธิบัตร, เลขท่ีคําขอ 1403000193. 
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อุทัยวรรณ โกวิทวที, การุณ ทองประจุแก้ว, สาธิต โกวิทวที, พิศมัย สมสืบ, และกฤษณา รุ่งเรืองศักด์ิ-ทอริสสัน. กรรมวิธีสําหรับผลิต
อาหารปลากัดวัยอ่อน. อนุสิทธิบัตร, เลขท่ีคําขอ 1103001303. 

หิรัญ กังแฮ, และการุณ ทองประจุแก้ว. กรรมวิธีการดัดแปรอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับอนุบาลเต่าตนุวัยอ่อน. อนุสิทธิบัตร, เลขท่ีคําขอ 
1503000335. 

 2.3  หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 
การุณ ทองประจุแก้ว. (2557). เคมีของอาหารสัตว์. เอกสารคําสอน, สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
การุณ ทองประจุแก้ว. (2556). เคมีของอาหารสัตว์. เอกสารประกอบการสอน, สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 2.4  การประชุมวิชาการ  
   2.4.1  ระดับนานาชาติ 
Rungruangsak-Torrissen, K., Thongprajukaew, K., Sansuwan, K., Thapthimdeang, P., Kovitvadhi, K., Seetaha, S., 

Choowongkomon, K., et al. (2012, April). Ecological effects on food utilization, trypsin isozymes, and 
performance, qualities of growth and maturation of Northeast Arctic cod (Gadus morhua L.) in the Barents 
Sea. Paper presented at the International Polar Year: From Knowledge to Action, Montréal, Canada. 

Khrueanet, W., Kovitvadhi, U., Kovitvadhi, S., Thongprajukaew, K., Engkagul, A. & Rungruangsak-Torrissen, K. (2012, 
January). In vitro digestibility of different feedstuffs for culturing of the freshwater pearl mussel 
Chamberlainia hainesiana (Lea, 1856). Paper presented at the 4th International Conference on Science and 
Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-Region, Khon Kaen, Thailand. 

   2.4.2  ระดับชาติ 
ตุลาคุณ นนทพุทธ, การุณ ทองประจุแก้ว, สมรักษ์ รอดเจริญ, และวราภรณ์ ห่าหอ. (2558, มิถุนายน). การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไม

โอซินและแอกทินในกล้ามเนื้อภายหลังการตายของปลานิล (Oreochromis niloticus). การประชมุวิชาการประจําปี 
มหาวิทยาลัยทักษิณครั้งท่ี 25, สงขลา. 

วราภรณ์ ห่าหอ, การุณ ทองประจุแก้ว, สมรักษ์ รอดเจริญ, และตุลาคุณ นนทพุทธ. (2558, กุมภาพันธ์). การเปลี่ยนแปลงของระบบ
ย่อยอาหารภายหลังการตายของปลานิล Oreochromis niloticus. การประชุมวิชาการประจําปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งท่ี 53, กรุงเทพฯ. 

ศุกร์เทียนชัย แซ่โค้ว, การุณ ทองประจุแก้ว, ปริญญา สุทธินนท์, และรินปวีร์ เกตุมณี. (2557, มิถุนายน). ผลของความเค็มต่อการ
เจริญเติบโต กิจกรรมของเอนไซม์ย่อยอาหาร และคุณภาพของกล้ามเนื้อในปลาหมอทะเลลูกผสม (Epinephelus coioides × 
E. lanceolatus). เอกสารนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลคร้ังท่ี 4, สงขลา. 

การุณ ทองประจุแก้ว, หิรัญ กังแฮ, อาลิสา หมัดหลี, และก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์. (2557, มิถุนายน). การประเมินประสิทธิภาพการ
ใช้ประโยชน์จากอาหารในเต่าตนุ (Chelonia mydas) โดยการวิเคราะห์เอนไซม์ย่อยอาหารและคุณลักษณะทางเคมีกายภาพ
ของมูล. เอกสารนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลคร้ังท่ี 4, สงขลา. 

หิรัญ กังแฮ, สันติ นิลวัตน์, การุณ ทองประจุแก้ว, วิสูตร อัฐทรัพย์, และก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์. (2556, กันยายน). ผลของอาหาร
สําเร็จรูปชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของเต่าตนุวัยอ่อน (Chelonia mydas). เอกสารนําเสนอในท่ีวิชาการกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง, ภูเก็ต. 

สุเนตรา ชุมแวงวาปี, ศริศักด์ิ สุนทรไชย, และการุณ ทองประจุแก้ว. (2556, พฤษภาคม). ผลของการดัดแปรกากมะพร้าวด้วยวิธีทาง
กายภาพต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและประสิทธิภาพการย่อยคาร์โบไฮเดรตในหลอดทดลองของปลาเศรษฐกิจ. เอกสาร
นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งท่ี 23, สงขลา. 



129 
 

การุณ ทองประจุแก้ว, พิณญา ยาหวัง, ลาตีปะ ดูแด, เทิดทูน ดํารงฤทธามาตย์, ชุติมา ตันติกิตติ, และอุทัยวรรณ โกวิทวที. (2556, 
กุมภาพันธ์). การดัดแปรกากเนื้อในเมล็ดปาล์มด้วยวิธีทางกายภาพเพ่ือปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากคาร์โบไฮเดรตในปลา
เศรษฐกิจ. เอกสารนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการประจําปีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ครั้งท่ี 51, กรุงเทพฯ. 
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ดร.เครือวัลย์ ยุนรัมย์ 
1. ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 1.1  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
315–101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 
340–302 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2 2 
340–318 การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 2 
340-331 สารพฤกษเคมีเบื้องต้น 2 
340-431 ฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดจากพืช 3 
340–481 สัมมนาทางวิทยาศาสตร ์ 1 
341–491 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1 3 
341–492 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 2 3 

 
 1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
309–671 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 1 1 
309–672 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 2 1 

 
2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 2.1  ผลงานตีพิมพ์ 
   2.1.1  ระดับนานาชาติ 
Thongprajukaew, K., Rodjaroen, S., Yoonram, K., Sornthong, P., Hutcha, N., Tantikitti, C., et al. (2015). Effects of 

dietary modified palm kernel meal on growth, feed utilization, radical scavenging activity, carcass 
composition and muscle quality in sex reversed Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture, 439, 45–
52. 

   2.1.2  ระดับชาติ 
Chatwarodom, C., Chantanaorapint, S. and Yoonram, K. (2013). DNA fingerprint of mosses and its implication for 

forensic investigation. Presented at National Genetics Conference 2013. Bangkok, Thailand. 
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ดร.โอภาส บุญเกิด 
1. ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 1.1  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
311-101 บทนําวิทยาศาสตร์การแพทย์1 3 
324-201 เคมีกับความปลอดภัย 2 
324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ 3 
324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 3 
324-472 เคมีสิ่งแวดล้อม 3 
325-101 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1 
325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1 
325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 
325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน 1 
325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 1 
325-491 โครงงานทางเคมี 1 3 
325-492 โครงงานทางเคมี 2 3 

 
 1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
324-545 การแยกสารทางเคมี 3 
324-572 พิษวิทยาในส่ิงแวดล้อม 3 
324-647 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 1 (การวิเคราะห์ทางเคมี สิ่งแวดล้อม) 2 
324-648 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 2 (การวิเคราะห์ทางเคมี สิ่งแวดล้อม) 2 
325-697 วิทยานิพนธ์ 18 

 
2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 2.1  ผลงานตีพิมพ์ 
   2.1.1  ระดับนานาชาติ 
Nurerk, P., Kanatharana, P., & Bunkoed, O. (2015). A selective determination of copper ion in water samples based 

on the fluorescence quenching of thiol-capped CdTe quantum dots. Luminescence, Accepted. 
Bunkoed, O., & Kanatharana, P. (2015). Mercaptopropionic acid-capped CdTe quantum dots as fluorescence probe 

for the determination of salicylic acid in pharmaceutical products. Luminescence, Article in Press. doi: 
10.1002/bio.2862 

Bunkoed, O., & Kanatharana, P. (2015). Extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons with a magnetic sorbent 
composed of alginate, magnetite nanoparticles and multiwalled carbon nanotubes. Microchimica Acta, 
182, 1519-1526. doi: 10.1007/s00604-015-1484-x 
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Noosang, S., Bunkoed, O., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2015). New sulfonate composite functionalized with 
multiwalled carbon nanotubes with cryogel solid-phase extraction sorbent for the determination of β-
agonists in animal feeds. Journal of Separation Science, 38(11), 1951-1958. doi: 10.1002/jssc.201401260 

Chaiphet, T., Bunkoed, O., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2014). A novel microextractor stick 
(polyaniline/zinc film/stainless steel) for polycyclic aromatic hydrocarbons in water. Journal of 
Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 
49(8), 882-891. doi: 10.1080/10934529.2014.893791 

Bunkoed, O., Thavarungkul, P., Thammakhet, C., & Kanatharana, P. (2013). Evaluation of cost-effective sol-gel-based 
sensor for monitoring of formaldehyde in workplace environment and cancer risk assessment. Journal of 
Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 
48(3), 263-272. doi: 10.1080/10934529.2013.726810 

Bunkoed, O., Thavarungkul, P., Thammakhet, C., & Kanatharana, P. (2012). A simple and high collection efficiency 
sampling method for monitoring of carbonyl compounds in a workplace environment. Journal of 
Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 
47(2), 167-175. doi: 10.1080/10934529.2012.640244 

Bunkoed, O., Davis, F., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Higson, S.P.J. (2010). Sol-gel based sensor for selective 
formaldehyde determination. Analytica Chimica Acta, 659(1-2), 251-257. doi: 10.1016/j.aca.2009.11.034 
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ดร.ภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์ 
1. ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 1.1  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
324-241 เคมีวิเคราะห์ 3 
324-341 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 3 

324-448 
หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 1  

(เคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมีและ อินดักทิฟลีคอพเปิลพลาสมา เทคนิค) 
2 

324-472 เคมีสิ่งแวดล้อม 3 
325-101 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1 
325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1 
325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 
325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน 1 
325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 1 

 
 1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
324-543 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรสโกปี 3 
324-590 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 2 
324-687 สัมมนาวิชาการทางเคมี 1 1 

 
2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 2.1  ผลงานตีพิมพ์ 
   2.1.1  ระดับนานาชาติ 
Chooto, P., Innuphat, C., Wararattananurak, P., & Lapinee, C. (2015). Cadmium and lead in seafood samples 

determined by solid phase extraction and graphite furnace atomic absorption spectrometry. ScienceAsia, 
41(1), 35-41. doi: 10.2306/scienceasia1513-1874.2015.41.035 

Wararattananurak, P., Chooto, P., Sherdshoopongse,P., Chuaynukool, C., & Innuphat, C. (2014). Lead determination 
in canned food by square-wave adsorptive cathodic stripping voltammetry. ScienceAsia, 40(5), 355-361. 
doi: 10.2306/scienceasia1513-1874.2014.40.355 

Chooto, P., Wararatananurak, P., & Innuphat, C. (2010). Determination of trace levels of Pb(II) in tap water by 
anodic stripping voltammetry with boron-doped diamond electrode. ScienceAsia, 36(2), 150-156. doi: 
10.2306/scienceasia1513-1874.2010.36.150 



134 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร 
1. ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 1.1  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 
340-316 เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีสําหรับสิ่งแวดล้อม 3 
340-318 การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 2 
340-319 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการ ชุบโลหะ 3 
340-326 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 3 
340-481 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 1 
341-491 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 3 
341-492  โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2 3 

 
 1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
309-671 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 1 1 
309-672 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 2 1 
309-691 วิทยานิพนธ์ 18 
324-548 เคมิคัลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ 3 
325-697 วิทยานิพนธ์ 18 

 
2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 2.1  ผลงานตีพิมพ์ 
   2.1.1  ระดับนานาชาติ 
Chaocharoen, W., Suginta, W., Limbut, W., Ranok, A., Numnuam, A., Khunkaewla, P., …Schulte, A.a (2015). 

