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สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง หน้า 
ญ เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุงใหม ่ 170 
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ฏ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต ์ 197 



รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะ วิทยาศาสตร ์ สาขาวิชา วิทยาศาสตรส์ุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร   รหัสหลักสูตร 25510101106329
(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Applied Chemistry-Biology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1  ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยาประยุกต์)

 (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Applied Chemistry-Biology) 
2.2  ช่ือย่อ (ภาษาไทย)  : วท.บ. (เคมี-ชีววิทยาประยุกต์) 

(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Applied Chemistry-Biology) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี)

-
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1  รูปแบบ
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
5.2  ภาษาท่ีใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3  การรับนักศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ 
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
       เปนหลักสูตรเฉพาะของสถานบันโดยเฉพาะ 

5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564
 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2520 
 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
  ในคราวประชุมครั้งที่ 18(9/2563) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
 ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 ในคราวประชุมครั้งท่ี 418(1/2564)  เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2564 
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร คุณภาพ และมาตรฐาน
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาตพิ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
(1) ต ารวจพิสูจน์หลักฐาน
(2) นักนิติวิทยาศาสตร์
(3) นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน
(4) ครู อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(5) เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการในหน่วยงานราชการและเอกชน
(6) พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุและสารเคมี
(7) อาชีพอิสระ เช่น นักวิจัยอิสระ นักประดิษฐ์ นักเขียนหรือนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
(8) หัวหน้างาน พนักงานควบคุมคุณภาพ ควบคุมกระบวนการผลิตในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

ระดับการศึกษา
ที่จบ 

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา 

สาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ
การศึกษา 

ปีที่จบ
การศึกษา 

1.  รองศาสตราจารย ์ นายการุณ ทองประจุแก้ว ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑติ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

2554 

    ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินยิมอันดับ 1 

ชีววิทยา มหาวิทยาลยั 
ทักษิณ 

2549 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายอดุลย์ เที่ยงจรรยา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เคมีอินทรีย ์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2529 

    ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑติ เคม ี มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2526 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายวงศ์กฎ ภู่ภูมิรัตน์ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Biology U. of Vienna, 
Austria 

2557 

    ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ นิติวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2551 

    ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินยิมอันดับ 1 

ชีววิทยา มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2549 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

ระดับการศึกษา
ที่จบ 

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา 

สาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ
การศึกษา 

ปีที่จบ
การศึกษา 

4. อาจารย ์ นางสาวเครือวัลย์ ยุนรัมย์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ ชีวเคมี มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2551 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินยิมอันดับ 1 

   ชีววิทยา มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2541 

5.  อาจารย ์ นายอภิชัย พลชัย ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ เคมีวิเคราะห ์ มหาวิทยาลยั 
มหิดล 

2559 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ นิติวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2552 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต เคม ี มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2549 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้  
และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
   จ านวน 144 รายวิชา ได้แก่ 
   (1) ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 3 รายวิชา คือ 
 001-101 อาเซียนศึกษา 2((2)-0-4) 
  ASEAN Studies 
 001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียัง่ยืน 2((2)-0-4) 
  The King’s Philosophy and Sustainable Development 
 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 
   Idea to Entrepreneurship 
   (2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
 001-131 สุขภาวะกายและจิต 2((2)-0-4) 
  Healthy Body and Mind 
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   (3) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา จ านวน 1 รายวิชา คือ 
 061-001 ความงามของนาฏศิลปไ์ทย 1((1)-0-2) 
  Aesthetics of Thai Dance 
   (4) คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
 190-404 ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4) 
  Natural Therapy 
   (5) คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชา จ านวน 41 รายวิชา คือ 
    คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายวิชา คือ 
 315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2((2)-0-4) 
  Introduction to Intellectual Property 
 315-200  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
  Benefit of Mankinds 
 315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
  Life in the Future 
 315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
  Thinking and Reasoning 
    ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายวิชา คือ 
 322-100 ค านวณศลิป ์ 2((2)-0-4) 
  The Art of Computing 
 322-101 แคลคูลสั 1 3((3)-0-6) 
  Calculus I 
 322-106  คณิตศาสตร์และสถติิ  3((3)-0-6) 
  Mathematics and Statistics 
    ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 รายวิชา คือ 
 324-101 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6)
  General Chemistry I 
 324-103 เคมีอินทรีย์และเคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน 2((2)-0-4) 
  Basic Organic and Physical Chemistry 
 324-241 เคมีวิเคราะห ์ 3((3)-0-6) 
  Analytical Chemistry 
 324-345 การวเิคราะห์ทางเคมโีดยใช้เครื่องมือ 3((3)-0-6) 
  Instrumental Analysis 
 325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory I 
 325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1(0-3-0) 
  Analytical Chemistry Laboratory 
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325-345 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1(0-3-0) 
Instrumental Analysis Laboratory 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายวิชา คือ 
326-202 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3((3)-0-6) 

General Microbiology 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-0) 

General Microbiology Laboratory 
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
328-204 หลักการทางชีวเคมสี าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 4((3)-3-6) 

 Principles of Biochemistry for Science Students 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายวิชา คือ 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) 

Principles of Biology I 
330-360 เทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกลุในงานนิติวิทยาศาสตร ์ 4((3)-3-6) 

Molecular Genetics Techniques in Forensic Science 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 

Principles of Biology Laboratory I 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายวิชา คือ 
332-100 กุญแจไขธรรมชาต ิ 2((2)-0-4) 

Key to Nature 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6) 

Fundamental Physics 
333-101 ปฏิบัติการฟสิิกส์พื้นฐาน  1(0-3-0) 

Fundamental Physics Laboratory 
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายวิชา คือ 
336-214 กินดี ชีวิตดี 2((2)-0-4) 

Smart Eating and Being Healthy 
336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ 2((2)-0-4) 

Safety Life from Toxic Substances 
336-216 ยาและสุขภาพ 2((2)-0-4) 

Drug and Health 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดจิิทัล 2((2)-0-4) 

Digital Technology Literacy 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลย ี 2((2)-0-4)

Applied Nanotechnology 
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(6) คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพ่ือนมนุษย์  1((1)-0-2) 

Health for All 
(7) คณะนิติศาสตร์ จ านวน 4 รายวิชา คือ 

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Law relating to Occupations and Everyday Life 

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม 2((2)-0-4) 
General Principles of Law and Judicial Process 

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 2((2)-0-4) 
Taxation and Life 

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) 
Human Rights and Citizenship 

(8) คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 89 รายวิชา คือ 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 

Essential English 
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 

Everyday English 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 

English on the Go 
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 

English in the Digital World 
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 

English for Academic Success 
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 

Improving English Writing Skills 
890-011 อ่านได้ใกลต้ัว 2((2)-0-4) 

Reading All Around 
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4) 

Strategic Reading for Greater Comprehension 
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 2((2)-0-4) 

Better Academic Texts Readers 
890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 2((2)-0-4) 

English Pronunciation through Songs 
890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง 2((2)-0-4) 

English Grammar for Real Life Communication 
890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 

English Conversation 
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890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
From Listening to Speaking English 

890-022 การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Presentations and Public Speaking in English 

890-023 การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
Learning English through Cultures 

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Creating English Short Films 

890-025 ทักษะการเรยีนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
Study Skills in English for Higher Studies 

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Reading to Write in English 

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 
English Communication for Business 

890-031 ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน 2((2)-0-4) 
English in the Workplace 

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
English for Travelers 

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บรโิภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ 2((2)-0-4) 
English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 

890-040 การเขียนเพื่อการสมคัรงาน 2((2)-0-4) 
Writing for Job Application 

890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
English for Job Interview 

890-050 แปลสิกูเกลิ 2((2)-0-4) 
Google Translate Me 

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4) 
English Twenty-Four/Seven 

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดจิิทัล 2((2)-0-4) 
English for Digital Literacy 

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 2((2)-0-4) 
Winning English Test for Employment 

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
Winning English Test for Higher Studies 

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
Basic Japanese 
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 891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวนั 2((2)-0-4) 
  Japanese Conversation in Daily Life 
 891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
  Japanese Conversation in the Workplace 
 891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
  Basic Chinese 
 891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
  Chinese Conversation in Daily Life 
 891-022 สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน 2((2)-0-4) 
  Chinese Conversation in the Workplace 
 891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 2((2)-0-4 
  Basic Malay 
 891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
  Malay Conversation in Daily Life 
 891-032 สนทนาภาษามลายเูพื่อการท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
  Malay Conversation for Tourism 
 891-033 ภาษามลายูกลางส าหรบัสัตวแพทย์ 2((2)-0-4) 
  Standard Malay for Veterinary Students 
 891-034 ภาษามลายูถ่ินส าหรับสัตวแพทย ์ 2((2)-0-4) 
  Malay Dialect for Veterinary Students 
 891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
  Basic Korean 
 891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
  Korean Conversation in Daily Life 
 891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
  Korean Conversation in the Workplace 
 891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
  Basic German 
 895-001 พลเมืองที่ด ี 2((2)-0-4) 
  Good Citizens 
 895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2) 
  Thai Khim 
 895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 1((1)-0-2) 
  Singing, Playing, Dancing 
 895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
  Rhythm and Song 
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895-023 กีตาร ์ 1((1)-0-2) 
Guitar 

895-024 อูคูเลเล ่ 1((1)-0-2) 
Ukulele 

895-025 ฮารโ์มนิกา 1((1)-0-2) 
(Harmonica) 

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
Drama and Self-reflection 

895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 
Appreciation in Thai Language 

895-028 การวาดเส้น 1((1)-0-2) 
Creative Drawing 

895-030 ว่ายน้ า 1((1)-0-2) 
Swimming 

895-031 เทนนิส 1((1)-0-2) 
Tennis 

895-032 บาสเกตบอล 1((1)-0-2) 
(Basketball) 

895-033 กรีฑา 1((1)-0-2) 
Track and Field 

895-034 ลีลาศ 1((1)-0-2) 
Social Dance 

895-035 เปตอง 1((1)-0-2)
Petanque 

895-036 ค่ายพักแรม 1((1)-0-2) 
Camping 

895-037 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
Badminton 

895-038 เทเบิลเทนนสิ 1((1)-0-2) 
Table Tennis 

895-039 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1((1)-0-2) 
Exercise for Health 

895-040 จิตวิทยาความรัก 2((2)-0-4) 
Psychology of Love 

895-041 ปรัชญาจรยิะ 2((2)-0-4) 
Ethical Philosophy 
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895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) 
Art of Communication in Thai Language in the 21st Century 

895-043 การใช้ภาษาไทย 2((2)-0-4) 
Thai Usage 

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย 2((2)-0-4) 
Contemporary Thai Language 

895-045 ทักษะการสื่อสาร 2((2)-0-4) 
Communication Skills 

895-046 ความคิดและการสื่อสาร 2((2)-0-4) 
Thoughts and Communication 

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร ์ 2((2)-0-4) 
History in Movies 