Electrochemical detection of the disease marker human chitinase-3-like protein 1 by matching antibody-
modified gold electrodes as label-free immunosensors. Bioelectrochemistry, 101, 106-113. 

Samanman, S., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., & Thavarungkul, P. (2015). Highly-sensitive label-free 
electrochemical carcinoembryonic antigen immunosensor based on a novel Au nanoparticles-graphene-
chitosan nanocomposite cryogel electrode. Analytica Chimica Acta, 853(1), 521-532 

Fatoni, A., Numnuam, A., Kanatharana, P., Limbut, W., & Thavarungkul, P. (2014). A Conductive Porous Structured 
Chitosan-grafted Polyaniline Cryogel for use as a Sialic Acid Biosensor. Electrochimica Acta, 130, 296-304. 

Fatoni, A., Numnuam, A., Kanatharana, P., Limbut, W., & Thavarungkul, P. (2014). A novel molecularly imprinted 
chitosan-acrylamide, graphene, ferrocene composite cryogel biosensor used to detect microalbumin. 
Analyst, 139(23), 6160-6167.  
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Dawan, S., Wannapob, R., Kanatharana, P., Limbut, W., Numnuam, A., Saluma, S., & Thavarungkul, P. (2013). One-
step porous gold fabricated electrode for electrochemical impedance spectroscopy immunosensor 
detection. Electrochimica Acta, 111, 374-383. 

Fatoni, A., Numnuam, A., Kanatharana, P., Limbut, W., Thammakhet, C., & Thavarungkul, P. (2013). A highly stable 
oxygen-independent glucose biosensor based on a chitosan-albumin cryogel incorporated with carbon 
nanotubes and ferrocene. Sensors and Actuators, B: Chemical, 185, 725-734. 

Sankoh, S., Samanman, S., Thipmanee, O., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., …Thavarungkul, P. (2013). A 
comparative study of a label-free DNA capacitive sensor using a pyrrolidinyl peptide nucleic acid probe 
immobilized through polyphenylenediamine and polytyramine non-conducting polymers. Sensors and 
Actuators, B: Chemical, 177, 543-554. 

Thipmanee, O., Samanman, S., Sankoh, S., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., Vilaivan, T., & Thavarungkul, 
P. (2012). Label-free capacitive DNA sensor using immobilized pyrrolidinyl PNA probe: Effect of the length 
and terminating head group of the blocking thiols. Biosensors and Bioelectronics, 38, 430-435. 

Poorahong, S., Thamakhet, C., Thavarungkul, P., Limbut, W., Numnuam, A., & Kanatharana, P. (2012). Amperometric 
sensor for detection of bisphenol A using a pencil graphite electrode modified with polyaniline nanorods 
and multiwalled carbon nanotubes. Microchimica Acta, 176(1-2), 1-9. 

Chullasat, K., Kanatharana, P., Limbut, W., Numnuam, A., & Thavarungkul, P. (2011). Ultra trace analysis of small 
molecule by label-free impedimetric immunosensor using multilayer modified electrode. Biosensors and 
Bioelectronics, 26, 4571-4578. 

Wongkittisuksa, B., Limsakul, C., Kanatharana, P., Limbut, W., Asawatreratanakul, P., Dawan, S., …Thavarungkul, P. 
(2011). Development and application of a real-time capacitive sensor. Biosensors and Bioelectronics, 26, 
2466-2472. 

Dawan, S., Kanatharana, P., Wongkittisuksa, B., Limbut, W., Numnuam, A., Limsakul, C., & Thavarungkul, P. (2011). 
Label-free capacitive immunosensors for ultra-trace detection based on the increase of immobilized 
antibodies on silver nanoparticles. Analytica Chimica Acta, 699, 232-241. 

Wannapob, R., Kanatharana, P., Limbut, W., Numnuam, A., Asawatreratanakul, P., Thammakhet, C., & Thavarungkul, 
P. (2010). Affinity sensor using 3-aminophenylboronic acid for bacteria detection. Biosensors and 
Bioelectronics, 26, 357-364. 

Limbut, W., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Wongkittisuksa, B., Asawatreratanakul, P., & Limsakul, C. (2010). Cost-
effective disposable thiourea film modified copper electrode for capacitive immunosensor. Electrochimica 
Acta, 55, 3268-3274. 

Maiphae, S., Limbut, W., Choikaew, P., & Pechrat, P. (2010). The cladocera (ctenopada and anomopoda) in rice 
fields during a crop cycle at nakhon si thammarat province, southern thailand. Crustaceana, 83, 1469-
1482. 
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   2.1.2  ระดับชาติ 
พลอยศิริ ลิ้มประเสริฐ, เพริศพิชญ์ คณาธารณา, และวรากร ลิ่มบุตร. (2556). การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สําหรับการตรวจวัดสารระเบิด

ทีเอ็นที. Proceedings การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติคร้ังท่ี 3 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 1-11. 

Limbut, W. (2012). Application of Nanomaterials for the Development of Enzymatic and Non-Enzymatic Glucose 
Sensor. Songkla Med J., 30. 33-47. 

 2.2  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ผศ.อดุลย์ เท่ียงจรรยา, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร, นางสาวภัทรวรรณ ยาติกุล, และ

นางสาวณัฐทกาณ หวันล่าโส๊ะ. อนุสิทธิบัตรชื่อ ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา เลขที่อนุสิทธิบัตร 7073 ออกให้เม่ือ 28 
มีนาคม 2555 หมดอายุ 23 มิถุนายน 2558 

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ผศ.อดุลย์ เท่ียงจรรยา, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, และรศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร. ย่ืนขอรับสิทธิบัตร เรื่องชุด
ทดสอบสังกะสีในน้ํายางพาราภาคสนาม หมายเลขคําขอ 1301004967 ย่ืนเม่ือ 6 กันยายน 2556  

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ผศ.อดุลย์ เท่ียงจรรยา, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, และรศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร. ย่ืนขอรับอนุสิทธิบัตร เรื่อง
ชุดทดสอบสังกะสีในดินและปุ๋ยภาคสนาม หมายเลขคําขอ 1303001048 ย่ืนเม่ือ 6 กันยายน 2556 

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร, และรศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา. ย่ืนขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง ไฮบริดแบทซ์-
โฟลว์เซลล์ (hybrid batch-flow cell) สําหรับการวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า (electrochemical analysis) หมายเลขคําขอ 
1201004786 ย่ืนเม่ือ 11 กันยายน 2555  

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร, และรศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา. ย่ืนขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรื่อง 
อุปกรณ์ตรวจวัดสารทางเคมีไฟฟ้า หมายเลขคําขอ 1202002475 ย่ืนเม่ือ 12 กันยายน 2555 

 2.3  หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร. วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ (Metal Plating Industrial Science)  เอกสารประกอบการสอน, 

สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 2.4  รางวัลที่เคยได้รับ 
   2.4.1  รางวัลที่เคยได้รับด้านงานวิจัย 
รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal Award) ในงาน “2014 Kaohsiung International Invention Exhibition (KIE 2014)” ณ เมือง

เกาสง สาธารณรฐัไต้หวัน ในระหว่างวันท่ี 19-21 ธันวาคม 2557 จากผลงานเรื่อง “Zinc-Soil Test Kit for Increase Rice 
Yields” (ชุดทดสอบสังกะสีในดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว) โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น) ผศ.อดุลย์ เท่ียง
จรรยา รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา และรศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร 

รางวัลผู้นํานวัตกรรม (Leading Innovation Award) จากInternational Intellectual Property Network Forum (IIPNF) ในงาน
“2014 Kaohsiung International Invention Exhibition (KIE 2014)”ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน ในระหว่างวันท่ี 
19-21 ธันวาคม 2557 จากผลงานเรื่อง “Zinc-Soil Test Kit for Increase Rice Yields” (ชุดทดสอบสังกะสีในดินเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตข้าว) โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น) ผศ.อดุลย์ เท่ียงจรรยา รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา 
และรศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร 
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รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) ซ่ึงเป็นรางวัลท่ี
ต่างชาติมอบให้กับผลงานวิจัยท่ีมีลักษณะโดดเด่น น่าสนใจ ในงาน “2014 Kaohsiung International Invention 
Exhibition (KIE 2014)” ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน ในระหว่างวันท่ี 19-21 ธันวาคม 2557 จากผลงานเรื่อง “Zinc-
Soil Test Kit for Increase Rice Yields” (ชุดทดสอบสังกะสีในดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว) โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (หัวหน้า
ผู้ประดิษฐ์คิดค้น) ผศ.อดุลย์ เท่ียงจรรยา รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา และรศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร 

รางวัล Green Technology Research Exposition (GTReX) Gold Award จากประเทศมาเลเซียในงาน “2014 Kaohsiung 
International Invention Exhibition (KIE 2014)” ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน ในระหว่างวันท่ี 19-21 ธันวาคม 
2557 จากผลงานเรื่อง “Zinc-Soil Test Kit for Increase Rice Yields” (ชุดทดสอบสังกะสีในดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว) โดย 
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร(หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น) ผศ.อดุลย์ เท่ียงจรรยา รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา และรศ.ดร.ปณต ถาว
รังกูร 

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2557 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช รางวัลระดับดี จากผลงานเรื่อง 
"ระบบคาพาซิทิฟแอฟฟินิตีเซนเซอร์แบบตรวจวัดตามเวลาจริง" โดย รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น) รศ.ดร.
เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา รศ.ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม ผศ.
พรรณี อัศวตรีรัตนกุล ผศ.ดร. จงดี ธรรมเขต ผศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย ดร.สุภาพร ดาวัลย์ ดร.สุชีรา ธนนิมิต 

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2557 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก
ผลงานเรื่อง “ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม” โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น) ร่วมกับ รศ.ดร. เพริศพิชญ์ 
คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และผศ.อดุลย์ เท่ียงจรรยา 

รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) ในงาน “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดย
สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) ในระหว่างวันท่ี 29 
พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2556 จากผลงานเรื่อง “Real time capacitive affinity sensor system”(ระบบคาพาซิทิฟแอฟ
ฟินิตเีซนเซอร์แบบตรวจวัดตามเวลาจริง) โดย รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น) รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณา
ธารณา รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา รศ.ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม ผศ.พรรณี อัศวตรีรัต
นกุล ผศ.ดร.จงดี ธรรมเขต ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ดร.สุภาพร ดาวัลย์ ดร.สุชีรา ธนนิมิตร  

รางวัลพิเศษ (Special Prize) จากประเทศไต้หวัน ซ่ึงเป็นรางวัลท่ีต่างชาติมอบให้กับผลงานวิจัยท่ีมีลักษณะโดดเด่น น่าสนใจ ในงาน 
“Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดยสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ของ
เกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) ในระหว่างวันท่ี 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2556 จาก
ผลงานเรื่อง “Zinc Field Test Kit” (ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม) โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น), 
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ผศ.อดุลย์ เท่ียงจรรยา  

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) ในงาน “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดย
สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) ในระหว่างวันท่ี 29 
พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2556 จากผลงานเรื่อง “Zinc Field Test Kit” (ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม) โดย ผศ.ดร.วรากร 
ลิ่มบุตร (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น) รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ผศ.อดุลย์ เท่ียงจรรยา  

   2.4.2  รางวัลที่เคยได้รับด้านการเรียนการสอน 
ราววัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานเด่น ประจําปี 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปี 2557 
ได้รับเกียรติบัตรในงาน “ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์” เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ในฐานะเป็นผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เป็นอาจารย์อัน

เป็นท่ีรัก ชื่นชมและศรัทธาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจําปีการศึกษา 2556 
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ได้รับเกียรติบัตรในงาน “วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ประจําปี 2554” เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2554 ในฐานะท่ีเป็นอาจารย์ปัจจุบนัท่ี
ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นท่ีรัก ชื่นชม และศรัทธา 

 
 2.5  อื่นๆ ผลงานออกส่ือหนังสือพิมพ์/สิ่งพิมพ์/ทางวิทยุ/โทรทัศน์/นําเสนอในท่ีประชุม  
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ. ในนิตยสาร ไม่ลองไม่รู้ “ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา-ดิน-ปุ๋ย” ปีท่ี 14 ฉบับที่ 154 ประจําเดือน 

พฤษภาคม 2557, หน้า 34-35. 
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ. ในหนังสือชุดความรู้ด้านยางพารา “ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม” ประจําปี 2557 อยู่ระหว่างรอ

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ. ในนิตยสารยางเศรษฐกิจ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 36/ประจําเดือนมีนาคม 2557 “ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางสด

ลดการสูญเสียในอุตสาหกรรมยาง”. 2557, หน้า 78-79. 
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ. ในหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2557 “มอ. ต่อยอดนวัตกรรมช่วยเกษตรกร ผลิต 

ชุดทดสอบสังกะสีในดิน-ยาง” 
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ. ในหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2557 “ชุดทดสอบสังกะสี แก้น้ํายางไร้คุณภาพ-ดิน

ไม่สมบูรณ์” 
วรากร ลิ่มบุตร, อดุลย์ เท่ียงจรรยา, เพริศพิชญ์ คณาธารณา, และปณต ถาวรังกูร. ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม. Industry Focus; in 

Tech & Inno. 2556, หน้า 19. 
วรากร ลิ่มบุตร, อดุลย์ เท่ียงจรรยา, เพริศพิชญ์ คณาธารณา, ปณต ถาวรังกูร, ภัทรวรรณ ยาติกุล, และณัฐทกาณ หวันล่าโส๊ะ. ชุด

ทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา. ลองแล...งานวิจัยใน ม.อ.5. 2556, หน้า 113-114 
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ มอ. FM 88 MHz เรื่องชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม เวลา 12.45-13.00 น. 

วันท่ี 25 กันยายน 2556 
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ. ออกอากาศโทรทัศน์ช่อง 5 ในรายการเกษตรก้าวไกล เรื่องชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม เวลา 7.00 น. 

วันท่ี 11 สิงหาคม 2556 
นําเสนอผลงานเรื่อง ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา ในการนําเสนองานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ ณ ห้อง

เลิศพัฒน์ ชั้น 12 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ วันท่ี 14 มีนาคม 2554 
นําเสนอผลงานเรื่อง ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา ในงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม มอ. ประจําปี 2553 ณ ห้อง Conference Hall 

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ม.อ. วันท่ี 17 พฤษภาคม 2553 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ 
1. ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 1.1  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 
340-456 นิติวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้น 2 
340-481 สัมมนาทางวิทยาศาสตร ์ 1 
341-491 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 3 
341-492 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2 3 

 
 1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
309-503 นิติชีววิทยา 2 
309-505 นิติอณูชีววิทยา 3 
309-671 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 1 1 
309-672 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 2 1 
309-691 วิทยานิพนธ์ 18 
309-692 วิทยานิพนธ์ 36 

 
2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 2.1  ผลงานตีพิมพ์ 
   2.1.1  ระดับนานาชาติ 
Kutanan, W., Kitpipit, T., Phetpeng, S., & Thanakiatkrai, P. (2014). Forensic STR loci reveal common genetic ancestry 

of the Thai-Malay Muslims and Thai Buddhists in the deep Southern region of Thailand. Journal of Human 
Genetics, 59(12), 675-681. doi: 10.1038/jhg.2014.93 

Kitpipit, T., Sittichan, K., & Thanakiatkrai, P. (2014). Direct-multiplex PCR assay for meat species identification in food 
products. Food Chemistry, 163, 77-82. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.04.062 

Kitpipit, T., Chotigeat, W., Linacre, A., & Thanakiatkrai, P. (2014). Forensic animal DNA analysis using economical 
two-step direct PCR. Forensic Science, Medicine and Pathology, 10(1), 29-38. doi: 10.1007/s12024-013-
9521-8 

Thanakiatkrai, P., Yaodam, A., & Kitpipit, T. (2013). Age estimation of bloodstains using smartphones and digital 
image analysis. Forensic Science International, 233(1-3), 288-297. doi: 10.1016/j.forsciint.2013.09.027 

Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2013). Current STR-based techniques in forensic science. Maejo International 
Journal of Science and Technology, 7(1), 1-15.  

Phetpeng, S., Kitpipit, T., Asavutmangkul, V., Duangshatome, W., Pongsuwan, W., & Thanakiatkrai, P. (2013). Touch 
DNA collection from improvised explosive devices: A comprehensive study of swabs and moistening 
agents. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 4(1), e29-e30.  
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Kitpipit, T., Thanakiatkrai, P., Linacre, A., Lapwong, Y., & Chotigeat, W. (2013). Low-cost direct PCR for aged and 
processed wildlife sample analysis. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 4(1), e71-
e72.  

Kitpipit, T., Thanakiatkrai, P., & Chotigeat, W. (2013). Direct PCR-FINS: Wildlife species identification without DNA 
extraction. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 4(1), e364-e365.  

Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2013). Tiger hair morphology and its variations for wildlife forensic investigation. 
Maejo International Journal of Science and Technology, 7(3), 433-443.  

Kitpipit, T., Sittichan, K., & Thanakiatkrai, P. (2013). Are these food products fraudulent? Rapid and novel triplex-
direct PCR assay for meat identification. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 4(1), 
e33-e34.  

Hasap, L., Thanakiatkrai, P., Singkhamanan, K., Linacre, A., & Kitpipit, T. (2013). Multiplex-direct PCR assay for 
foodborne pathogen identification: An application in forensic investigation. Forensic Science International: 
Genetics Supplement Series, 4(1), e103-e104.  

Kitpipit, T., Tobe S. S, Kitchener A. C., Gill P. & Linacre A. (2012). The development and validation of a single 
SNaPshot multiplex for tiger species and subspecies identification-Implications for forensic purposes. 
Forensic Science International: Genetics. 250-257. 

Kitpipit, T. & Linacre, A. (2012). The complete mitochondrial genome analysis of the tiger (Panthera tigris). Journal 
of Molecular Biology Reports, 39(5), 5745-54.  

Kitpipit, T., Tobe S. S, Kitchener, A. C., Gill, P. & Linacre, A. (2011). Where does this tiger come from? - A robust 
molecular technique for simultaneous identification of endangered species and subspecies. Forensic 
Science International: Genetics Supplement Series, 3(1), 532-533. 

   2.1.2  ระดับชาติ 
ฐิติกา กิจพิพิธ, และภูวดล ธนะเกียรติไกร. (2556). การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอเพ่ือระบุชนิดของสัตว์ป่าในงานนิติวทิยาศาสตร์. 

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 23(3), 727-740. 
 2.2  การประชุมวิชาการ 
ภูวดล ธนะเกียรติไกร, และฐิติกา กิจพิพิธ. (2556). การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอมนุษย์ผสมด้วยโปรแกรมแอลอาร์มิกซ์ (LRmix 

program). เอกสารนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการเครือข่ายนิติพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 3, กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
Kitpipit, T., Thanakiatkrai, P., & Chotigeat, W. (2012). Forensic non-human DNA analysis without DNA extraction - 

PCR-FINS. Presented at Asian Forensic Sciences Network 4th Annual Meeting and Symposium, Bangkok, 
Thailand. 

Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2012). Rapid determination of bloodstain age using Apple iPad. Presented at Asian 
Forensic Sciences Network 4th Annual Meeting and Symposium (2012), Bangkok, Thailand. 

Thanakiatkrai, P., Pongsuwan, W., & Kitpipit, T. (2012). Five year retrospective analysis of DNA cases from Southern 
Thailand at the DNA Analysis Center, Scientific Crime Detection Division 10, Royal Thai Police, Presented at 
Asian Forensic Sciences Network 4th Annual Meeting and Symposium (2012), Bangkok, Thailand. 

Kitpipit, T., Tobe, S.S. & Linacre, A. (2010). The use of SNPs for species identification: design and applications. 
Presented at Forensica 2010 (ISBN: 978-80-7399-959-9), Telc, Czech Republic. 
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Kitpipit, T., Tobe, S.S. & Linacre, A. (2010). Tiger subspecies identification and classification by the entire 
mitochondrial analysis and multiplex snapshot method. Presented at ANZFSS 2010, the 20th Australian 
and New Zealand Forensic Science Society, Sydney, Australia. 

 2.3  หนังสือ/ตํารา 
ฐิติกา กิจพิพิธ. (2556). นิติชีววิทยา (เอกสารประกอบการสอน). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร 
1. ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 1.1  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 
340-318 การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 1 
340-456 นิติวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้น 2 
340-481 สัมมนาทางวิทยาศาสตร ์ 1 
341-491 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 3 
341-492 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2 3 

 
 1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
309-505 นิติอณูชีววิทยา 3 
309-671 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 1 1 
309-672 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 2 1 
309-691 วิทยานิพนธ์ 18 
309-692 วิทยานิพนธ์ 36 

 
2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 2.1  ผลงานตีพิมพ์ 
   2.1.1  ระดับนานาชาติ 
Kutanan, W., Kitpipit, T., Phetpeng, S., & Thanakiatkrai, P. (2014). Forensic STR loci reveal common genetic ancestry 

of the Thai-Malay Muslims and Thai Buddhists in the deep Southern region of Thailand. Journal of Human 
Genetics, 59(12), 675-681. doi: 10.1038/jhg.2014.93 

Kitpipit, T., Sittichan, K., & Thanakiatkrai, P. (2014). Direct-multiplex PCR assay for meat species identification in food 
products. Food Chemistry, 163, 77-82. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.04.062 

Kitpipit, T., Chotigeat, W., Linacre, A., & Thanakiatkrai, P. (2014). Forensic animal DNA analysis using economical 
two-step direct PCR. Forensic Science, Medicine and Pathology, 10(1), 29-38. doi: 10.1007/s12024-013-
9521-8 

Thanakiatkrai, P., Yaodam, A., & Kitpipit, T. (2013). Age estimation of bloodstains using smartphones and digital 
image analysis. Forensic Science International, 233(1-3), 288-297. doi: 10.1016/j.forsciint.2013.09.027 

Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2013). Current STR-based techniques in forensic science. Maejo International 
Journal of Science and Technology, 7(1), 1-15.  

Phetpeng, S., Kitpipit, T., Asavutmangkul, V., Duangshatome, W., Pongsuwan, W., & Thanakiatkrai, P. (2013). Touch 
DNA collection from improvised explosive devices: A comprehensive study of swabs and moistening 
agents. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 4(1), e29-e30.  
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Kitpipit, T., Thanakiatkrai, P., Linacre, A., Lapwong, Y., & Chotigeat, W. (2013). Low-cost direct PCR for aged and 
processed wildlife sample analysis. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 4(1), e71-
e72.  

Kitpipit, T., Thanakiatkrai, P., & Chotigeat, W. (2013). Direct PCR-FINS: Wildlife species identification without DNA 
extraction. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 4(1), e364-e365.  

Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2013). Tiger hair morphology and its variations for wildlife forensic investigation. 
Maejo International Journal of Science and Technology, 7(3), 433-443.  

Kitpipit, T., Sittichan, K., & Thanakiatkrai, P. (2013). Are these food products fraudulent? Rapid and novel triplex-
direct PCR assay for meat identification. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 4(1), 
e33-e34.  

Hasap, L., Thanakiatkrai, P., Singkhamanan, K., Linacre, A., & Kitpipit, T. (2013). Multiplex-direct PCR assay for 
foodborne pathogen identification: An application in forensic investigation. Forensic Science International: 
Genetics Supplement Series, 4(1), e103-e104.  