895-048 การวาดเส้นและระบายส ี 2((2)-0-4) 
Drawing and Painting 

895-049 ศิลปะกับความสุข 2((2)-0-4) 
Art for Happiness 

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
Arts in Multicultural Society 

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 2((2)-0-4) 
Contemporary Arts and Culture 

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์* 2((2)-0-4) 
Creative Tourism 

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา* 2((2)-0-4) 
Volunteer Tourism 

895-054 การเรยีนรู้ผา่นการท่องเที่ยวแบบประหยดั 2((2)-0-4) 
Learning Through Backpacking Trips 

895-055 ตะลยุแดนมรดกโลก 2((2)-0-4) 
World Heritage Journey 

895-056 สงขลาศึกษา 2((2)-0-4) 
Songkhla Studies 

895-057 ดนตรไีทย 2((2)-0-4) 
Thai Classical Music 

895-058 สังคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4) 
Thai Music Art 

895-059 ดนตรตีะวันตก 2((2)-0-4) 
Western Music 
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895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ 2((2)-0-4) 
Physical Education and Recreation 

895-061 ฟิตและเฟริ์ม 2((2)-0-4) 
Fit and Firm 

895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน 2((2)-0-4) 
Active Lifestyle 

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได ้ 2((2)-0-4) 
Fat to Fit 

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
Wisdom of Living 

(9) สถาบันสันติศึกษา จ านวน 1 รายวิชา คือ 
950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 

Happy and Peaceful Life 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น จ านวน 1 รายวิชา คือ 
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 

The Aesthetic in Photography 

13.3 การบริหารจัดการ 
1) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลเุป้าหมายรายวชิา
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการเพื่อประสานกับคณะ/หลักสูตรต่าง ๆ ท่ีให้บริการ เพื่อสอบถาม

ความต้องการ เนื้อหาและรายละเอียดวิชาที่ใหบ้ริการ 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
4) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการ

พิจารณารายวิชา การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4)  การ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผล และจัดท ารายงานผลด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญา
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ 

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาชีววิทยา โดยการบูรณาการความรู้ทางสาขาเคมีประยุกต์และ
ชีววิทยาประยุกต์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น สามารถบรูณาการความรู้เพื่อน าไปประยุกตใ์ช้
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม รวมถึงความช านาญในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อม
ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา 
รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  โดยจัดการศึกษาตาม
แนวทางพัฒนาการนิยม (Progressivism) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  และกระบวนการเรียนรู้จากการท างาน    สหสาขาวิชาชีพ (Work-Based Interprofessional Learning) ส่งเสรมิ
และสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) สร้างเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Professional Development) 

1.2  ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวทางที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) จ าเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความรู้และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาก าลังคนท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการน าพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีทักษะที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจึงมีความส าคัญ เนื่องจากค่านิยมทางด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์ลดลงมี
สาเหตุจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม ความนิยมทางสังคมถูกเบนไปสู่สาขาวิชาทางด้านอื่น ส่งผลให้คนเรียนเก่งหันไป
ประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ ที่สามารถหาเงินทองได้มากกว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นิเทศ
ศาสตร์ และอาชีพศิลปินนักแสดง จึงเป็นท่ีมาของการจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ เพื่อ
ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ สร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีเจตคติที่ต่อวิชาชีพ มีความช านาญในการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิทยาศาสตร์ทั้งทางด้านเคมี -
ชีววิทยา อีกทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ทางสหสาขาเคมีและ
ชีววิทยาประยุกต์  

  ลักษณะเด่นของบัณฑิตสาขาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ คือ สามารถบูรณาการความรู้ทางสาขาเคมีและสาขาชีววิทยา
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และทางด้านอุตสาหกรรม มีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
เกิดจากการบูรณาการระหว่างความรู้ทางสาขาวิชาเคมีกับสาขาวิชาชีววิทยาในการน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศใน
ด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การตรวจพิสูจน์หลักฐาน อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์
การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาเคมี-
ชีววิทยา ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน ได้รับการยอมรับเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างาน 
รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในหลากหลายสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

  (1) มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาชีววิทยา สามารถบูรณาการความรู้ทั้งสอง
สาขา มีความช านาญในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพือ่น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพหรือ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไปได้ 

  (2) มีความรู้ความสามารถทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้นไปได้ 

(3) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบ
ต่อสังคมและองค์กร 

(4) มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด และการเขียน 
  (5) มีความสามารถในการเป็นผู้น าและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม

ขององค์กร 
(6) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
(7) มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  (8) มีทักษะในการท าวิจัย สามารถเรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

รวมทั้งมีทักษะในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย ดังนี้
- การสอนแบบ Active Learning
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชา
ในหลักสูตร
- ใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของรายวิชาในหลักสูตร
- จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการ
เ รี ย น รู้ กั บ ก า รท า ง าน  ( Work
Integrated  Learning:  WIL)  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของ
หลักสูตร

1. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มพูนทักษะด้านการจัดการเรียน
การสอนในด้านต่าง ๆ

2. ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการ
ส อ น แ บ บ เ ชิ ง รุ ก  ( Active
Learning)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของรายวิชาในหลักสูตร

3 . ก า ห น ด ใ ห้ ทุ ก ร า ย วิ ช า ใ ช้
ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของรายวิชาในหลักสูตร  

4. ก าหนดให้มีรายวิชาที่จัดการศึกษา
แบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชา
เฉพาะของหลักสูตร 

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอน

2. จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70

3. จ านวนรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ร่วมในการเรียนการสอนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50

4. รายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วย
กิ ต ใ น ห ม ว ด วิ ช า เ ฉ พ า ะ ข อ ง
หลักสูตร

5. ผลการประเมินการสอนและผล
การประเมินรายวิชา
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

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

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ เกี่ยวกับ
วิธีการวัดและประเมินผล

2. ก าหนดให้มีการประเมินข้อสอบใน
ทุกรายวิชา

3. ก าหนดให้มีการประเมินการวัดผล
ในทุกรายวิชา

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์ทางด้านการวัดและการ
ประเมินผล

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่ มพู นทั กษะ ในกา ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล

3. จ านวนรายวิชาที่มีการประเมิน
ข้อสอบ

4. จ านวนรายวิชาที่มีการประเมินการ
วัดผล

5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเกณฑ์
การประเมินผลและระบบการวัด
และประเมินผล

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
บรรลุ PLOs ของหลักสูตร

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการ
เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ

2. ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในแต่ละด้าน

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์

4. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1  ระบบ
  จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปการศกึษา แบงออกเปน 2 ภาคการศกึษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการ

ศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ขอกําหนดตาง ๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นปรญิญา

ตรีและการศึกษา ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ฎ)

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน มีระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร

2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น  เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคปลาย  เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน  เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรยีนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 

  (2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ/
หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ 

(3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการต่าง ๆ ทีจ่ัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ และ/หรอื 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
(1) ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 
(2) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพ 
(3) ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเรียนในระดับอุดมศึกษา 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  (1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียม

ความพร้อม 
(2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
(3) จัดปฐมนิเทศ แนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีท่ี 1 45 45 45 45 45 
ช้ันปีท่ี 2 - 45 45 45 45 
ช้ันปีท่ี 3 - - 45 45 45 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 45 45 

รวม 45 90 135 180 180 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 45 45 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
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2.7  ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เนต็ 
 อื่น ๆ (ระบุ) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 

2563 (ภาคผนวก ฎ) 
2.9  การจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้
1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated  Learning: WIL)  เพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง การผสมผสานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอก
ห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน สหกิจศึกษา การท างานเพื่อสังคม เป็นต้น 
โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

2) ก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา/การฝึกปฏิบัติ โดยมีผู้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน
นักศึกษาในหลักสูตร 

3) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร
4) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1  หลักสูตร

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 120 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 4 หน่วยกิต 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันต ิ 5 หน่วยกิต 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกิต 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรูด้ิจิทัล  4 หน่วยกิต 
สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต 
สาระที ่6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต 
รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 20 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาบังคับ

แผนที่ 1 แผนการศึกษาปกติ 47 หน่วยกิต 
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  แผนที่ 2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 50 หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาเลือก 
  แผนที่ 1 แผนการศึกษาปกต ิ 17 หน่วยกิต 
  แผนที่ 2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 14 หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
   3.1.3 รายวิชา/กลุ่มสาระ/Module 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย ์ บังคับจ านวน 4 หน่วยกิต 
 001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียัง่ยืน 2((2)-0-4) 
  The King’s Philosophy and Sustainable Development 
 388-100 สุขภาวะเพื่อเพ่ือนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
  Health for All 
 315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
  Benefit of Mankinds 
 สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ บังคับจ านวน 5 หน่วยกิต 
 895-001 พลเมืองที่ด ี 2((2)-0-4)  
  Good Citizens 
 950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6)  
  Happy and Peaceful Life 
 สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ บังคับจ านวน 1 หน่วยกิต  
 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 
  Idea to Entrepreneurship 
 สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจิทัล บังคับจ านวน 4 หน่วยกิต 
  การอยู่อย่างรู้เท่าทัน  
 315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
  Life in the Future 
  การรู้ดิจิทัล 
 345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดจิิทัล 2((2)-0-4) 
  Digital Technology Literacy 
 สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข บังคับจ านวน 4 หน่วยกิต 
  การคิดเชิงระบบ 
 315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
  Thinking and Reasoning 
  การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
 322-100 ค านวณศลิป ์ 2((2)-0-4) 
  The Art of Computing 
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สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร บังคับจ านวน 4 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 

890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Essential English 

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Everyday English 

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
English on the Go 

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
English in the Digital World 

890-005  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 
English for Academic Success 

(หมายเหตุ : นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 รายวิชาตามกลุ่มคะแนน O-NET โดยที่นักศึกษาท่ี
ได้คะแนน O-NET ต่ ากว่า 30 คะแนน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-001 ก่อน) 

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา บังคับจ านวน 2 หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และการกีฬา จ านวน 2 หน่วยกิต จาก

รายวิชาต่อไปนี้ 
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 

The Aesthetic in Photography 
895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2) 

Thai Khim 
895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 1((1)-0-2) 

Singing, Playing, Dancing 
895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 

Rhythm and Song 
895-023 กีตาร ์ 1((1)-0-2) 

Guitar 
895-024 อูคูเลเล ่ 1((1)-0-2) 

Ukulele 
895-025 ฮารโ์มนิกา 1((1)-0-2) 

Harmonica 
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 

Drama and Self-reflection 
895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 