Thanakiatkrai, P., & Welch, L. (2012). Using the Taguchi method for rapid quantitative PCR optimization with SYBR 
Green I. International Journal of Legal Medicine, 126(1), 161-165. doi: 10.1007/s00414-011-0558-5 

Thanakiatkrai, P., & Welch, L. (2011). An investigation into the protective capabilities of nucleosomes on forensic 
STRs. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 3(1), e417-e418. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.fsigss.2011.09.070 

Thanakiatkrai, P., & Welch, L. (2011). Evaluation of nucleosome forming potentials (NFPs) of forensically important 
STRs. Forensic Science International. Genetics, 5(4), 285-290. doi: 10.1016/j.fsigen.2010.05.002 

   2.1.2  ระดับชาติ 
ฐิติกา กิจพิพิธ, และภูวดล ธนะเกียรติไกร. (2556). การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอเพ่ือระบุชนิดของสัตว์ป่าในงานนิติวิทยาศาสตร์. 

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 23(3), 727-740. 
 2.2  การประชุมวิชาการ 
ภูวดล ธนะเกียรติไกร, และฐิติกา กิจพิพิธ. (2556). การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอมนุษย์ผสมด้วยโปรแกรมแอลอาร์มิกซ์ (LRmix 

program). เอกสารนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการเครือข่ายนิติพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 3, กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
Kitpipit, T., Thanakiatkrai, P., & Chotigeat, W. (2012). Forensic non-human DNA analysis without DNA extraction - 

PCR-FINS. Presented at Asian Forensic Sciences Network 4th Annual Meeting and Symposium, Bangkok, 
Thailand. 

Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2012). Rapid determination of bloodstain age using Apple iPad. Presented at Asian 
Forensic Sciences Network 4th Annual Meeting and Symposium (2012), Bangkok, Thailand. 
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 2.3  หนังสือ/ตํารา 
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ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ 
1. ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 1.1  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
340-321 ความหลากหลายของพืชในบรรพกาล 3 
340-322 บรรพเรณูวิทยา 3 
340-456 นิติวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้น 2 

 
 1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
309-503 นิติชีววิทยา 2 
309-671 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 1 1 
309-672 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 2 1 

 
2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 2.1  ผลงานตีพิมพ์ 
   2.1.1  ระดับนานาชาติ 
Phuphumirat, W., Ferguson, D.K., Gleason, F.H. (2016). The colonization of palynomorphs by chytrids and 

thraustochytrids during pre-depositional taphonomic processes in tropical mangrove ecosystems.     
Fungal Ecology, 23, 11-19. 

Phuphumirat, W., Zetter, R., Hofmann, C.-C., Ferguson, D.K. (2016). Pollen distribution and deposition in mangrove 
sediments of the Ranong Biosphere Reserve, Thailand. Review of Palaeobotany and Palynology,  

   233, 22-43. 
Phuphumirat, W., Zetter, R., Hofmann, C.-C., Ferguson, D.K. (2015). Pollen degradation in mangrove sediments: A 

short-term experiment. Review of Palaeobotany and Palynology, 221, 106-116. 
Phuphumirat, W., Gleason, F.H., Phongpaichit, S. & Mildenhall, D.C. (2011). The infection of pollen by zoosporic 

fungi in tropical soils and its impact on pollen preservation: A preliminary study. Nova Hedwigia, 92, 233-
244. 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงรอ้ยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาสําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีที่สะท้อน Active learning  

 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

 
แบบ

โครงงาน 
 

 
แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
 

 
แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุ   
ร้อยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน          
322-101 / แคลคูลัส 1 / 3(3-0-6) 45 50 - -  50 - - 100 
322-102 / แคลคูลัส 2 / 3(3-0-6) 45 50 - -  50 - - 100 
324-101 / เคมีทั่วไป 1 / 3(3-0-6) 45 70 - - 15 15 - - 100 
324-102 / เคมีทั่วไป 2 / 3(3-0-6)  45 70 - - 15 15 - - 100 
325-101 / ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 / 1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
325-102 / ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 / 1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
330-101 / หลักชีววิทยา 1 /3(3-0-6) 45 70 30 - - - - - 100 
330-102 / หลักชีววิทยา 2 / 3(3-0-6) 45 70 30 - - - - - 100 
331-101 / ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1/1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
331-102 / ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2/1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

 
แบบ

โครงงาน 
 

 
แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
 

 
แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุ   
ร้อยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

332-101 / ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 / 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 
332-111 / ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1/1(0-2-1) - - - - - - Lab 100 100 

ภาควิชาเคมี          
324-201 / เคมีกับความปลอดภัย / 2(2-0-4) 30 70 10 - 10 10 - - 100 
324-222 / เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น / 3(3-0-6) 45 70 3 - 2 25 - - 100 

324-231 / เคมีอินทรีย์ 1 / 3(3-0-6) 45 70 - - - 20 ให้การบ้าน 10 100 

324-232 / เคมีอินทรีย์ 2 / 3(3-0-6) 45 70 10 - - 20 - - 100 

324-241 / เคมีวิเคราะห์ / 3(3-0-6) 45 70 - - 10 10 
สอบย่อยก่อนหรือ
หลังบทเรียนและ

ให้มีการบ้าน 
10 100 

324-313 / เคมีอนินทรีย์เบื้องต้น / 3(3-0-6) 45 70 - - - 15 
การบ้านและ
นําเสนองาน 

15 100 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

 
แบบ

โครงงาน 
 

 
แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
 

 
แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุ   
ร้อยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

324-341 / การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 / 3(3-0-6) 45 70 - - 10 10 
สอบย่อยก่อนหรือ
หลังบทเรียนและ

ให้การบ้าน 
10 100 

324-426 / คอมพิวเตอร์ทางเคมี / 2(2-0-4) 30 15 - - 47 38 - - 100 
324-432 / เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ / 2(2-0-4) 30 50 10 - 15 25 - - 100 

324-451 / ปิโตรเคมี / 2(2-0-4) 30 50 10 - 5 25 รายงาน/นําเสนอ
หน้าชั้นเรียน 

10 100 

324-471 / เคมีอุตสาหกรรม / 2(2-0-4) 30 70 10 - 10 10 - - 100 

324-472 / เคมีสิ่งแวดล้อม / 3(3-0-6) 45 50 10 - 15 10 รายงาน/นําเสนอ
หน้าชั้นเรียน 

15 100 

325-222 / ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น / 1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
325-231 / ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 / 1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
325-232 / ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 / 1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
325-241 / ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ / 1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

 
แบบ

โครงงาน 
 

 
แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
 

 
แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุ   
ร้อยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

325-341 / ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 / 
1(0-3-0) 

- - - - - - Lab 100 100 

ภาควิชาจุลชีววิทยา          

326-211 / วิธีทางจุลชีววิทยา / 2(1-3-2) 15 60 10 - - 10 

การฝึกคํานวณ
ความเข้มข้นของ
สารเคมี อาหาร

เลี้ยงเชื้อและอื่น ๆ

20 100 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

 
แบบ

โครงงาน 
 

 
แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
 

 
แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุ   
ร้อยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

326-321 / จุลชวีวิทยาทางอาหาร / 3(2-3-4) 45 - 

“The Six C’s Class” ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ 
- Content knowledge - Collaboration  - Communication 
- Critical thinking - Creativity        - Citizenship 
ผ่านกิจกรรมการรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นและท้าทาย เช่น
“Welcome to Our Class” “We are Family” “Online……My 

Class” “Handouts.... Hands on & Minds on….Lectures” 
“Give and Get” “Together we make a great team!” 

“You’re in My Heart” “Run  for Your life” “Packing me…. 
with your mind” “We are The Stars” “Be smart on the 

internet and mobile phone” “Smart Shopping: Read the 
Label First” “Outside the Box” 

 100 100 

326-423 / จุลชวีวิทยาทางอุตสาหกรรม / 3(2-3-4) 30 70 10 - - 5 
ค้นคว้าด้วย

ตนเอง/การทํา
ปฏิบัติการ 

15 100 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

 
แบบ

โครงงาน 
 

 
แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
 

 
แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุ   
ร้อยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

326-424 / จุลชวีวิทยาสิ่งแวดล้อม / 3(2-3-4) 30 70 - - - - 

ทําปฏิบัติการ/
กิจกรรมออก

ชุมชน/ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

30 100 

ภาควิชาชีวเคมี          
328-331 / ปฏิบัติการชีวเคมี 1 / 1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
328-491 / โครงงานทางชีวเคมี 1 / 3(0-9-0) - - - 100 - - - - 100 
328-492 / โครงงานทางชีวเคมี 2 / 3(0-9-0) - - - 100 - - - - 100 

ภาควิชาชีววิทยา          
330-200 / สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย / 4(3-3-6) 45 50 20 - - - Lab 30 100 
330-212 / สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ / 3(2-3-4) 45 50 20 - - - Lab 30 100 
330-231 / สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง / 4(3-3-6) 45 50 10 - - - Lab 40 100 
330-250 / นิเวศวิทยา / 3(3-0-6) 45 50 30 20 - - - - 100 
330-300 / ชีววิทยาของเซลล์ / 4(3-3-6) 45 50 20 - - 5 Lab 25 100 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

 
แบบ

โครงงาน 
 

 
แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
 

 
แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุ   
ร้อยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

330-320 / สรีรวิทยาของพืช / 4(3-3-6) 45 50 - - - - Lab 50 100 
330-360 / พันธุศาสตร์ / 3(3-0-3) 45 50 30 20 - - - - 100 
331-250 / ปฏิบัติการนิเวศวิทยา / 1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
331-360 / ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ / 1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 

ภาควิชาเภสัชวิทยา          
336-491 / โครงงานทางเภสัชวิทยา / 3(0-9-0) - - - 100 - - - - 100 

ภาควิชาสรีรวิทยา          
338-491 / โครงงานทางสรีรวิทยาวิทยา / 3(0-9-0) - - - 100 - - - - 100 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์          
340-211 / สารเคมีในชีวิตประจําวัน / 2(2-0-4) 30 70 20 - - - นําเสนอ/รายงาน 10 100 
340-212 / ยางธรรมชาติ / 2(2-0-4) 30 60 10 - - - ดูงาน/ทํารายงาน 30 100 
340-213 / วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ / 2(2-0-4) 30 70 - - 15 15 - - 100 

340-214 / วัตถุเจือปนอาหาร / 2(2-0-4) 30 70 10 - - - 
ทํารายงาน/
นําเสนอ 

20 100 

340-242 / นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น / 2(2-0-4) 30 20 - - 20 40 Lab 20 100 



 
 

153

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

 
แบบ

โครงงาน 
 

 
แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
 

 
แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุ   
ร้อยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

340-251 / วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจําวัน / 2(2-0-4) 30 65 35 - - - - - 100 
340-252 / วิทยาศาสตร์ชีวภาพในชีวิตประจําวัน /  2(2-0-4) 30 100 - - - - - - 100 

340-311 / เคมีอาหารสัตว์น้ํา / 3(3-0-6) 45 50 30 - - 10 
ให้การบ้าน และ

ทํารายงาน 
10 100 

340-312 / เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีสําหรับสิ่งแวดล้อม / 3(3-0-6) 45 70 - - 15 15 - - 100 
340-321 / ความหลากหลายของพืชในบรรพกาล / 3(2-3-4) 30 20 - 20 20 30 ให้การบ้าน 10 100 
340-322 / บรรพเรณูวิทยา / 3(2-3-4) 30 20 - 20 20 30 ให้การบ้าน 10 100 
340-323 / เรณูวิทยาประยุกต์ / 3(2-3-4) 30 20 - 20 20 30 ให้การบ้าน 10 100 

340-331 / สารพฤกษเคมีเบื้องต้น / 2(2-0-4) 
30 50 10 - 10 10 Flipped 

classroom 

20 100 

340-332 / วิทยาเอนไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ํา / 3(3-0-6) 45 50 30 - - 10 
ให้การบ้าน และ

ทํารายงาน 
10 100 

340-341 / นิติวิทยาศาสตร์ / 2(2-0-6) 30 20 - 20 20 40 - - 100 
340-342 / การตรวจสถานที่เกิดเหตุ / 2(2-0-6) 30 20 - 20 30 30 - - 100 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