Appreciation in Thai Language 
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 895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค ์ 1((1)-0-2) 
  Creative Drawing 
 895-030 ว่ายน้ า 1((1)-0-2) 
  Swimming 
 895-031 เทนนิส 1((1)-0-2) 
  Tennis 
 895-032 บาสเกตบอล 1((1)-0-2) 
  Basketball 
 895-033 กรีฑา 1((1)-0-2) 
  Track and Field 
 895-034 ลีลาศ 1((1)-0-2) 
  Social Dance 
 895-035 เปตอง 1((1)-0-2) 
  Petanque 
 895-036 ค่ายพักแรม 1((1)-0-2) 
  Camping 
 895-037 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
  Badminton 
 895-038 เทเบิลเทนนสิ 1((1)-0-2) 
  Table Tennis 
 895-039 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1((1)-0-2) 
  Exercise for Health 
 061-001 ความงามของนาฏศิลปไ์ทย 1((1)-0-2) 
  Aesthetics of Thai Dance  
  วิชาเลือก 6 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่ก าหนดหรือจาก
รายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด ท้ังนี้ต้องตรงตามปรัชญา
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิชาเลือก มีรายวิชาดังต่อไปนี้  
นักศึกษาเลือกเรียนภาษาและการสื่อสาร อย่างน้อยจ านวน 2 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

 890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
  Improving English Writing Skills 
 890-011 อ่านได้ใกลต้ัว 2((2)-0-4) 
  Reading All Around 
 890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4) 
  Strategic Reading for Greater Comprehension 
 



24

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 2((2)-0-4) 
Better Academic Texts Readers 

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 2((2)-0-4) 
English Pronunciation through Songs 

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง 2((2)-0-4) 
English Grammar for Real Life Communication 

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
English Conversation 

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
From Listening to Speaking English 

890-022 การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Presentations and Public Speaking in English 

890-023 การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
Learning English through Cultures 

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Creating English Short Films 

890-025 ทักษะการเรยีนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
Study Skills in English for Higher Studies 

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
Reading to Write in English 

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 
English Communication for Business 

890-031 ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน 2((2)-0-4) 
English in the Workplace 

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
English for Travelers 

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บรโิภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ 2((2)-0-4) 
English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 

890-040 การเขียนเพื่อการสมคัรงาน 2((2)-0-4) 
Writing for Job Application 

890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
English for Job Interview 

890-050 แปลสิกูเกลิ 2((2)-0-4) 
Google Translate Me 

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4) 
English Twenty-Four/Seven 
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890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดจิิทัล 2((2)-0-4) 
English for Digital Literacy 

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 2((2)-0-4) 
Winning English Test for Employment 

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
Winning English Test for Higher Studies 

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
Basic Japanese 

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวนั 2((2)-0-4) 
Japanese Conversation in Daily Life 

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
Japanese Conversation in the Workplace 

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
Basic Chinese 

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Chinese Conversation in Daily Life 

891-022 สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน 2((2)-0-4) 
Chinese Conversation in the Workplace 

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
Basic Malay 

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Malay Conversation in Daily Life 

891-032 สนทนาภาษามลายเูพื่อการท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
Malay Conversation for Tourism 

891-033 ภาษามลายูกลางส าหรบัสัตวแพทย์ 2((2)-0-4) 
Standard Malay for Veterinary Students 

891-034 ภาษามลายูถ่ินส าหรับสัตวแพทย ์ 2((2)-0-4) 
Malay Dialect for Veterinary Students 

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
Basic Korean 

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
Korean Conversation in Daily Life 

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
Korean Conversation in the Workplace 

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
Basic German 
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และให้นักศึกษาเลือกเรยีนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่ก าหนดหรือจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ตามที่หลักสตูรก าหนด ทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของหมวดวชิาศึกษาทั่วไปซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 0 - 4 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี ้

เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2((2)-0-4) 

Introduction to Intellectual Property 
348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลย ี 2((2)-0-4) 

Applied Nanotechnology 
340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกตเ์พื่อชีวิต 2((2)-0-4) 

Applied Science for Life 
340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติประจ าวัน 2((2)-0-4) 

Science and Technology in Daily Life 
332-100 กุญแจไขธรรมชาต ิ 2((2)-0-4) 

Key to Nature 
336-214 กินดี ชีวิตดี 2((2)-0-4) 

Smart Eating and Being Healthy 
336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ 2((2)-0-4) 

Safety Life from Toxic Substances 
336-216 ยาและสุขภาพ 2((2)-0-4) 

Drug and Health 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

895-040 จิตวิทยาความรัก 2((2)-0-4) 
Psychology of Love 

895-041 ปรัชญาจรยิะ 2((2)-0-4) 
Ethical Philosophy 

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) 
Art of Communication in Thai Language in the 21st Century 

895-043 การใช้ภาษาไทย 2((2)-0-4) 
Thai Usage 

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย 2((2)-0-4) 
Contemporary Thai Language 

895-045 ทักษะการสื่อสาร 2((2)-0-4) 
Communication Skills 

895-046 ความคิดและการสื่อสาร 2((2)-0-4) 
Thoughts and Communication 

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร ์ 2((2)-0-4) 
History in Movies 
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 895-048 การวาดเส้นและระบายส ี 2((2)-0-4) 
  Drawing and Painting 
 895-049  ศิลปะกับความสุข 2((2)-0-4) 
  Art for Happiness 
 895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
  Arts in Multicultural Society 
 895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 2((2)-0-4) 
  Contemporary Arts and Culture 
 895-054 การเรยีนรู้ผา่นการท่องเที่ยวแบบประหยดั 2((2)-0-4) 
  Learning through Backpacking Trips 
 895-055 ตะลยุแดนมรดกโลก 2((2)-0-4) 
  World Heritage Journey 
  895-056 สงขลาศึกษา 2((2)-0-4) 
  Songkhla Studies 
 895-057 ดนตรไีทย 2((2)-0-4) 
  Thai Classical Music 
 895-058 สังคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4) 
  Thai Music Art 
 895-059  ดนตรตีะวันตก 2((2)-0-4) 
  Western Music 
 895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ 2((2)-0-4) 
  Physical Education and Recreation 
 895-061 ฟิตและเฟริ์ม 2((2)-0-4) 
  Fit and Firm 
 895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน 2((2)-0-4) 
  Active Lifestyle 
 895-063 อ้วนได้ก็ผอมได ้ 2((2)-0-4) 
  Fat to Fit 
 895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
  Wisdom of Living 

เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์ 
 874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
  Law relating to Occupations and Everyday Life 
 874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม 2((2)-0-4) 
  General Principles of Law and Judicial Process 
 874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 2((2)-0-4) 
  Taxation and Life 
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 874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) 
  Human Rights and Citizenship 

เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ 
 001-131 สุขภาวะกายและจิต 2((2)-0-4) 
  (Healthy Body and Mind) 

เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย 
 190-404 ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4) 
  Natural Therapy 

เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา 
 001-101 อาเซียนศึกษา 2((2)-0-4) 
  ASEAN Studies 
 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  20 หน่วยกิต 
 322-101 แคลคูลสั 1 3((3)-0-6) 
  Calculus I 
 322-106  คณิตศาสตร์และสถติิ  3((3)-0-6) 
  Mathematics and Statistics 
 324-101 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) 
  General Chemistry I 
 324-103 เคมีอินทรีย์และเคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน 2((2)-0-4) 
  Basic Organic and Physical Chemistry 
 325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory I 
 330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) 
  Principles of Biology I 
 331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
  Principles of Biology Laboratory I 
 332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6) 
  Fundamental Physics  
 333-101 ปฏิบัติการฟสิิกส์พื้นฐาน  1(0-3-0) 
  Fundamental Physics Laboratory  
 
 2) กลุ่มวิชาบังคับ 
  แผนที่ 1 แผนการศึกษาปกต ิ  47 หน่วยกิต 
  แผนที่ 2 แผนการศึกษาสหกิจศกึษา  50 หน่วยกิต 
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โมดูล 
340-335* ชุดวิชาเคมี-ชีววิทยาอุตสาหกรรม 9((7)-6-14) 

Module : Industrial Chemistry-Biology 
340-342* ชุดวิชานิติวิทยาศาสตร์เพื่อความยตุิธรรม 9((7)-6-14) 

Module : Forensic Science in Criminal Justice 
*เลือกเรียน 1 ชุดวิชา
รายวิชา 
324-241 เคมีวิเคราะห ์ 3((3)-0-6) 

Analytical Chemistry 
324-345 การวเิคราะห์ทางเคมโีดยใช้เครื่องมือ 3((3)-0-6) 

Instrumental Analysis 
325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1(0-3-0) 

Analytical Chemistry Laboratory 
325-345 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1(0-3-0) 

Instrumental Analysis Laboratory 
326-202 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3((3)-0-6) 

General Microbiology 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-0) 

General Microbiology Laboratory 
328-204 หลักการทางชีวเคมสี าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์  4((3)-3-6) 

Principles of Biochemistry for Science Students 
330-360 เทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกลุในงานนิติวิทยาศาสตร์  4((3)-3-6) 

Molecular Genetics Techniques in Forensic Science 
340-231 เคมีและชีวประสิทธิผลของอาหาร 3((3)-0-6)

Food Chemistry and Bioavailability 
340-331 ชีวเคมีไฟฟ้า 4((3)-3-6) 

Bioelectrochemistry 
340-391 ทักษะวิจัยทางเคมี-ชีววิทยาประยกุต์ 3((1)-4-4) 

Research Skills in Applied Chemistry-Biology 
340-481 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร ์ 1(0-2-1) 

Seminar in Science 
341-231 เทคนิคทางห้องปฏิบัติการเคมี-ชีววิทยา 2(0-6-0) 

Chemistry-Biology Laboratory Techniques 
341-331 ชุมชนศึกษา 1(0-3-0) 

Community Studies 
341-332 เคมี-ชีววิทยาเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน 1(0-3-0) 