 
แบบ

โครงงาน 
 

 
แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
 

 
แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุ   
ร้อยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

340-343 / นิติเคมีไฟฟ้าเบื้องต้น / 3(3-0-6) 45 70 - - 15 15 - - 100 
340-353 / วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ 1 / 2(2-0-4) 30 50 - 30  20 - - 100 

340-381 / การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ /2(1-2-3) 30 25 - - - 25 
การนําเสนอ

สัมมนา 
50 100 

340-391 / การเตรียมทําโครงงานวิจัย / 2(1-2-3) 15 20 10 70 - - - - 100 
340-431 / ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืช / 3(2-2-2) 45 50 10 10 10 20 - - 100 

340-442 / นิติเคมีเบื้องต้น / 2(2-0-4) 30 20 - 20 30 30 - - 100 
340-451 / หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 / 2(2-0-4)          
340-452 / หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 / 2(2-0-4)          
340-453 / วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม / 2(2-0-4) - - - - - - ดูงาน/ทํารายงาน 100 100 
340-454 / ระบบประกันคุณภาพสากล / 3(3-0-6) 45 70 10 10 10 - - - 100 

340-481 / การสัมมนาทางวิทยาศาสตร ์/ 1(0-2-1) 15 0  - - - - 
การนําเสนอ

สัมมนา 
100 100 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจํานวนชั่วโมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

 
แบบ

โครงงาน 
 

 
แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
 

 
แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

 

แบบอื่นๆ 

ระบุจํานวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุ   
ร้อยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

341-213 / ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ / 
1(0-3-0) 

- - - - - - ทําปฏิบัติการ 100 100 

341-341 / ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ / 1(0-3-9) - - - - - - ทําปฏิบัติการ 100 100 
341-353 / วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ 2/2(2-0-4) 30 50 - 30 - 20 - - 100 
341-442 / ปฏิบัติการนิติเคมีเบื้องต้น / 1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 
341-471 / การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ / 1(0-6-0) - - - - - - การฝึกงาน 100 100 
341-472 / สหกิจศึกษา / 6(0-18-0) - - - 50 - - การฝึกงาน 50 100 
341-491 / โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 / 3(0-9-0) - - - 100 - - - - 100 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ          

316-200 / วัสดุในชีวิตประจําวัน / 2(2-0-4) 30 47 40 - - - 
รายงานและ
นําเสนอ 

13 100 

316-201 / วัสดุศาสตร์เบื้องต้น / 3(3-0-6) 45 60 20 - - 10 รายงาน 10 100 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ          

347-201 / สถิติพื้นฐาน / 3(2-2-5) 60 25  - - - 25 Lab 50 100 
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ภาคผนวก ช 
(สําเนา) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 
------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการศึกษา ขั้นปริญญาตรีใหม่  ดังนั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ .ศ . 2522  และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 367(5)/2558  เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2558   จึงให้กําหนดระเบียบว่า
ด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีไว้ดังน้ี 
 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2558” 
 
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้สําหรับนักศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาตรี  ซ่ึงเข้าศึกษาในหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตั้งแต่ปี

การศึกษา  2558 เป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552  

และบรรดาความในระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้และมีความกล่าวไว้ในระเบียบนี้ 
หรือท่ีระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอ่ืน หรือท่ีขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีข้อความให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยหรือหน่วยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรอืผู้อํานวยการวิทยาลัยหรือผู้บริหารหน่วยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย หรือ

คณะกรรมการหน่วยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอกท่ีนักศึกษาศึกษาอยู่ 
 “หน่วยกิตสะสม” หมายความว่า หน่วยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือให้ครบตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
 “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน”      หมายความว่า   สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน จัดต้ัง

ถูกต้องตามกฎหมาย ท้ังในหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 

 ข้อ 5 การรับนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรข้ันปริญญาตรี  โดยวิธีดังน้ี 
 5.1 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ซ่ึงดําเนินการโดยองค์กร
หรือหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ  
 5.2 การรบัตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ได้แก่ 
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 5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง   
 5.2.2 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 
 5.3 การรับตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
 5.4 การรับนักศึกษาเป็นผู้ร่วมเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาของ
ผู้ร่วมเรียนและประกาศผู้ร่วมเรียนนั้น ๆ 
 5.5 วิธีอ่ืน ๆ  ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 6.1 สําเร็จการศึกษาข้ันสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
 6.2 ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ 5 
 6.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  เรื้อรังท่ีแพร่กระจายได้ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 

ข้อ 7 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
ผู้มีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามกําหนด และรายละเอียดท่ี

มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
 

ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีต้องชําระให้แก่มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
ข้อ 9 ระบบการศึกษา 

9.1 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและภาควิชาต่าง ๆ    คณะ
หรือภาควิชาใด มีหน้าท่ีเกี่ยวกับวิชาการด้านใด มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อํานวยการศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาทั้ง
มหาวิทยาลัย 

9.2  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคเป็นหลัก โดยปีการศึกษาหน่ึง ๆ  มี 2 ภาคการศึกษาปกติ  
ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพิ่มอีกได้    ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ  มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ แต่ให้มีจํานวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืนได้ เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค  โดยให้มีจํานวน
ชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

9.3 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้กําหนดเป็นหน่วยกิตตามลักษณะการจัดการเรียนการ
สอน  ดังน้ี 
 9.3.1 ภาคทฤษฎี   ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา หรือกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน หนึ่งชั่วโมง
ต่อสัปดาห์  ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  หรือจํานวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
 9.3.2 ภาคปฏิบัติ   ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 – 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือ
จํานวนชั่วโมงรวมระหว่าง 30 – 45  ชั่วโมง  ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
 9.3.3 การฝึกงาน  การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอ่ืน ๆ ใช้เวลา 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหน่ึงภาค
การศึกษาปกติ  หรือจํานวนชั่วโมงรวมระหว่าง 45 – 90 ชั่วโมงหรือเทียบเท่า  ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
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 9.3.4 สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาท่ีใช้เวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์และไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ท้ังนี้ต้องผ่านการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
   9.35 การศึกษาด้วยตนเอง เป็นการศึกษาท่ีนักศึกษาต้องศึกษาหรือวิเคราะห์ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยมี
อาจารย์ผู้สอนให้คําปรึกษา  เช่น  รายวิชาโครงงานนักศึกษา ปัญหาพิเศษ  ใช้เวลา  2 – 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ  หรือเทียบเท่าท้ังในห้องปฏิบัติการ และนอกห้องเรียน  ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
 9.3.6 การศึกษาบางรายวิชาท่ีมีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อ่ืนได้
ตามความเหมาะสม 
 9.4 คณะเจ้าของรายวิชาอาจกําหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียน
รายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การลงทะเบียนเรียนท่ีผิดเงื่อนไข ให้ถือเป็นโมฆะในรายวิชานั้น 
  

ข้อ 10 การลงทะเบียนเรียนและการถอนรายวิชา 
10.1 การลงทะเบียนเรียน 

 10.1.1 กําหนดวัน เวลา สถานท่ี และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
            10.1.2 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เม่ือพ้นกําหนดสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
หรือพ้นกําหนดสองวันแรกภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษาน้ัน 
            10.1.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน  ต้องย่ืนคําร้องขอลาพักการศึกษา
ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น  หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา 
 10.1.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  มิฉะนั้นจะถือ
ว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ  
 10.1.5 ภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ํากว่า 3 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วย
กิต ยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤตตามนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้ ต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 
16 หน่วยกิต  
 10.1.6 ภาคฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจ 
และนักศึกษาในภาวะวิกฤตตามนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
 10.1.7 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหน่วยกิตมากกว่า หรือน้อยกว่าท่ีกําหนดไว้ในข้อ 10.1.5 และ 
10.1.6 ต้องขออนุมัติคณบดีโดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา  มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ 
 10.1.8 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือจํากัด
จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ 
 10.1.9 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิม ต้องกระทําภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และ
ภายใน 2 วันแรกของภาคฤดูร้อน 

10.2 การถอนรายวิชา 
 10.2.1 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ให้มีผลดังนี้ 
 10.2.1.1 ถ้าถอนภายใน 2  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของ
ภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
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 10.2.1.2  ถ้าถอนเม่ือพ้นกําหนด 2 สัปดาห์แรก  แต่ยังอยู่ภายใน 12 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ หรือเม่ือพ้นกําหนดสัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน  จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา และผ่านอาจารย์ผู้สอน  และรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  โดยจะได้สัญลักษณ์ W  
 10.2.1.3 เม่ือพ้นกําหนดการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์   W  ตามข้อ 10.2.1.2 แล้ว 
นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้ ยกเว้นกรณีความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากนักศึกษา 

ข้อ 11 การวัดและประเมินผล 
 11.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในทุกภาค
การศึกษา  การวัดและประเมินผลเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ท่ีคณะเจ้าของรายวิชาจะกําหนด  
ซ่ึงอาจกระทําโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม การ
สอบหรือวิธีอ่ืน  ตามท่ีคณะเจ้าของรายวิชาจะกําหนดในแต่ละรายวิชา  ซ่ึงการสอบอาจมีได้หลายคร้ัง และการสอบไล่ 
หมายถึง การสอบคร้ังสุดท้ายของรายวิชานั้น  
 11.2 ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเข้ารับการวัดและประเมินผลตามกิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอน
รายวิชานั้น ๆ กําหนด และต้องเข้าเรียนตามแผนการสอนท่ีอาจารย์ผู้สอนกําหนด 
 11.3 การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา  ให้วัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ 
 11.3.1 การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน มี 8 ระดับ  มีความหมายดังนี้ 
       ระดับคะแนน            ความหมาย            ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
    A               ดีเย่ียม  (Excellent)  4.0 
    B+            ดีมาก     (Very Good)       3.5 
    B              ดี      (Good)                   3.0   
    C+            พอใช้    (Fairly Good)          2.5 

C               ปานกลาง (Fair)                      2.0 
D+            อ่อน       (Poor)                     1.5 
D              อ่อนมาก   (Very Poor)               1.0 
E                ตก         (Fail)                      0.0 

 11.3.2 การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ 
 11.3.2.1 รายวิชาท่ีไม่มีจํานวนหน่วยกิต เช่น รายวิชาฝึกงานและรายวิชาท่ีมีจํานวนหน่วยกิต 
แต่หลักสูตรกําหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่นรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาท่ีกําหนดในระเบียบฯ ของ
คณะ  กําหนดสัญลักษณ์ ดังน้ี 
  G (Distinction)  หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในข้ันดี 
  P (Pass)          หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในข้ันพอใช้   
  F (Fail)    หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในข้ันตก 
 11.3.2.2 รายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม  กําหนดสัญลักษณ์ ดังน้ี 
    S (Satisfactory)    หมายความว่า  ผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ  
    U (Unsatisfactory) หมายความว่า  ผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจ 

11.3.3 สัญลักษณ์อ่ืน ๆ  มีความหมายดังนี้ 
         I (Incomplete)   หมายความว่า  การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์  ใช้เม่ืออาจารย์ผู้สอน

โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจาก



160 
 

นักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์  หรือใช้เม่ือนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้
สัญลักษณ์ I  จากคณะกรรมการประจําคณะตามความใน ข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบนี้ เม่ือได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด 
นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อดําเนินการให้มีการวัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่านักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เม่ือพ้นกําหนดดังกล่าว 
ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R 
แล้วแต่กรณีทันที 
 W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เม่ือนักศึกษาได้รับ
การอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น  ตามความในข้อ 10.2.1.2 หรือข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบนี้  หรือเม่ือ
คณะกรรมการประจําคณะอนุมัติให้นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์ I ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป 
 R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนกําหนดการวัดและประเมินผลไปเป็นภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป ใช้สําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาได้สัญลักษณ์ I และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่า
ไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้น 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป โดยมีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา 
  การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะของคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชานั้น และนักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ในภาคการศึกษาปกติถัดไป  จึงจะมีสิทธ์ิได้รับ
การวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ สัญลักษณ์ R จะ
เปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันที 