Chemistry-Biology for Community Problem Solving 
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 341-471* สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
  Cooperative Education 
 341-491** โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 3(0-9-0) 
  Project in Science I 
  *  เฉพาะแผนการศึกษาสหกิจศึกษา แผนการศึกษาปกติไม่ต้องเรียนรายวิชานี้ 
  ** เฉพาะแผนการศึกษาปกติ แผนการศึกษาสหกิจศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชานี้ 
 3) กลุ่มวิชาเลือก 
  แผนที่ 1 แผนการศึกษาปกต ิ  17 หน่วยกิต 
  แผนที่ 2 แผนการศึกษาสหกิจศกึษา  14 หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรฯ รหัส  340 และ 341 หากต้องการเลือก
รายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรอื่นของคณะวิทยาศาสตร์หรือโดยคณะอื่นในมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ หรือมหาวิทยาลัยอืน่ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ดังกล่าวและรายวิชาเหล่านั้นจะต้องเป็นรายวิชาที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (WIL) 
 340-211 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ 2((2)-0-4) 
  Metal Plating Industrial Science 
 340-241 การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร ์ 2(2-0-4) 
  Introduction to Crime Detection 
 340-242 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 2((2)-0-4) 
  Introduction to Forensic Science 
 340-311 เคมีอาหารสัตว์น้ า 3((3)-0-6) 
  Aquafeed Chemistry 
 340-312 เซนเซอรไ์ฟฟ้าเคมสี าหรับสิ่งแวดล้อม 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 เรณูวิทยาประยุกต ์ 3((2)-3-4) 
  Applied Palaeopalynology 
 340-332 วิทยาเอนไซมย์่อยอาหารในสัตว์น้ า 3((3)-0-6) 
  Digestive Enzymology in Aquatic Animals 
 340-333 สารพฤกษเคมีเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
  Introduction to Phytochemicals 
   340-334     การรู้เท่าทันผลติภณัฑ์เสริมอาหารและผลติภณัฑ์เสรมิความงาม      2((2)-0-4) 
        Dietary Supplements and Beauty Products Literacy 
 340-341 นิติเคมไีฟฟ้าเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
  Introduction to Forensic Electrochemistry 
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 340-381 การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 2((1)-2-3) 
  Preparation for Seminar in Science 
 340-441 การวิเคราะห์ยาเสพตดิเบื้องต้น 3((2)-3-4) 
  Introduction to Drug Analysis 
 340-442 นิติเคมีเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
  Introduction to Forensic Chemistry 
 340-443 หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 1 2((2)-0-4) 
  Special Topics in Forensic Science I 
 340-444 หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 2 2((2)-0-4) 
  Special Topics in Forensic Science II 
 340-451 หัวข้อพิเศษทางเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1 2((2)-0-4) 
  Special Topics in Applied Chemistry-Biology I 
 340-452 หัวข้อพิเศษทางเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 2 2((2)-0-4) 
  Special Topics in Applied Chemistry-Biology II 
 340-453 ระบบประกันคณุภาพสากล 3(3-0-6) 
  International Quality Assurance System 
 341-211 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ 1(0-3-0) 
  Matal Plating Industrial Science Laboratory 
 341-442 ปฏิบัติการนติิเคมีเบื้องต้น 1(0-3-0) 
  Introduction to Forensic Chemistry Laboratory 
 341-371 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร ์ 1(0-6-0) 
  Science Job Training 
 341-492 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2 3(0-9-0) 
  Project in Science II 
 
  เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเคมี -ชีววิทยาประยุกต์  อาจก าหนดรายวิชาอื่น  ๆ ที่ เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อหลักสูตรเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ ให้เป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม โดยรายวิชาเหล่านั้นจะต้องเป็นรายวิชาที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (WIL) 
 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัย 
อื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศและเป็นไปตามข้อก าหนดเฉพาะส าหรับรายวิชานั้น  ๆ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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   3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

 จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 322-101 แคลคูลสั 1 3((3)-0-6) 
 324-101 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) 
 325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
 330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) 
 331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
 332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6) 
 333-101 ปฏิบัติการฟสิิกส์พื้นฐาน  1(0-3-0) 
 388-100 สุขภาวะเพื่อเพ่ือนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
 950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 
 รวม 19(16-8-33)  
 หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียน รายวิชา 890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
 จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 322-100 ค านวณศลิป ์ 2((2)-0-4) 
 322-106  คณิตศาสตร์และสถติิ  3((3)-0-6) 
 324-103 เคมีอินทรีย์และเคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน 2((2)-0-4) 
 345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดจิิทัล 2((2)-0-4) 
 890-xxx รายวิชาเลือกกลุ่มภาษาและการสือ่สาร 2((2)-0-4) 
 895-001 พลเมืองที่ด ี 2((2)-0-4) 
 xxx-xxx วิชากลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และการกีฬา 1((1)-0-2) 
 xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-y-z)  
 รวม 17(x-y-z) 
 หมายเหตุ นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยคณะหรือ

มหาวิทยาลัย  
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ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

 จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 324-241 เคมีวิเคราะห ์ 3((3)-0-6) 
 325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1(0-3-0) 
 326-202 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3((3)-0-6) 
 327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0) 
 890-xxx รายวิชากลุ่มสาระภาษาและการสือ่สาร 2((2)-0-4) 
 xxx-xxx วิชากลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และการกีฬา 1((1)-0-2) 
 xxx-xxx รายวิชาเลือกอสิระกลุ่มรายวิชาศกึษาทั่วไป 4((x)-y-z) 
 xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-y-z)  
 รวม 18(x-y-z) 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
 จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียัง่ยืน 2((2)-0-4) 
 315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
 315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
 315-202 ความคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
 328-204 หลักการทางชีวเคมสี าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์  4((3)-3-6) 
 340-231 เคมีและชีวประสิทธิผลของอาหาร 3((3)-0-6) 
 341-231 เทคนิคทางห้องปฏิบัติการเคมี-ชีววิทยา 2(0-6-0) 
 890-xxx รายวิชากลุ่มสาระภาษาและการสือ่สาร 2((2)-0-4) 
 รวม 18(15-9-30) 
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ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

 จ านวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 
 324-345 การวิเคราะห์ทางเคมโีดยใช้เครื่องมือ 3((3)-0-6) 
 325-345 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1(0-3-0) 
 330-360 เทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกลุในงานนิติวิทยาศาสตร ์ 4((3)-3-6) 
 340-331 ชีวเคมีไฟฟ้า 4((3)-3-6) 
 341-331 ชุมชนศึกษา 1(0-3-0) 
 xxx-xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกหมวดวชิาเฉพาะ 4(x-y-z) 
 รวม 18(x-y-z) 
 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
 จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 341-332 เคมี-ชีววิทยาเพื่อการแก้ปญัหาชุมชน 1(0-3-0) 
 340-391 ทักษะวิจัยทางเคมี-ชีววิทยาประยกุต์ 3((1)-4-4) 
 340-335* ชุดวิชาเคมี-ชีววิทยาอุตสาหกรรม 9((7)-6-14) 
 340-342* ชุดวิชานิติวิทยาศาสตร์เพื่อความยตุิธรรม 9((7)-6-14) 
 xxx-xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกหมวดวชิาเฉพาะ 5(x-y-z) 
 รวม 18(x-y-z) 
 *เลือกเรียน 1 ชุดวิชา 
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ปีที่ 4  
แผนที่ 1 แผนการศึกษาปกติ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
 จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 340-481 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร ์ 1(0-2-1) 
 341-491 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 3(0-9-0) 
 xxx-xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกหมวดวชิาเฉพาะ 3(x-y-z) 
                                                                                                                รวม 7(x-y-z) 
 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
 จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 xxx-xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกหมวดวชิาเฉพาะ 6(x-y-z) 
 รวม 6(x-y-z) 
 
 
 
 
 

ปีที่ 4  
แผนที่ 2 แผนการศึกษาสหกิจศกึษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
 จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 341-471 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
 รวม 6(0-40-0) 
 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
 จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 340-481 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร ์ 1(0-2-1) 
 xxx-xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกหมวดวชิาเฉพาะ 6(x-y-z) 
  รวม 7(x-y-z) 
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   3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
     ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาท่ีใช้ในหลักสูตร 
     เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เชน่ 342-102 มีความหมายดังนี้ 
     เลขรหัสสามตัวแรก เป็นเลขรหัสประจ าภาควิชา/คณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
315   คณะวิทยาศาสตร์ 
316, 317 หลักสูตรวัสดุศาสตร์ 
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 
321   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
322   สาขาคณิตศาสตร์  
    ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
324, 325 ภาควิชาเคมี 
326, 327 ภาควิชาจุลชีววิทยา 
328   ภาควิชาชีวเคมี 
330, 331 ภาควิชาชีววิทยา 

332   ภาควิชาฟิสิกส์ 
336   ภาควิชาเภสัชวิทยา 
338   ภาควิชาสรีรวิทยา 
340, 341 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
342, 343 หลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 
344, 345 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
346, 347 สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
348, 349  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล 
    และชีวสารสนเทศ 

ภาควิชา/คณะอื่น ๆ 
001   ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
874   คณะนิติศาสตร์ 

890   ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์  
    คณะศิลปศาสตร์ 
895   ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

     เลขรหัส ตัวท่ี 4 เป็นเลขระบุชั้นปี 
     เลขรหัส ตัวท่ี 5 เป็นเลขระบุกลุ่มวิชาของหลักสูตร 
0 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเคมี 
2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาชีววิทยา 
3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาชีวเคมี  
 และ เคมี-ชีววิทยา 
4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ 

5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
7 กลุ่มวิชาการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
8 กลุ่มวิชาการสัมมนาและการน าเสนอผลงาน 
9 กลุ่มวิชาโครงงานและการวิจัย 

     เลขรหัส ตัวท่ี 6 เป็นเลขระบุล าดับวิชา 
     ความหมายของหน่วยกิตท่ีใช้ในหลักสูตร 
     การเขียนหน่วยกิตแบบ n((x)-y-z) เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก (Active Learning) มีความหมายดังนี้ 
 n หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 (x) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีมีจ านวนช่ัวโมงการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (Active  Learning)    
 y หมายถึง จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 
 z หมายถงึ จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 
     การเขียนหน่วยกิตแบบ n(x-y-z) เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี มีความหมายดังนี้ 
 n หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
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 x หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีจัดการเรียนรู้แบบเน้นทฤษฎี    
 y หมายถึง จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 
 z หมายถึง จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 
    ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังน้ี 
    1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 
      1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน 
       หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องได้ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผล
การเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ 
      1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน 
       หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องได้ลงทะเบียนและผ่านการเรียนมาแล้ว 
ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G 
หรือ P หรือ S 
    2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) 
      หมายถึง รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียน
เรียนและการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และในการประเมินผลนั้นจะได้ระดับใด ๆ ก็ได้ อนึ่งการที่รายวิชา B เป็นรายวิชา
บังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 
    3. รายวชิาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) 
     หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นเป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมนิผลด้วย การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A 
จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏช่ือรายวิชา
บังคับเรียนควบกันในท้ังสองแห่งโดยสลับช่ือกัน 
    อน่ึง ความหมายของค าต่าง ๆ ข้างต้นเป็นตัวอย่าง ซึ่งคณะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะก าหนด 
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001-101 อาเซียนศึกษา 2((2)-0-4) 
ASEAN Studies 

ประชาคมอาเซียน พหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงในอาเซียน ความร่วมมือภายใต้
ประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลกและสถานการณ์ปัจจุบัน ความเป็นพลเมืองอาเซียน 

ASEAN, cultural diversity, economics, politics and security in ASEAN, collaboration in ASEAN, 
ASEAN in global context, current status, ASEAN citizenship 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียัง่ยืน 2((2)-0-4) 
The King’s Philosophy and Sustainable Development 

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์
การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น และ
ระดับประเทศ  

Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work 
principles, understanding and development of the King’ s philosophy and  sustainable 
development; an analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest including 
individual, business or community sectors in local and national level 