11.4 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน  E  หรือระดับคะแนนอ่ืนท่ีหลักสูตรกําหนด  หรือสัญลักษณ์  F  ในรายวิชา
ใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร 

11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาท่ีได้ระดับคะแนนต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป    หรือได้สัญลักษณ์  G  
หรือ  P  หรือ  S  มิได้  เว้นแต่จะเป็นรายวิชาท่ีมีการกําหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอ่ืน การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดท่ีผิด
เงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 

11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
 11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมิใช่วิชาบังคับของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วย
กิตสะสมได้   การวัดและประเมินผลรายวิชานั้น  ให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
 11.6.2 การนับจํานวนหน่วยกิตสูงสุดท่ีนักศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษา ตาม
ความในข้อ 10.1.5 และ 10.1.6  ให้นับรวมจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  โดยไม่นับหน่วยกิตเป็น
หน่วยกิตสะสมเข้าด้วย  แต่จะไม่นํามานับรวมในการคิดจํานวนหน่วยกิตตํ่าสุด ท่ีนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาปกติ 
 11.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ท่ีได้สัญลักษณ์  S  
หรือ  U  แล้ว   ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซํ้า  โดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนอีกมิได้  เว้นแต่ในกรณีท่ีมี
การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือย้ายสาขาวิชาและรายวิชานั้นเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรใหม่ 
 11.7 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสม  ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรท่ีได้ระดับคะแนนไม่
ต่ํากว่า 1.00 หรือได้สัญลักษณ์  G  หรือ P  แต่บางหลักสูตรอาจกําหนดให้ได้ระดับคะแนนสูงกว่า 1.00  จึงจะนับหน่วยกิ
ตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้ 
 11.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง  ให้นับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิต
สะสมตามหลักสูตรได้เพียงคร้ังเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลคร้ังหลังสุด 
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 11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีได้ลงทะเบียนเรียน โดยคํานวณผลตาม
หลักเกณฑ์ ดังน้ี 
 11.9.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ  คือ  ผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนท่ีได้จาก
การประเมินผลรายวิชานั้น 
 11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค  คือ  ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาท่ีได้ศึกษาใน
ภาคการศึกษาน้ัน  หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
 11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  คือ  ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาท่ีได้ศึกษามา ตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว  เฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน  และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาท่ีได้ระดับคะแนน D+  D หรือ E มากกว่าหนึ่งคร้ัง  ให้นําผลการศึกษาและหน่วยกิต
ครั้งหลังสุดมาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณเป็นค่าท่ีมีเลข
ทศนิยม 2 ตําแหน่ง  โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตําแหน่งท่ี 3 
 
 11.10 การทุจริตในการวัดผล  
 เม่ือมีการตรวจพบว่า นักศึกษาทุจริตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใด  ให้ผู้ท่ีรับผิดชอบการวัดผล
คร้ังนั้น  หรือผู้ควบคุมการสอบ   รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะท่ีนักศึกษาผู้นั้นสังกัดอยู่  ตลอดจน
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบ โดยให้นักศึกษาท่ีทุจริตในการวัดผลดังกล่าวได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ 
U ในรายวิชานั้น และอาจพิจารณาโทษทางวินัยประการใดประการหนึ่ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา 
 11.11 ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการสอบที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะเป็นผู้พิจารณา
ประกาศเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 
    

ข้อ 12 สถานภาพนักศึกษา 
         มหาวิทยาลัยจะจําแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา ท้ังนี้ ไม่นับภาคการศึกษาท่ี

ได้ลาพักหรือถูกให้พัก 
  สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภท คือ นักศึกษาในภาวะปกติ นักศึกษาในภาวะวิกฤต และนักศึกษาในภาวะรอ
พินิจ 
 12.1 นักศึกษาในภาวะปกติ คือ นักศึกษาท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ตั้งแต่  2.00 ขึ้นไป 
 12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.00 – 1.99 ในภาค
การศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.00 โดยให้จําแนก
นักศึกษาในภาวะรอพินิจ ดังนี้ 
 12.3.1 นักศึกษาท่ีได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแรก และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาในภาวะปกติท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ใน
ภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 
 12.3.2 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 ท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 
2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2  



162 
 

 12.3.3 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2 ท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 
2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 3 

ข้อ 13 การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา 
 13.1 การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองและอาจารย์ท่ี
ปรึกษา และได้รับการอนมัุติจากคณะกรรมการประจําคณะท่ีเกี่ยวข้อง ในการพิจารณาอนุมัติให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
 13.1.1 นักศึกษาท่ีขอย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ต้องได้ศึกษาอยู่ในคณะหรือประเภทวิชา
หรือสาขาวิชาเดิม ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
 13.1.2 การกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษา  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาขอย้ายเข้า 
 13.2 นักศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา มีสิทธ์ิได้รับการรับโอน หรือเทียบ
โอนบางรายวิชา รายวิชาท่ีได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิม  ให้นับหน่วยกิตรายวิชา
ดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม  และนํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม โดยนักศึกษาต้องดําเนินการย่ืนขอรับโอนหรือ
เทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์ หลังจากได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ หรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา และคณะต้องแจ้ง
ผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 
 13.3 การรับโอนรายวิชา ท่ีเป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ หรือรายวิชาท่ีไม่ได้
เปิดสอนในมหาวิทยาลัย แต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะท่ีนักศึกษาสังกัด  รายวิชานั้นจะต้องมีระดับคะแนนต้ังแต่ D ขึ้นไป  
ส่วนการเทียบโอนรายวิชา ท่ีมีเนื้อหาเทียบเท่ากันกับรายวิชาในหลักสูตร หรือสาขาวิชาใหม่ ให้มีหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 
14.6 
   

ข้อ 14 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา 
 14.1 ผู้ท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย มีสิทธ์ิได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องดําเนินการย่ืนขอรับโอนหรือเทียบโอนให้
แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์แรกท่ีเข้าศึกษาและคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลาง
ภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 
 14.2 นักศึกษาท่ีรับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณารับโอนหรือเทียบโอนบาง
รายวิชา  โดยนักศึกษาต้องดําเนินการย่ืนขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์แรกท่ีเข้าศึกษา และคณะ
ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 
 14.3 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจําคณะก่อน 
 14.4 รายวิชาท่ีได้รับการรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชา
ดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 14.5 นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมอีก เว้นแต่เม่ือผล
การศึกษารายวิชาท่ีนั้น ต่ํากว่ามาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ในรายวิชาท่ีต้องเรียนต่อเนื่องท่ี ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีได้
สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมนั้นซํ้าอีกได้  และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงคร้ังเดียว 
 14.6 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชา/สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 



163 
 

 14.6.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ท่ีได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแล 
 14.6.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ท่ีมีเนื้อหาสาระอยู่ในระดับเดียวกันและมีปริมาณเท่ากัน หรือไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบ หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา 
 14.6.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ท่ีมีผลการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน C หรือเทียบเท่า หรือ
สัญลักษณ์ S  
 14.6.4 ให้มีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา ได้ไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรว
มของหลักสูตรใหม่ 
 14.7 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 
 14.7.1 การเทียบความรู้ จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอน 
 14.7.2 การเทียบประสบการณ์จากการทํางาน จะคํานึงถึงความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์เป็นหลัก 
 14.7.3 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การตัดสิน ให้
อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาท่ีนักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
 14.7.4 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า จึงจะให้จํานวนหน่วยกิ
ตของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชานั้น  แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 14.7.5 การบันทึกผลการเรียน ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังน้ี 
 14.7.5.1 ถ้ า ไ ด้ ห น่ วยกิ ต จ ากก ารท ดสอบ ม าต รฐาน  ให้ บั น ทึ ก  CS (credits from 
standardized test) 
 14.7.5.2 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก  CE  (credits 
from exam) 
 14.7.5.3 ถ้าได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานอ่ืน ให้
บันทึก CT (credits from training) 
 14.7.5.4 ถ้าได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บันทึก  CP (credits from 
portfolio) 
 14.7.6 ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ไม่
เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร  และต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 

ข้อ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
 15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
 15.2 การรับโอนนักศึกษา  ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาขอโอนเข้าศึกษา 
และอธิการบดี หรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย โดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ 
ท้ังนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
                15.3 การสมัครขอโอนย้ายให้ย่ืนคําร้องถึงมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียน
ของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเข้าศึกษา 
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ข้อ 16 การลา 
 16.1 การลาป่วยหรือลากิจ 

       16.1.1 การลาไม่เกิน 7 วัน ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและ
แจ้งอาจารย์ท่ีปรึกษาทราบ  ถ้าเกิน 7 วัน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา  สําหรับงานหรือการสอบ
ท่ีนักศึกษาได้ขาดไปในช่วงเวลานั้น  ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน  ซ่ึงอาจจะอนุญาตให้ปฏิบัติงาน หรือสอบทดแทน 
หรือยกเว้นได้ 
 16.1.2 ในกรณีท่ีป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย  ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ได้ นักศึกษาต้องขอผ่อนผันการสอบ
ไล่ต่อคณะภายในวันถัดไป หลังจากท่ีมีการสอบไล่รายวิชาน้ัน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร  คณะกรรมการประจําคณะเป็นผู้
พิจารณาการขอผ่อนผันดังกล่าว  โดยอาจอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์  I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณี
พิเศษ โดยให้ได้สัญลักษณ์ W หรือไม่อนุมัติการขอผ่อนผัน โดยให้ถือว่าขาดสอบก็ได้ 
 16.2 การลาพักการศึกษา  
 16.2.1 การลาพักการศกึษาเป็นการลาพักท้ังภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว  ให้เป็น
การยกเลิกการลงทะเบียนเรียน  โดยรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ัน จะไม่ปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา 
 16.2.2 การลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจําเป็นพร้อมกับมีหนังสือรับรองของผู้ปกครอง  ผ่าน
อาจารย์ท่ีปรึกษา  การลาพักการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี 
 16.2.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกตติิดต่อกันไม่ได้ 
 16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  นักศึกษาจะลาพักไม่ได้  เว้นแต่
กรณีท่ีป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ  และหรือได้รับทุนต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็น
ประโยชน์กับนักศึกษา 
 16.2.5 การลาพักการศึกษา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 16.2.3  และข้อ 16.2.4  ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ  โดยการเสนอของคณบดี 
 16.2.6 นักศึกษาจะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา หรือให้พักการศึกษา ตามอัตราท่ีมหาวิทาลัยกําหนด  
 16.3 การลาป่วยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากป่วย นักศึกษาต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล
ของรัฐด้วยทุกคร้ัง 
 16.4 การให้พักการศึกษา  ในกรณี ท่ีคณะกรรมการแพทย์ซ่ึงอธิการบดีแต่งต้ังข้ึน  วินิจฉัยว่าป่วย และ
คณะกรรมการประจําคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน  คณะกรรมการประจําคณะ
อาจเสนอให้นักศึกษาผู้นั้นพักการศึกษาได้ 
 16.5 การลาออก  นักศึกษาย่ืนใบลาออก พร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา  เพ่ือขอ
อนุมัติต่ออธิการบดี  ผู้ท่ีจะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 16.6 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกําหนดแล้ว  แต่มีผลสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีนไม่ถึงเกณฑ์สําเร็จการศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และ/หรือไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ ตามหลักสูตรกําหนด และ/หรือมหาวิทยาลัยกําหนด ให้รักษาสภาพนักศึกษาและชําระค่ารักษาสภาพ 
    

ข้อ 17 การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา 
 17.1 นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังน้ี 
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 17.1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกําหนดของ
สาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา  โดยไม่มีรายวิชาใดท่ีได้สัญลักษณ์  I  หรือ  R  ค้างอยู่ท้ังนี้ นับรวมถึงรายวิชาท่ีได้รับการรับโอนและ
เทียบโอน และนักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดด้วย 
 17.1.2 ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 หากเป็น
นักศึกษาท่ีโอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จะต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 17.1.3 ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา 
 17.1.3.1 หลักสูตร 4 ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 17.1.3.2 หลักสูตร 5 ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 17.1.3.3 หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
   ท้ังนี้ ให้ยกเว้นนักศึกษาท่ีได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา 
 17.1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 
 17.1.5 ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ  ครบถ้วนและไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
 17.1.6 ได้ดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 17.2 นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้  
 17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
 17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

  17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า 2.00  หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
 17.2.4 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจํานวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาท่ีจะได้รับ
ปริญญา  ท้ังนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษากรณีท่ีป่วย หรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการ
ทหารกองประจําการ หรือได้รับทุนต่าง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝึกอบรมจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็น
ว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
 17.2.5 ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ ในระดับข้ันพักการเรียนขึ้นไป รวมท้ังกรณีใช้มาตรการรอ
การลงโทษ 
 17.3 นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังน้ี 
 17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
 17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง 
 17.3.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลักสูตรสาขาวิชานั้น  
 17.3.4 ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
 17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.4 
 17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.5  
 17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา  หรือปริญญาเกียรตินิยม
ในสาขาวิชาต่าง ๆ  เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 
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 17.5 ปริญญาท่ีให้สําหรับหลักสูตรร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ  
 17.5.1 ปริญญาร่วม หมายความว่า นักศึกษาได้รับปริญญา 1 ใบ ซ่ึงรับรองโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศท่ีร่วมกันจัดหลักสูตร  
 17.5.2 ปริญญา 2 ใบ หมายความว่า นักศึกษาได้รับปริญญามากกว่า 1 ใบ โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศท่ีร่วมกันจัดหลักสูตร เป็นผู้มอบให้สถาบันละ 1 ใบ 

 
ข้อ 18 การขอเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง 

 18.1 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได้ 
 18.2 การรับเข้าศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาขอเข้าศึกษา และ
อธิการบดี 
 18.3 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา 
 18.3.1 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาจะได้รับการพิจารณา
รับโอนและเทียบโอน โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีได้รับการรับโอนและเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้
นับหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาดังกล่าว เป็นหน่วยกิตสะสมและนํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  โดย
นักศึกษาต้องดําเนินการย่ืนขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์แรกท่ีเข้าศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการ
พิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 
 18.3.2 นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม  เว้นแต่เม่ือผล
การศึกษารายวิชาท่ีสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ต่ํากว่ามาตรฐานท่ีคณะหรือภาควิชากําหนด ให้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมซํ้าอีกได้ และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าว เป็นหน่วยกิตสะสม
ได้เพียงคร้ังเดียว 
 18.3.3 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา  ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ โดยมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามความในข้อ 14.6 
 

ข้อ 19 การศึกษาสองปริญญาพร้อมกัน 
 19.1 นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจขอศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ โดยต้องเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ท่ีให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้สําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ังสองหลักสูตร     
 19.2 รายละเอียดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 20.1 ตายหรือลาออก 
 20.2 ต้องโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้รับการอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา หรือไม่ได้รักษาสภาพ 
 20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.00 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.25  ในสองภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้
ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 



167 
 

 20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.50  ยกเว้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในสองภาคการศึกษา
แรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.70  ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 
 20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.90  ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2 
 20.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.00  ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 3 
 20.10 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้ว  เป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของจํานวนปีการศึกษา
ต่อเนื่องกัน  ตามที่ได้กําหนดไว้ในแผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู่  สําหรับนักศึกษาท่ีรับโอนให้นับเวลาท่ีเคย
ศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมรวมเข้าด้วย 
 20.11 ได้รับการอนุมัติปริญญา  
 20.12 ได้รับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย์ซ่ึงแต่งต้ังโดยอธิการบดี ว่าป่วยจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
หรือเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน ท้ังนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
 

ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีท่ีจะต้องมีการดําเนินการใด ๆ ท่ีมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือ
กําหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องผ่อนผันข้อกําหนดในระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้การดําเนินการจัด
การศึกษาข้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ  และปฏิบัติตามท่ี
เห็นสมควร และให้ถือเป็นท่ีสุด  
   

บทเฉพาะกาล 
 
 ให้นําระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 มาใช้บังคับ
นักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรีซ่ึงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อนปีการศึกษา 2558 ไปจนกว่าจะสําเร็จ
การศึกษา 
 

             ประกาศ  ณ  วันท่ี     
 
                        (ลงชื่อ)              จรัล  สุวรรณเวลา 
      (ศาสตราจารย์จรัล  สุวรรณเวลา) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
สําเนาถูกต้อง         

                 
(นางสาววนิดา ตันติธรรมภูษิต)                   วนิดา/พิมพ์/ทาน 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ      
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ภาคผนวก ซ 
เอกสารเปรียบเทียบความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กับการดําเนินการหรือคําชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 1 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 
 
1. จํานวนหน่วยกิตรวม ค่อนข้างสูงคือ 150 หน่วยกิต จะสามารถลดลงมาให้เหลือ
เพียงไม่เกิน 140 ได้หรือไม่ โดยเม่ือพิจารณาจํานวนหน่วยกิตในแต่ละกลุ่มแล้ว คิด
ว่าวิชาเลือกมีหน่วยกิตค่อนข้างสูงคือ 28-31 หน่วยกิต จะลดลงได้หรือไม่ 
 
 
 
2. ในหน้า 18 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซ่ึงต้องเรียน 8 หน่วยกิตนั้น 
มีการระบุว่า จะต้องเรียน 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้คือ 315-103, 315-201, 
345-101 และ 345-102 จะมีปัญหาหรือไม่ถ้านักศึกษาเลือกเรียน 315-103 ซ่ึงมี
เพียง 2 หน่วยกิต ในขณะท่ีกลุ่มต่อไป 190-404, 336-211, 336-212, 336-213, 
340-102, 342-200 ซ่ึงจะต้องเลือกให้ครบ 5 หน่วยกิต แต่รายวิชาส่วนมากเป็น 2 
หน่วยกิต 
3. รายวิชา 322-102 และ 322-104 มีคําอธิบายรายวิชาท่ีคล้ายกันมาก ดังน้ันไม่
น่าจะมีความจําเป็นท่ีวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ต้องเรียนคน
ละรายวิชา ควรเรียน 322-102 Basic Mathematics II ซ่ึงเป็นตัวต่อของ 322-
101 Basic Mathematics I ท้ังหมด 
4. กลุ่มวิชาบังคับท่ีเป็นวิชาโครงงาน น่าจะมีโครงงานทางเคมีให้นักศึกษาได้เลือก
เรียนด้วย 
 
 
 
 
 
5. วิชา 340-454 ระบบประกันคุณภาพสากล ควรจะปรับจากวิชาเลือกมาเป็นวิชา
บังคับไหม เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา 
 
6. เนื่องจากรายวิชาเลือกมีจํานวนมาก และมีความแตกต่างกันมาก ทางหลักสูตร
จะมีวิธีการอย่างไรท่ีจะแนะนําให้นักศึกษาท่ีเลือกในกลุ่มวิชาท่ีใกล้เคียงกัน เพ่ือเพ่ิม
ความเข้มแข็งของนักศึกษาในด้านท่ีสนใจ ไม่เช่นนั้นอาจมีการเลือกแบบ
สะเปะสะปะ ทําให้ไม่เน้นไปทางใดทางหนึ่งเลย 

 
 
 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร 150 
หน่วยกิต เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ข้อ 
9.2) จึงไม่สามารถปรับลดจํานวนหน่วย
กิตรวมได้ 
2. ข้อกําหนดเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียน
นี้ กําหนดโดยมหาวิทยาลัย หลักสูตรฯ ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
 
 
 
3. หลักสูตรฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ จึงได้
ปรับให้นักศึกษาของหลักสูตรฯทุกคนเรียน
รายวิชา 322-102 ต่อจากรายวิชา 322-
101 และยกเลิกรายวิชา 322-104 
4. รายวิชาโครงงานทางเคมี เปิดสอนโดย
ภาควิชาเคมี ซ่ึงไม่สามารถรับนักศึกษาของ
หลักสูตรฯได้ แต่รายวิชาโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ 1 ของหลักสูตรฯ จะมี
อาจารย์บางท่านของหลักสูตรท่ีมีโครงงาน
สาขาวิชาเคมีให้นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนได้ 
5. หลักสูตรฯ เห็นว่า รายวิชาบังคับของ
หลักสูตรฯ มีจํานวนมากแล้ว จึงไม่ควรเพ่ิม
รายวิชาบังคับอีก จึงของคงเดิมไว้ 
6. หลักสูตรฯ ได้มีการจัดกลุ่มรายวิชา
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาได้
เลือกไว้แล้ว ส่วนด้านอ่ืน ๆ จะได้จัด
เพ่ิมเติมเม่ือมีความชัดเจนมากกว่านี้ 
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ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 
ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 2 
รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา จีนศาสตร์ 
 
1. โดยภาพรวมของหลักสูตร มีเนื้อหาเพียงพอท่ีจะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
รายวิชาท้ังบังคับและวิชาเลือก มีมาตรฐานดี แต่จํานวนหน่วยกิตรวม 150 หน่วย
กิต สูงเกินไป อาจทําให้ผู้เรียนไม่มีเวลาทําโครงงาน ซ่ึงระบุไว้ถึง 3 หน่วยกิต จึง
เห็นว่า ภาควิชาฯ นา่จะพิจารณาลดหน่วยกิตรวมลง 6 หน่วยกิตหรือ 2 รายวิชา 
เพ่ือให้หน่วยกิตรวมเป็น 144 หน่วยกิต เพ่ือผู้เรียนจะได้มีเวลาทําโครงงานได้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะในปีสุดท้ายและน่าจะเพิ่มรายวิชาฝึกงานในภาคฤดูร้อนด้วย โดยไม่
ต้องคิดหน่วยกิต 
 
 
 
 
2. หลักสูตรนี้ เป็นการปรับปรุงรายวิชาท่ีมีการเปิดอยู่แล้วนํามาจัดรวมกันได้เป็น 
double major เคมี-ชีววิทยา แต่ถ้ามีรายวิชาเลือกท่ีเป็นลักษณะสหศาสตร์ของ
เคมี-ชีววิทยา จะช่วยให้หลักสูตรมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น วิชา 
Biopolymer, Biodegradation, Bio-economy, Environmental Chemistry 
ฯลฯ ซ่ึงรายวิชาเลือกเฉพาะทางเหล่านี้ สามารถเปิดภายหลังได้ ขึ้นกับความพร้อม
ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร 150 
หน่วยกิต เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ข้อ 
9.2) จึงไม่สามารถปรับลดจํานวนหน่วย
กิตรวมได้  
ส่วนรายวิชาการฝึกงาน ได้มีการกําหนดไว้
ในหลักสูตรอยู่แล้ว คือรายวิชา 341-471 
การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ เป็นการ
ฝึกงานในภาคฤดูร้อน แต่เป็นรายวิชาท่ีอยู่
ในกลุ่มวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 
2. รายวิชาสหศาสตร์ของ เคมี-ชีววิทยา 
บางรายวิชาท่ีระบุมา รวมท้ังรายวิชาอ่ืน ๆ 
ได้มีการเปิดการเรียนการสอนอยู่แล้ว โดย
ภาควิชาต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และ
คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ซ่ึงในเล่ม
หลักสูตรฯ ได้ระบุไว้แล้วว่า นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนรายวิชาเหล่านั้นได้ตาม
ความสนใจ 
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ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 
ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 3 
นายวรยุทธ์ กาญจนากร 
 