001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 
Idea to Entrepreneurship 

การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดท าแนวคิด
ธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 

Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for 
business opportunity analysis; using business models with modern business tools 

001-131 สุขภาวะกายและจิต 2((2)-0-4) 
Healthy Body and Mind 

สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์  ศิลปะกับการสร้าง
เสรมิสุขภาวะแบบองค์รวม 

Holistic health; physical and mental health care; strengthening  emotional quotient; art 
and the holistic health promotion 

061-001 ความงามของนาฏศิลปไ์ทย 1((1)-0-2) 
Aesthetics of Thai Dance 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์
ไทย ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่าง ๆ 

General knowledge about Thai dance; costumes for Thai dance; songs for Thai dance; basic 
Thai dance movements; Thai dance performances 
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190-404 ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4) 
 Natural Therapy 
  ความหมายและแนวคิดของธรรมชาติบ าบัด การใช้หลักและวิธีทางธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและ

เห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการบ าบัดโรค การรักษาโรคโดยการใช้ความร้อน 
ความเย็น แสงแดด เครื่องหอม เครื่องดื่มสมุนไพร การอบ การประคบ และการออกก าลังกาย การฝึกสมาธิและจติ
บ าบัด การส่งเสริมสุขภาพจิต พลังชีวิต สิ่งแวดล้อม และศาสนากับการด ารงชีวิต การด ารงชีวิตอย่างเข้าใจและใส่
ใจ เพื่อให้เกิดสมดุลกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความเช่ือ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม รวมทั้ง
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 

  Definition and concept of natural therapy; use of principle and methods of natural therapy 
for understanding and appreciating oneself and others in health promotion and cure; use of 
coldness, hotness, sun light, aroma, herbal drink, sauna, compression, exercise, meditation, and 
psychotherapy based on concept of nature cure; promotion of mental health, vital energy, 
environment, and religion and life living; and living harmoniously with nature, environment, belief, 
and culture of society as well as strengthening the civic value of society 

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2((2)-0-4) 
 Introduction to Intellectual Property 
  กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และอุตสาหกรรม 

  Creation, protection and utilization of intellectual property; organizations responsible for 
intellectual property in the country and overseas; role for intellectual property in economic, socio 
and industrial developments 

315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds 
  การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 

หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง  
  The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work 

principles, understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
 Life in the Future 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงานสะอาด 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 
  Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; 

information technology for living in the future; artificial intelligence 
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315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning 
  นิยามและความส าคัญของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลักเหตุผล การให้

เหตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
  The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types of 

thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
322-100 ค านวณศลิป ์ 2((2)-0-4) 
 The Art of Computing 
  คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต  อัตราดอกเบี้ยค่ารายปี การรวบรวมและ

จัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการน าเสนอ 
  Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; 

collection and management data; introduction to data analysis and presentation 
322-101 แคลคูลสั 1 3((3)-0-6) 
 Calculus I 
  ฟังก์ชันและกราฟ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการ

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

applications; integrals and applications 
322-106  คณิตศาสตร์และสถติิ  3((3)-0-6) 
 Mathematics and Statistics 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-101 
 Prerequisite : 322-101 
  อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปรอนุพันธ์ย่อยและการ

ประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์ แนวคิดพื้นฐานของสถิติและการประยุกต์ใช้ ข้อมูลและการจ าแนกข้อมูล การสรุ ป
ข้อมูลในเชิงตัวเลขและกราฟ ความน่าจะเป็น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง การประมาณ
ค่าและทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

  Infinite series; functions of several variables; limits and continuity of several variables; 
partial derivatives and applications; differential equations; basic concepts of statistics and 
applications; data and data classification; numerical summaries and graphs; probability; normal 
distribution; distribution of sample means; estimation and hypothesis 

324-101 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) 
 General Chemistry I 
  บทน า ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ของแข็งและของแข็งอสัณฐาน  แก๊ส 

สารละลายและสมบัติของสารละลาย ของเหลวและคอลลอยด์ สมดุลเคมี กรด-เบส 
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  Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical bonding; 
solids and amorphous solids; gases; solutions and their properties; liquids and colloids; chemical 
equilibria; acid-base 

324-103 เคมีอินทรีย์และเคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน 2((2)-0-4) 
 Basic Organic and Physical Chemistry 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-101 
 Prerequisite : 324-101  
  อุณหพลศาสตร์  จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลกรด-เบส  การจ าแนกประเภท  การเรียกช่ือ สมบัติทั่วไปและ 

สเตอริโอเคมีของสารประกอบอะลิฟาติก อะลิไซคลิก อะโรมาติกและพอลินิวเคลียร์อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 
แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ แอลดีไฮด์ คีโตน เอมีน และสารชีว
โมเลกุล (ลิพิด คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน) 

  Thermodynamics;  chemical kinetics;  acid- base equilibria;  classification, nomenclature,  
general properties and stereochemistry of aliphatic, alicyclic, aromatic and polynuclear aromatic 
hydrocarbons, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, carboxylic acids and derivatives, aldehydes, 
ketones, amines and biomolecules (lipids, carbohydrates and proteins) 

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

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

complex-formation; redox reactions; titrations and applications; basic separation methods 
324-345 การวเิคราะห์ทางเคมโีดยใช้เครื่องมือ 3((3)-0-6) 
 Instrumental Analysis 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-241 
 Prerequisite : 324-241 
  ทฤษฎี หลักการ รายละเอียดของเครื่องมือ และการประยุกต์ใช้ วิธีวิเคราะห์ทางเคมีโดยสเปกโทรโฟโต  
 เมตรี เคมีไฟฟ้าและโครมาโทกราฟี 
  Instrumentation theories, principles, descriptions and applications; analytical methods 

based on spectrophotometry, electrochemistry and chromatography 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-101หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite :324-101 or Concurrent 



42 

  เลขนัยส าคัญและการเลือกใช้เครื่องแก้ว การวิเคราะห์สารโดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ การวิเคราะห์
แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพกึ่งจุลภาค โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิก การลดลงของจุดเยือก
แข็ง สมดุลเคมี การวัดค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส 

  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; chemical equilibrium; pH measurement of acid-
base solution 

325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1(0-3-0) 
 Analytical Chemistry Laboratory 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-241 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 324-241 or Concurrent 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์โดยการวัดปริมาตรและชั่งน้ าหนัก  การไทเทรต  เทคนิคการแยก

สาร 
  A laboratory course dealing with analytical techniques of volume and weight 

measurements; titrations; separation techniques 
325-345 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1(0-3-0) 
 Instrumental Analysis Laboratory 
 รายวิชาบังคับก่อน : 325-241 และ 324-345 หรือเรียนควบกัน 
 Prerequisite : 325-241 and 324-345 or Concurrent 
  ปฏิบัติการทางด้านเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางสเปกโทรโฟโตเมตรี เคมีไฟฟ้า แก๊สโครมาโท- 

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 
  ประวัติของจุลชีววิทยา รูปร่างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ ท้ังที่เป็นโปรคาริโอติคเซลล์ และยู คาริโอติก

เซลล์ การเจริญพันธุ์และการเติบโตของจุลินทรีย์ การจ าแนกจุลินทรีย์ออกเป็นหมวดหมู่ เมแทบอลิซึม พันธุ-
ศาสตร์   ไวรัส   วิธีทางจุลชีววิทยา   การควบคุมจุลินทรีย์   ยาปฏิชีวนะและการดื้อยา    จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  

 จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อโรค โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
  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 

327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-0) 
 General Microbiology Laboratory 
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 รายวิชาบังคับก่อน : 326-202 หรือ 326-207 หรือเรียนควบคู่กัน 
 Prerequisite : 326-202 or 326-207 or Concurrent 
  การใช้กล้องจุลทรรศน์และการย้อมสีจุลินทรีย์ เทคนิคต่าง ๆ ที่จ าเป็นทางจุลชีววิทยา  โครงสร้างและ

สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์แต่ละชนิด เมแทบอลิซึม การเติบโตของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์โดยวิธีทางเคมี
และกายภาพ การแยกและบ่งช้ีชนิดของแบคทีเรีย และการตรวจหาจุลินทรีย์ในดิน น้ า นม และ อาหาร การหมัก
ไวน์ วิทยาภูมิคุม้กัน การทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนตเิจนและแอนติบอด ี
 Microscopy and staining; microbiological techniques; microbial structure and morphology; 
microbial metabolism; microbial growth; microbial control, chemical and physical methods; 
isolation and identification of bacteria; determination of microorganisms in soil, water, milk and 
food; fermentation of wine; immunology, antigen-antibody reaction 

328-204  หลักการทางชีวเคมสี าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์  4((3)-3-6) 
 Principles of Biochemistry for Science Students 
  โครงสร้างและหน้าท่ีทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล  หลักการเบื้องตน้ของชีวพลังงาน ปฏิกิริยาทางชีวเคมี

และกระบวนการของเอนไซม์   วิถีเมแทบอลิซึมหลักของสิ่งมีชีวิตและการควบคุม   เมแทบอลซิึมของฮอร์โมนและ
วิตามิน เทคนิคการปฏิบัตเิบื้องต้นทางชีวเคมีและการประยุกต์ใช้เพือ่ศึกษาสารชีวโมเลกลุ การประยุกต์ความรู้ทาง
ชีวเคมีในทางปฏิบัติ 

  Structure and biological function of biomolecules; basic principles of bioenergetics; 
biochemical reaction and enzymatic processes; major metabolic pathways of living organisms and 
regulations; metabolisms of hormones and vitamins; basic practical biochemical techniques and 
applications for the study of biomolecules; practical application of biochemistry knowledge 

330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) 
 Principles of Biology I   
  สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิ

ซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและ
หน้าท่ีของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

  Characters of living organisms; classification of life; scientific method; chemistry of life; cell 
and metabolism; genetics; mechanisms of evolution; diversity of life; plant form and function; 
animal form and function; ecology and behavior 

330-360 เทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกลุในงานนิติวิทยาศาสตร์  4((3)-3-6) 
 Molecular Genetics Techniques in Forensic Science 
 รายวิชาบังคับก่อน: 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Pre-requisite: 330-101 or consent of the program 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ในระดับโมเลกุล เซลล์ และประชากร ชีวสารสนเทศศาสตร์ การ

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลเพื่อการระบุเอกลักษณบ์ุคคลและระบุชนิด การอนุมานฟีโนไทปจ์ากจีโน
ไทป์ เทคนิค Next-Generation Sequencing ในงานนิติพันธุศาสตร์ และการศึกษาในห้องปฏิบัติการ 
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  Fundamentals of molecular genetics, cytogenetics and population genetics; bioinformatics; 
applications of molecular genetics for individualization and species identification; phenotypic 
inference from genotype; next- generation sequencing technique in forensic genetics; and 
laboratory studies 

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory I 
 รายวิชาบังคับก่อน: 330-101 หรือเรียนควบคู่กัน 
 Pre-requisite: 330-101 or concurrent 
  การสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ กระบวนการทางชีววิทยาของพืช กระบวนการทางชีววิทยาของสัตว์ 
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

  Demonstrations and laboratory practices on microscope; cell structure; metabolism; 
genetics; diversity of life; plant and animal tissues; biological function of plant; biological function 
of animal; ecology and behavior 

332-100 กุญแจไขธรรมชาต ิ 2((2)-0-4) 
 Key to Nature  
  ปรากฏการณ์รอบตัวเรา วิทยาศาสตร์ของเกมส์ ภาพยนตร์และแอนิเมชัน การสาธิตและทดลองเสมือนจรงิ

ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ขนาดย่อม 
  Everyday phenomena; science of games, films and animations; science virtual 

demonstrations and experiments; science and technology; mini science project 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics  
  เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม การสั่นและคลื่น เสียง กลศาสตร์ของของไหล    
             ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก แสงและทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่  
           Vector; forces and motions; work and energy; momentum; vibrations and waves; sound; 

fluid mechanics; heat and thermodynamics; electricity and magnetism; light and optics; modern 
physics 

333-101 ปฏิบัติการฟสิิกส์พื้นฐาน  1(0-3-0) 
 Fundamental Physics Laboratory  
 รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-101 
 Prerequisite : 332-101 
  การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการ สมดุลแรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สปริงและการสั่น  
              คลื่นนิ่งในเส้นเชือก อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เกรตติงเลี้ยวเบน 
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                     Measurement and errors; graphs and equations; force equilibrium; projectile motion; spring  
             and oscillation; standing waves in a string; electric devices and multimeter; direct current circuit;  
             alternating current circuit; diffraction gratings 
 
336-214 กินดี ชีวิตดี 2((2)-0-4) 
 Smart Eating and Being Healthy 
  อาหารดี อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ าสะอาด การออกก าลังกาย การ

พักผ่อน อาหารที่ควรเลี่ยง อาหารขยะ เครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์   
   Good food,  five essential nutrients, healthy food, food supplements; clean water; exercise; 

rest; avoided food, junk food, alcoholic beverages 
336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ 2((2)-0-4) 
 Safety Life from Toxic Substances 
  สถานการณ์และปัญหาสารพิษร่างกายจัดการกับสารพิษ สารพิษใกล้ตัว กล่องโฟมใส่อาหาร น้ ายาลบค าผดิ 

น้ ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์ น้ ายาถูพ้ืน สารเคมีก าจัดแมลง สารเสพติด บุหรี่ สุรา พืชมีพิษ สัตว์มีพิษ มลพิษน้ า
และอากาศคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

  Situations and problems of toxic substances; body interaction with toxic substances; 
common toxic substances, foam food containers, correction fluid, sanitizers, floor scourers, 
insecticides; drug and substance abuse, cigarette, alcohol; poisonous plant; poisonous and 
venomous animal; water and air pollution; electromagnetic wave 

336-216 ยาและสุขภาพ 2((2)-0-4) 
 Drug and Health 
  ยา ยาสามัญประจ าบ้าน ยาที่ใช้เมื่อเป็นหวัด ยาถ่ายยาระบาย ยาแก้ท้องเสีย ยาต้านการติดเช้ือ ยาแก้ปวด

อักเสบ ยาท าแผล วัคซีน วิตามินและเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส าอาง ความผิดปกติด้านการนอน 
ปัญหาจากการใช้ยา การแพ้ยา ยาผิดแผน การคุมก าเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

  Medicine; household remedy, drugs used in common cold, cathartics and laxatives, 
antidiarrheals, antimicrobials, analgesics and anti-inflammatory drug, wound antiseptics; vaccines; 
vitamins and minerals; food supplements; cosmetics; sleep disorders; problems of drug use; drug 
allergy; drug abuse; contraception; sexually transmitted diseases 

340-103  วิทยาศาสตร์ประยุกตเ์พื่อชีวิต   2((2)-0-4) 
  (Applied Science for Life) 

  การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ รู้ทันสารเคมีผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ าวัน จากฟอสซิลสู่
เชื้อเพลิง รักษ์โลก รักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม และ นิวเคลียร์พลังงานในอนาตค 
 Application of science in daily life; understanding of chemicals in daily lIfe products,  from 
fossils to fuels, save world save life and save environment and  nuclear; the future energy 
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340-151  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติประจ าวัน 2((2)-0-4) 
           (Science and Technology in Daily Life) 

 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ย่อโลกไว้ในมือด้วยการสื่อสารและ
โทรคมนาคม รู้ทันสภาพอากาศด้วยอุตุนิยมวิทยา ไปทุกพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และจากต้นยางสู่
ผลิตภัณฑ์ยาง 
 Application of science and technology in daily life:  bring the world into hand with 
communication and telecommunication, weather forecast with meteorology,  go everywhere with 
geographic information system and from rubber tree to rubber products 

340-162   สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
  แสง สี และเงา; การจัดองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; สุนทรียะใน

การถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย์; สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื่อศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร 
  Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental 

photography; aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; 
aesthetics in photography for communication 

340-211 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ 2((2)-0-4) 
 Metal Plating Industrial Science 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102 
  หลักการเบื้องต้นของการชุบผิวโลหะ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการชุบ การเตรียมผิวงานก่อนชุบ การชุบ

ทอง ทองค าขาว เงิน ทองแดง โครเมียม สังกะสี นิเกิล การชุบพลาสติก การชุบแผ่นวงจรอิเล็ กโทรนิค การชุบ
ดอกไม้  ใบไม้และแมลงต่ าง  ๆ สาร เคมี ในการ ชุบ การวิ เคราะห์และทดสอบน้ ายา ชุบ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย การป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานชุบโลหะ การบ าบัดน้ าทิ้งจากโรงงานชุบ และการ
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจ าวัน 

  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 

340-231 เคมีและชีวประสิทธิผลของอาหาร 3((3)-0-6) 
 Food Chemistry and Bioavailability 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-101 และ 330-101 
 Prerequisite : 324-101 and 330-101 
  องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ปฎิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้อง บทบาท และการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

ของอาหาร สารเติมแต่ง สารพิษและสารต้านโภชนาการ ชีวพลังงานศาสตร์และโภชนาการ สัณฐานวิทยาและกาย
วิภาคศาสตร์ของระบบย่อยอาหาร การกิน การย่อย การดูดซึม จุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร และอุตสาหกรรม
อาหารในภาคใต ้
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  Food chemical composition; related chemical reaction, role and analysis of chemical 
composition; additives; toxins and anti-nutritional factors; bioenergetics and nutrition; morphology 
and anatomy of digestive system; food intake; digestion; absorption; fundamental food 
microbiology; and southern food industries 

340-241 การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร ์ 2(2-0-4) 
 Introduction to Crime Detection 
  พิสูจน์หลักฐานทางอาชญวิทยา โดยใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ รวบรวมหลักฐานวิเคราะห์ การตีความ

ทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรมและพฤติกรรมทางอาญาเบื้องต้น รวมทั้งการศึกษา ณ สถานที่ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
ต ารวจ 

  Crime detection using scientific techniques; gathering and analyzing evidence; interpreting 
fundamental criminal theories and criminal behavior; a field trip to the Police Forensic Science 
Center 

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

วิเคราะห์สารเสพติด สารควบคุม สารพิษ แอลกอฮอล์ หมึก วัตถุระเบิดและเขม่าดินปืน การเปลี่ยนแปลงและการ
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 

340-311 เคมีอาหารสัตว์น้ า 3((3)-0-6) 
 Aquafeed Chemistry 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-101 
 Prerequisite : 324-101 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ า น้ า โปรตีน ไนโตรเจนฟรี เอ็กซ์แทรก 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 เซนเซอรไ์ฟฟ้าเคมสี าหรับสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6) 
 Electrochemical Sensors for Environment 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102 
  หลักการวัดและการประยุกต์เซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมี เช่น โพเทนชิโอเมตรี โวลแทมเมตรี แอมพอโรเมตรี 

และคอนดักติเมตรีในทางสิ่งแวดล้อม 
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  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 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสัณฐานวิทยาของซากดึกด าบรรพ์พืช จากมหายุคพาลีโอ

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

and Cenozoic eras 
340-322 บรรพเรณูวิทยา 3((2)-3-4) 
 Palaeopalynology 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-102 
 Prerequisite : 330-102 
  สัณฐานวิทยาของสปอร์และเรณู จ านวน 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   เรณูวิทยาประยุกต ์ 3((2)-3-4) 
 Applied Palaeopalynology 
 รายวิชาบังคับก่อน : 330-102 
 Prerequisite : 330-102 
  การพัฒนาและสัณฐานวิทยาของสปอร์และเรณู การประยุกต์ใช้เรณูวิทยาเพื่อศึกษาบรรพชีวินวิทยา นิติ

วิทยาศาสตร์ การแพทย์และการตรวจสอบคุณภาพน้ าผึ้งและการส ารวจแหล่งน้ ามันดิบ 
  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 ชีวเคมีไฟฟ้า                            4((3)-3-6) 
 Bioelectrochemistry 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102 
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  หลักการเบื้องต้น การทดลอง และการประยุกต์ชีวเคมีไฟฟ้า ไบโอเซนเซอร์ แอมพอโรเมตรีไบโอเซนเซอร์ 
แอฟฟินิตี้ไบโอเซนเซอร์ เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าส าหรับดีเอ็นเอ เซลล์เช้ือเพลิง การสังเคราะห์ด้วยเคมีไฟฟ้า การ
สังเคราะห์ด้วยชีวเคมีไฟฟ้า 

  Principles; experimental; applications of bioelectrochemical; biosensors; amperometric 
biosensors; affinity biosensors; electrochemistry of DNA; fuel cell; electrosynthesis; 
bioelectrosynthesis 

340-332 วิทยาเอนไซมย์่อยอาหารในสัตว์น้ า 3((3)-0-6) 
 Digestive Enzymology in Aquatic Animals 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-101 และ 330-101 
 Prerequisite : 324-101 and 330-101 
  ชีววิทยาการกินอาหาร ระบบย่อยอาหาร เอนไซม์ย่อยอาหาร การประเมินประสิทธิภาพการย่อย การ

ประยุกต์ใช้เอนไซม์ย่อยอาหารส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
  Feeding biology; digestive system; digestive enzymes; digestibility evaluation; application 

of digestive enzymes for aquaculture 
340-333 สารพฤกษเคมีเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
 Introduction to Phytochemicals 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทของสารพฤกษเคมี และคุณสมบัติของสารพฤกษเคมีแต่ละประเภท การใช้