1. ภาพโดยรวม 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี-ชีววิทยา ได้ถูกปรับปรุงเพ่ือตอบสนอง
กับสภาวการณ์ ต่างๆมาตามลําดับ และมีการเน้นให้มีการอยู่ และสัมผัสกับการ
ทํางานมากขึ้นตามลําดับ โดยเพ่ิม ระบบสหกิจศึกษา ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดความ
คาดหวังกับผู้ประกอบการ หรือ หน่วยงานท่ีนักศึกษาไปทําสหกิจนั้นๆ  ซ่ึงพ้ืนฐาน
เป็นเร่ืองสําคัญมากโดยเฉพาะ ช่วงปีท่ี 1-2-3 ของการศึกษา ในเชิงวิชาการนั้นทาง
ภาควิชา และคณะ ได้ปรับปรุงได้เข้มแข็งมากแล้ว  แต่ในเชิงสังคม และสภาวะ
แวดล้อม ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นยังไม่มีความชัดเจนมากนัก ดังน้ัน
กระผมจึงขอให้ความคิดเห็นดังนี้ 
  1.1 วิชาในเชิงสังคม และสิ่งแวดล้อม  เกี่ยวกับผู้ประกอบการโรงงาน 
        เนื่องจากมาตรฐานต่างๆ และกฎระเบียบต่างๆจากต่างประเทศ ก็ได้เข้ามามี
บทบาทกับท้ังผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ เป็นอย่างมาก และมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  เช่น มาตรฐานแรงงาน ซ่ึงในปัจจุบันผู้ประกอบการที่
เกี่ยวกับประมงก็มีปัญหาอยู่ และ  มาตรฐานต่างๆเหล่านี้ผู้ประกอบการรุ่นเก่าอาจ
ยังไม่ทราบและละเลยไม่ปฏิบัติตาม  ก่อให้เกิดปัญหาในวงกว้าง และกระทบต่อการ
อุตสาหกรรมไทยเป็นอย่างมาก  นักศึกษาท่ีทําสหกิจศึกษา หรือ บัณฑิตท่ีจบใหม่ 
หากมีพ้ืนฐานทางด้านนี้ก็สามารถให้คําปรึกษากับ หรือ สามารถให้ข้อมูล หรือ 
ช่องทางของข้อมูล รวมถึงสามารถบอกข้อดี ข้อเสียกับผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ 
(ดังน้ันในฐานะที่มหาวิทยาลัยซ่ึง เป็นศูนย์การเรียนรู้ ควรให้การศึกษาในเร่ือง 
มาตรฐานต่างๆจากต่างประเทศในเชิงรุก รวมท้ังควรมีศูนย์ให้ความรู้เรื่อง  
มาตรฐานต่างๆจากต่างประเทศ และมีการทําข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ (update) 
เพ่ือให้การศึกษาแก่นักศึกษาหรือผู้ประกอบการเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ) 
      จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น บณัฑิตท่ีจบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี-ชีวะ 
ส่วนหนึ่ง ซ่ึงอาจมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ นั้นจะเข้าทํางานในโรงงาน หรือองค์กร
เอกชน ซ่ึงถูกควบคุมด้วยมาตรฐานต่างๆ   จึงควรเพิ่ม หรือ แทรกสอด วิชาท่ี
เกี่ยวกับเชิงสังคม และสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น  ซ่ึงผมขอเสนอแนะตามข้อความ
ด้านล่างดังนี ้
     ปัจจุบันในระบบเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ชะลอตัวลง ประกอบกับ ราคา
สินค้า เกษตรมีราคาท่ีลดลง ในภาคการผลิต ท่ีเป็นอุตสาหกรรมจึงมีความต้องการ
ทรัพยากรบุคคลลดน้อยลงไปด้วย ดังน้ันหลักสูตรการเรียนการสอนจึงต้องเน้นให้มี
ความแตกต่างและความเด่นท่ีเป็นเฉพาะตัวมากข้ึนสําหรับอุตสาหกรรม จึงควรมี
วิชาท่ีสามารถนําไปใช้ หรือ สามารถนําไปต่อยอดเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมได้เลย  
เช่น 

 
 
 
1. ภาพโดยรวม 
1.1 หลักสูตรฯ ได้ดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดย
การกําหนดรายวิชาในหลักสูตร ได้คํานึงถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
หลาย ๆ ด้านท้ังด้านวิชาการ การประกอบ
อาชีพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังการ
ปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.2 เนื่องจากหลักสูตรฯ มีข้อจํากัดในด้าน
จํานวนรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตท่ีจะ
ต้องกําหนดในหลักสูตรฯ นั้นมีจํานวนมาก
อยู่แล้ว จึงไม่สามารถบรรจุรายวิชาต่าง ๆ 
ท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ระบุมานั้น เป็นรายวิชา
บังคับของหลักสูตรได้ 
1.3 รายวิชาต่าง ๆ ท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้
เสนอแนะมาน้ัน เป็นรายวิชาท่ีมีการเปิด
การเรียนการสอนโดยคณะต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ซ่ึงนักศึกษาสามารถที่
จะเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 
1.4 ในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาท่ีเข้ามา
เรียนในหลักสูตรฯ คณาจารย์ของหลักสูตร
ฯ ได้มีการให้ข้อมูลกับนักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาได้เข้าใจสภาพโดยรวมเกี่ยวกับ
การวางแผนการเรียนและการทํางานใน
อนาคต ซ่ึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะมาน้ัน ได้มีการสอดแทรกไว้แล้ว 
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      - วิชาท่ีเกี่ยวกับกฎหมายโรงงาน , กฎหมายแรงงาน , พระราชบัญญัติโรงงาน, 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม ท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังมาตรฐานการค้า ท้ัง
ทางเอเชีย ยุโรป และอเมริกา 
      - วิชาท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยโรงงาน  
      - วิชาเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ ซ่ึงสามารถนํามาใช้ในอุตสาหกรรม เพ่ือ
การตลาดหรือ เจรจาทางการค้าได้ 
     1.2 วิชาในเชิงสังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับราชการและการอาชีพ 
นักศึกษาในภาคนี้เกือบมากกว่าคร่ึงนั้นนับถือศาสนาอิสลามและด้านวิชาการไม่เก่ง
มากนัก และส่วนใหญ่อาจจะกลับไปประกอบอาชีพ ณ.บ้านเกิดเมืองนอนโดยอาจ
ไปรับราชการในท้องถ่ิน เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ซ่ึงสถานการณ์ ในภาคใต้นั้นดีขึ้นตามลําดับ นักศึกษาเหล่านี้อาจเป็น
กําลังหลักในการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปในอนาคต หากจบ
การศึกษา ดังน้ันวิชาท่ีเกี่ยวกับเชิงสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงต้องให้ความสําคัญ 
และสามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน  
        ด้านวิชาท่ีเสริมทักษะด้านอาชีพ ประกอบไปด้วยเพ่ือนําไปสู่ชุมชน หาก
นักศึกษาเหล่านั้นต้องการกลับไปประกอบอาชีพ ณ.บ้านเกิดเมืองนอน 
      - วิชาท่ีว่าด้วยรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครองเบื้องต้น 
      - วิชาท่ีว่าด้วย คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณ ในอาชีพราชการ 
      -  วิชาท่ีว่าด้วยการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือ มอก ๙๙๙๙ 
      -  วิชาท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เช่น ระบบสหกรณ์  , ระบบหนึ่งตําบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ , การผลิตผลิตภัณฑ์ปลายน้ําของสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา เป็น
ต้น  
 
2. ข้อคิดเห็นในรายหมวดของหลักสูตร 
    หมวดท่ี 3 ระบบจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  ข้อ
ย่อยท่ี 3  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
   3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวม       150       หน่วย 
   3.1.2 โครงสรา้งของหลักสูตร  
         ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     30  หน่วย  นั้นอยากให้คณะกรรมการเพ่ิม
เป็น 40 หน่วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 
            กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วย            คงเดิม 
            กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์10 หน่วย เพ่ิมเป็น  18  หน่วย 
            กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      8 หน่วย        คงเดิม 
        ข. หมวดวิชาเฉพาะ  114 หน่วย    ลดลง เป็น  106   หน่วย 
           โดยตัดหน่วยกิตของวิชาหลักในปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที  1 และ 2 ลง 
วิชาละ 1 หน่วยกิต กล่าวคือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ข้อคิดเห็นในรายหมวดของหลักสูตร 
2.1 การปรับเปลี่ยนจํานวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตในแต่ละ
หมวดวิชานั้น หลักสูตรฯ ไม่สามารถกระทํา
ได้ เนื่องจาก จํานวนหน่วยกิตของหลักสูตร 
จะต้องเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
2.2 จํานวนหน่วยกิตในแต่ละกลุ่มวิชาย่อย 
และจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา
เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์ จึง
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกัน 
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           คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 และ 2     รวม 6  หน่วย เหลือ  4 หน่วย   
           ฟิสิกส์                                 รวม 6  หน่วย เหลือ  4 หน่วย            
           เคมี                                    รวม 6  หน่วย เหลือ  4 หน่วย   
           ชีววิทยา                               รวม 6  หน่วย เหลือ  4 หน่วย   
          ซ่ึงนํา  8  หน่วยกิตวิชานั้นไปเพิ่ม ในกลุ่มรายวิชา มนุษย์ศาสตร์ และ 
สังคมศาสตร์ดังกล่าว ข้างต้น โดยนําไปเพ่ิมในชั้นปีท่ี 1 หรือ 2 ก็ได้ ตามสมควร 
ส่วนกลุ่มวิชาอ่ืนยังคงเดิม  
           ความเห็นดังกล่าวของกระผมในหมวดท่ี  3 นั้น เป็นการลดวิชาหน่วยวิชา
ท่ีเรียนจากตอนมัธยมแล้วท้ังสิ้น ไม่ใช่เฉพาะมัธยม 4-6  ปัจจุบันยังมีการสอนในชั้น 
ม. 1-3 อีกด้วย  ซ่ึงผมคิดว่าในหลักสูตรชั้นปีท่ี 1 นั้นแค่ทบทวนพ้ืนฐาน เพ่ือเตรียม
ตัวนําไปใช้ในชั้นปีท่ี 2 และ  3 ต่อไป 
           ผมทราบดีว่าไม่ง่ายนักท่ีจะปรับเปลี่ยนอันเนื่องมาจากเป็นหลักสูตรชั้นปีท่ี 
1 และเป็นภาพรวมของคณะ แต่ด้วยสภาวะแวดล้อมของโลก และสังคมที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภาคใต้  จําเป็นท่ีต้องปรับเปลี่ยนในเชิงวิชาการ
บ้าง แต่ไม่ได้ตัดออกไป เพียงแต่ปรับเวลาการสอนเท่านั้น 
           หวังเป็นอย่างย่ิงว่าความคิดเห็นของผมคงใช้ประโยชน์ได้บ้างในการ
พัฒนาการสอน เพ่ือให้ได้นักศึกษาท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด
อุตสาหกรรม และ งานในท้องถ่ินครบั 
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ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 
ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านท่ี 4 
นางสาววรรธนี สังข์หิรัญ 
 
1. ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 ท่ีภาควิชาฯ ได้จัดทําไว้แล้วนั้น ดิฉันได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักสูตรดังกล่าว
มีความครบถ้วนและครอบคลุมเนื้อหาท่ีนักศึกษาในหลักสูตรควรได้รับและเชื่อม่ัน
ว่าภาควิชาฯ สามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ใน 2 สาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการในการประกอบอาชีพท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. จากการตรวจสอบร่างหลักสูตรฯ พบจุดท่ีต้องแก้ไขดังนี้  
   ....(ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ ระบุจุดท่ีผิดพลาดจากการพิมพ์)... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.                     - 
 

 
 
 
 
2.. หลักสูตรฯ ได้ดําเนินการแก้ไขความ
ผิดพลาดจากการพิมพ์ตามท่ีได้ระบุมาแล้ว 
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ภาคผนวก ฌ 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา 
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