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

phytochemicals in foods, herbs and medicines, cosmetics, and supplements 
340-334 การรู้เท่าทันผลติภณัฑ์เสริมอาหารและผลติภณัฑ์เสรมิความงาม 2((2)-0-4) 
 Dietary supplements and Beauty  products Literacy 
 รายวิชาบังคับก่อน: 330-102 
 Pre-requisite: 330-102 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม โภชนาการเพื่ อส่งเสริมสุขภาพ ประโยชน์และโทษของ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคมีภัณฑ์และความปลอดภัยในการใช้เครื่องส าอาง สารทางชีวเคมีและอนุพันธ์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับความงาม สารต้านอนุมูลอิสระ สมุนไพรและสารออกฤทธิ์ท่ีใช้ในเวชส าอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความ
งาม การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  การเลือกใช้เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน 

  General knowledge on health and  beauty, health promotion nutrition; benefits and effects 
of dietary supplements; chemicals and safety in use of cosmetics; biochemical substances and 
their derivatives related to beauty; antioxidants; herbs and active ingredients in cosmeceuticals; 
dietary supplement for health and beauty; choices of dietary supplements; choice of cosmetics 
in daily life 

340-335 ชุดวิชาเคมี-ชีววิทยาอุตสาหกรรม 9((7)-6-14) 
 Module : Industrial Chemistry-Biology 



50 

  การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เทคโนโลยีชีวภาพพืช สัตว์และจุลินทรีย์ จุลชีววิทยา
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม การจัดการอุตสาหกรรมในภาคใต้ ระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยทางเคมี
และทางชีวภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายอุตสาหกรรม และการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม    

  Chemical analysis using modern instruments; plant, animal and microbial biotechnology; 
industrial and environmental microbiology; southern manufacturing management; quality 
assurance, and chemical safety and biosafety; environmental management; industrial law; being 
an industrial entrepreneur 

340-341   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 

  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 

340-342 ชุดวิชานิติวิทยาศาสตร์เพื่อความยตุิธรรม 9((7)-6-14) 
 Module : Forensic Science in Criminal Justice Module 
  ความรู้พื้นฐานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การพิสูจน์พยานหลักฐานเพื่อน าไปสู่การลงโทษทางกฎหมาย การ

น าหลักการทางเคมีมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนทางนิติวิทยาศาสตร การน าหลักการทางชีววิทยามาประ
ยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนทางนิติวิทยาศาสตร์ ความรู้พื้นฐานและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานดิจิทัล การน า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในคดีสิ่งแวดล้อม  

  The basic principle of crime scence investigation; criminalistics for legal punishment; the 
application of chemistry to forensic science; the application of biology to forensic science ; the 
principle of digital forensic and digital evidence collectioon of digital ; apply the scientific 
knowledge for environmental forensic case  

340-381 การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 2((1)-2-3) 
 Preparation for Seminar in Science 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อส าหรับการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การเตรียมและค้นคว้า

เอกสารอ้างอิง การอ่านและการวิเคราะห์ประโยค ไวยากรณ์ที่พบบ่อยในการอ่านบทความวิจัย การเขียนบทคัดย่อ 
การเลือกใช้สื่อท่ีเหมาะสมและเทคนิคการน าเสนอการสัมมนา 

  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 ทักษะวิจัยทางเคมี-ชีววิทยาประยกุต์ 3((1)-4-4) 
 Research Skills in Applied Chemistry-Biology 
  เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การตั้งปัญหาและสมมุติฐานเพื่อการวิจัย การ

ออกแบบการทดลอง การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงร่างวิจัยและการน าเสนอภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษา 

  Scientific attitude; scientific method; statement of scientific research problem and 
hypothesis; experimental design; literature review; and research proposal writing and presentation 
under the guidance of an advisor 

340-441 การวิเคราะห์ยาเสพตดิเบื้องต้น 3((2)-3-4) 
 Introduction to Drug Analysis 
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 
 Prerequisite : 324-102 
  ค าจ ากัดความและประเภทของยาเสพติด วิธีการตรวจสอบยาเสพติดแต่ละประเภท หลักการเบื้องต้นของ

การตรวจสอบยาเสพติดแต่ละวิธี ตลอดจนขั้นตอนในการประยุกต์ใช้วิธีการต่าง ๆ ในการตรวจสอบประเภทของยา
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 
  หลักการทางด้านเคมีส าหรับการประยุกต์ใช้ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์สาร

เสพติด แอลกอฮอล์ หมึกและสี วัตถุระเบิดและเขม่าดินปืน เศษวัสดุไหม้ไฟ เส้นใย แก้วและสารพิษ 
  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 

340-443 หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 1 2((2)-0-4) 
 Special Topics in Forensic Science I 
  หัวข้อเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าสนใจในปัจจุบัน 
  Current topics of interest in forensic science 
340-444 หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 2 2((2)-0-4) 
 Special Topics in Forensic Science II 
  หัวข้อเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าสนใจในปัจจุบัน 
  Current topics of interest in forensic science 
340-451 หัวข้อพิเศษทางเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1 2((2)-0-4) 
 Special Topics in Applied Chemistry-Biology I 
  หัวข้อเกี่ยวกับเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ทีม่ีความน่าสนใจในปัจจุบัน 
  Current topics of interest in applied chemistry-biology 
 



52 

340-452   หัวข้อพิเศษทางเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 2 2((2)-0-4) 
 Special Topics in Applied Chemistry-Biology II 
  หัวข้อเกี่ยวกับเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ทีม่ีความน่าสนใจในปัจจุบัน 
  Current topics of interest in applied chemistry-biology 
340-453 ระบบประกันคณุภาพสากล 3((3)-0-6) 
 International Quality Assurance System 
  หลักการเบื้องต้นของระบบประกันคุณภาพสากล เช่น ระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 

(ISO 9000) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14000) มาตรฐานข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถใน
ห้องปฏิบัติการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ (มอก.- ISO/IEC 17025) และระบบคุณภาพอื่น ๆ ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 

  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 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร ์ 1(0-2-1) 
 Seminar in Science 
 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา 
 Condition : Must enroll at least 6 semesters 
  หัวข้อเรื่องสัมมนาเลือกจากเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
  Seminar topics selected from interesting basic sciences or applied sciences 
341-211 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 การวิเคราะห์และทดสอบน้ ายาชุบ 

เช่น ความเป็นกรดเบส เงิน ทองแดง โครเมียม สังกะสี นิเกิล ไซยาไนด์ ฯลฯ การบ าบัดน้ าทิ้งจากการชุบโลหะ 
  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 

341-231 เทคนิคทางห้องปฏิบัติการเคมี-ชีววิทยา 2(0-6-0) 
 Chemistry-Biology Laboratory Techniques 
 รายวิชาบังคับก่อน: 325-102, 331-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Pre-requisite: 325-102, 331-102 or consent of the program 
  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือสมัยใหม่ในห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา 
  Laboratory safety; operation of modern equipments and instruments in chemistry and 

biology laboratory 
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341-331 ชุมชนศึกษา 1(0-3-0) 
 Community Studies 
  ศึกษาปัญหาของชุมชน วางแผนการแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ทางเคมี -ชีววิทยา เน้น

ประโยชน์เพื่อชุมชนและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การ
ท างานเป็นทีมภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  

  Study of community issues; problem solving through the integrative chemistry- biology 
knowledge, with emphasis on public benefits, moral and ethics cultivation, public consciousness, 
and teamwork under the guidance of supervisor 

341-332 เคมี-ชีววิทยาเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน 1(0-3-0) 
 Chemistry-Biology for Community Problem Solving 
 รายวิชาบังคับก่อน : 341-331 
 Prerequisite : 341-331 
  การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ทางสาขาเคมี-ชีววิทยาเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน เน้นประโยชน์

เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็นทีมภายใต้การแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  

  Integrative activities for solving community issues, base on the body of knowledge for 
chemistry- biology, with emphasis on public benefits, moral and ethics cultivation, public 
consciousness, and teamwork under the guidance of supervisor 

341-371 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร ์ 1(0-6-0) 
 Science Job Training 
 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 Condition : Must enroll at least 90 credits 
  การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือภาควิชา

วิทยาศาสตร์ประยุกต์รับรองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3-4 สัปดาห์ และการเข้าเยี่ยมชมกิจการตามโรงงานหรือ
หน่วยงานที่ภาควิชารับรอง การประเมินผลพิจารณาจากรายงานการฝึกงานและการดูงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือในรูปของการสัมมนา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่รับผิดชอบ 

  Three to four weeks 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 

341-442 ปฏิบัติการนติิเคมีเบื้องต้น 1(0-3-0) 
 Introduction to Forensic Chemistry Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานทางเคมีในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง

ประกอบด้วย การวิเคราะห์สารเสพติด แอลกอฮอล์ หมึกและสี วัตถุระเบิดและเขม่าดินปืน เศษวัสดุไหม้ไฟ และ
สารพิษ 
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  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 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
 Cooperative Education 
 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 
   และเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
 Condition : Enrollment at least 6 semesters or 105 cradits and preparation course for 
   cooperative education at least 30 hours   
  ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ ศึกษาระบบการท างานจริงที่เกี่ยวข้องกับสาขา 

วิชาเคมี และ/หรือ ชีววิทยา พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การ
ท างาน อาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการท างาน น าเสนองานและรายงานฉบับสมบูรณ์ 

  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 
  ฝึกท าวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ 
  Practice doing scientific research 
341-492 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2 3(0-9-0) 
 Project in Science II 
 รายวิชาบังคับก่อน : 341-491 
 Prerequisite : 341-491 
  ฝึกท าวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ 
  Practice doing scientific research 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดจิิทัล 2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy 
  การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและปลอดภัย 

ฝกึฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

  Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable 
way; practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work 
effectively 
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348-103   การประยุกต์นาโนเทคโนโลย ี 2((2)-0-4) 
 Applied Nanotechnology  
  ทรรศนะคติทางนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี

ทางด้านสุขภาพเภสัชกรรมและทางการแพทย์ การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอาหารและเกษตรกรรม การ
ประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหรรมและการขนส่ง การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม การสืบค้น
การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและความตระหนักความเป็นพิษทางนาโน
เทคโนโลยี 

  Nanotechnology perspectives; nanoscience and nanotechnology; nano- applications for 
health, pharmaceutical and medical; nano- applications for food and agriculture; nano-
applications for production industrials and logistics; nano- applications for energy and 
environment; nano- applications for electronics, information technology ( IT)  and engineering; 
exploration of applied nanotechnology and pitching for nanotechnology startup; nano-safety and 
awareness of nanotoxicology 

388-100 สุขภาวะเพื่อเพ่ือนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
 Health for All 
  หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  ปัญหา

สุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวัย 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

  Principle and steps of basic life support; practice of basic life support in simulated situation; 
common mental health problems;  warning signs; initial assessment and care; concepts of health 
and health promotion; first aid 

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
 Law relating to Occupations and Everyday Life 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน กฎหมายที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายธุรกิจ กฎหมาย
ภาษีอากร กฎหมายสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน 

  General principles of law and legal enforcement; laws relating to daily life; laws relating to 
occupations and business -  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 

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม 2((2)-0-4) 
 General Principles of Law and Judicial Process 
  กฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม ความส าคัญของกระบวนการยุติธรรมกับชีวิตประจ าวัน แนวคิด 

หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ความหมายของกฎหมายในฐานะที่
เป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐาน
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เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการยุติธรรมในชีวิตประจ าวัน 

  Law and social justice; importance of justice administration in daily life; concepts, principles 
and definition of the administration of civil justice, criminal justice and administrative justice; 
meaning of law as regulations of the society and the nation; relation between law and other 
relating disciplines; basic knowledge about general laws; the essential laws for daily life; the 
principle of Rechtsstaat ( legal state)  and the rule of law; alternative justice and problems which 
occur in the administration of justice in daily life 

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 2((2)-0-4) 
 Taxation and Life 
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีอากรกับชีวิตประจ าวัน แนวคิดและหลักการพื้นฐานการจัดเก็บภาษีอากร ภาระ

ภาษีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือหน่วยภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหรือการประกอบธุรกิจ ได้แก ่
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ การวางแผนภาษีอากรเพื่อการ
ด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 

  Relation between taxation and daily life, the basic concept and principles of taxation, 
natural persons, juristic persons, and other units tax burden relating to occupations and business 
-  personal income tax, corporate income tax, value added tax and specific business tax; tax 
planning for living with social responsibility 

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) 
 Human Rights and Citizenship 
  แนวคิดสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโนทัศน์

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน  แนวคิดทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล ประเด็นปัญหาทาง
จริยธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ผลกระทบทางสังคม แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นดังกล่าว 

  Concepts of human rights, and the evolution of human rights in international aspects and 
Thailand; the conceptions and laws relating to human rights; the developmental public policies 
that affect human rights; the concept of moral, ethical, and social responsibility of government 
personnel; behaving according to good governance; ethical issues in globalization, the impact of 
social; ethical and moral development, and the laws relating to such issues 

890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 Essential English 
  โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นสาระส าคัญ การออกเสียง ทักษะพื้นฐานการฟัง 

พูด อ่าน และเขียนระดับประโยค และข้อความสั้น ๆ 
  Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in 

listening, speaking, reading, and writing sentences and short messages 
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890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
 Everyday English 
  การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด 

ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
  Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and details; 

grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
 English on the Go 
  การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจ การสรุปความและการ

ตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาที่ซับซ้อนส าหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในบริบทท่ีหลากหลาย 
  English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and 

interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication in various contexts 

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 English in the Digital World 
  การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ 
  Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and 

reading texts through speaking and writing 
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 
 English for Academic Success 
  การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพื่อแสดง

ความคิดเห็นต่อสาระอย่างมีวิจารณญาณ 
  English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to 

academic texts through speaking and writing 
  (หมายเหตุ : ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา)  
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
 Improving English Writing Skills 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป  
  การเขียนย่อหน้าและความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักไวยากรณ์ ค าเช่ือมประโยคและเครื่องหมาย

วรรคตอนท่ีถูกต้อง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน 
  Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, sentence 

connectors and punctuation, coherence, and the writing process 
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890-011 อ่านได้ใกลต้ัว 2((2)-0-4) 
 Reading All Around 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การฝึกอ่านจากสื่อสิ่งที่พิมพ์ที่เป็นของจริงในบริบทต่าง ๆ เช่น สื่อจากป้ายประกาศ ใบปลิว แผ่นพับ โบร

ชัวร์ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ อีเมล คู่มือต่าง ๆ เป็นต้น  การฝึกใช้เทคนิคการอ่านในแบบต่าง ๆ เช่น การอ่าน
แบบ Skimming และ Scanning การเดาศัพท์ การใช้ประสบการณ์ความรู้มาช่วยในการอ่าน การท าความเข้าใจ
กับจุดประสงค์ผู้เขียน เป็นต้น การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยอาศัยหลักคิดจากสถานการณ์ในชีวิตจริง 

  Practice reading different types of authentic materials e. g.  notices, leaflets, brochures, 
advertisements, newspaper articles, emails, manuals, etc.  in various contexts; using a variety of 
reading techniques such as skimming, scanning, guessing the meaning of unknown words, using 
background knowledge, working out a writer’ s purpose etc. ; improving critical reading based on 
real-life situations 

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน  2((2)-0-4) 
 Strategic Reading for Greater Comprehension  
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดับค า วลี ประโยค ย่อหน้า และข้อความแบบต่าง ๆ การอ่านเพื่อหา

รายละเอียด การจับใจความส าคัญ และการจับใจความที่ซ่อนอยู่ในข้อความ เทคนิคการพัฒนาอัตราความเร็วการ
อ่าน การฝึกฝนการอ่านวัสดุการอ่านชนิดต่าง ๆ 

  Reading techniques; reading from the word, phrase and paragraph levels to reading 
different types to texts; reading for details; finding the main idea; finding ideas from the hidden 
messages; techniques for improving reading speed and practicing reading from different types of 
reading materials 

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 2((2)-0-4) 
 Better Academic Texts Readers 
 เหมาะส าหรับผูเ้รียนทีผ่่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของบทอ่านเพื่อความเข้าใจในการอ่าน การพัฒนาทักษะการ

อ่านเชิงวิชาการ การเพิ่มพูนค าศัพท์ทางวิชาการและการสรุปย่อเนื้อหาจากบทอ่านเชิงวิชาการ 
  The use of forms and structures of the texts for reading comprehension; developing 

academic reading skills; building academic vocabulary and making notes from academic texts 
890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 2((2)-0-4) 
 English Pronunciation through Songs 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
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  การออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้าย การเน้นเสียงใน
ระดับค า การโยงเสียง หน่วยเสียงที่เป็นปัญหาของคนไทย การเพิ่มพูนวงศัพท์และส านวนภาษาในภาษาอังกฤษ 
การฝึกและการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

  Pronunciation of English consonants and vowels; initial and final sounds; word stress; 
linking sounds; sounds problematic to Thais; building English vocabulary, idioms, and expressions; 
practicing and improving listening skills and pronunciation through English songs 

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง 2((2)-0-4) 
 English Grammar for Real Life Communication 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ หน้าที่ทางภาษา

และความหมาย การน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้สื่อสารเน้นทักษะการอ่านและการเขียน 
  Analysis of English grammatical structures in context; relationships between forms and 

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

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 English Conversation 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การสร้างความตระหนักรู้ถึงลักษณะการด าเนินบทสนทนาและหน้าที่ของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนา

ในชีวิตประจ าวัน การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วไปในบริบททางปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการ
สนทนาภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 

  Raising awareness of organizational features of conversation and functions of 
conversational English in everyday life; making small talk in English in different interactional 
contexts; developing essential English conversation skills for everyday social interaction    

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
 From Listening to Speaking English 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การฟังและการพูดสั้นๆ การน าเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่าง ๆ โดยผู้พูดหลากหลายส าเนียง การพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ได้ฟัง 
  Listening to and giving short talks, presentations, discussions in academic and career 

settings, and communication in various situations by speakers with variety of English accents; 
responding orally to oral inputs 
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890-022 การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 Presentations and Public Speaking in English 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  ความรู้ด้านภาษาและวิธีการในการรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การ

เตรียมและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การพูดในท่ีสาธารณะ 
  Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, analyzing and 

synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public speaking 
890-023 การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม  2((2)-0-4) 
 Learning English through Cultures 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมประเพณี แนวคิด ความเช่ือ ส านวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงานฉลอง ตามประเพณีทั้ง
ของไทยและชาติต่าง ๆ 

  Using English for accessing information, exposure and discussions on Thai and other 
cultures: customs, concepts, beliefs, idioms, gestures, songs, poems and festivals 

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 Creating English Short Films 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนบรรยายภาพยนตร์และบทภาพยนตร์สั้น การพัฒนาเค้าโครงเรื่องและ

เค้าโครงตัวละคร การสื่อสารด้วยข้อความผ่านบทภาพยนตร์ 
  Creative writing, writing descriptions and scripts for short films; plot development and 

character outline; communicating messages through film scripts 
890-025 ทักษะการเรยีนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
 Study Skills in English for Higher Studies 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ การเขียนเชิงเรื่องเล่า เชิงบรรยายและเชิงแสดงความเห็น การสรุปบันทึกย่อ

ข้อความจากการฟังบรรยาย ทักษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นอภิปราย การตั้งค าถาม การตอบค าถาม การ
แสดงความเห็น เทคนิคการน าเสนอรายงานปากเปล่า 

  A variety of reading strategies; narrative, descriptive, and expository writings; note- taking 
from lectures; discussion skills including proposing issues, questioning, responding to questions, 
expressing opinions; oral presentation techniques 
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890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
 Reading to Write in English 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
 หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การอ่านเพื่อความเข้าใจ การตีความและสังเคราะห์เรื่องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน การเขียน

แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน 
  Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in response to 

the reading materials 
890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 
 English Communication for Business 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
 หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาพูดในบริบทธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเจรจาต่อรอง การสนทนา

และอภิปรายอย่างเป็นทางการกับคู่ค้า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมในสถานการณ์ทาง
ธุรกิจที่หลากหลาย 

  Communication skills; spoken and written English in the business context; telephoning; 
verbal negotiation; written negation; formal discussion, critical thinking, appropriate terminology 
use for various business situations 

890-031 ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน 2((2)-0-4) 
 English in the Workplace 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดสื่อสารในที่ท างานในบริบททางธุรกิจ เช่น  การต้อนรับแขก 

การโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   การน าเสนอข้อมูล การเขียนเชิงธุรกิจ และทักษะเพื่อการสมัคร
งาน 

  Skills for communication in the workplace covering the four skills of reading, writing, 
listening, and speaking in the business context:  welcoming guests and visitors, telephoning and 
writing email, presenting information, business writing; and job application skills 

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4)  
 English for Travelers 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  ภาษาและทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว การเตรียมตัวส าหรับการเดินทาง การจัด

โปรแกรมท่องเที่ยว ทักษะการเอาตัวรอดส าหรับนักท่องเที่ยว ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและมารยาทส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

  Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; planning 
itinerary; survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers 



62 

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บรโิภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
 English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การโต้ตอบทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ การสื่อสารด้วยการเขียนผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ 
  English business correspondence for consumers and entrepreneurs; written 

communication through online social media 
890-040 การเขียนเพื่อการสมคัรงาน  2((2)-0-4) 
 Writing for Job Application 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  ศัพท์และส านวนเพื่อการสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน การหางาน การกรอกใบสมัครงาน การเขียน

ประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน การสมัครงานออนไลน์ 
  Vocabulary and expressions for job application; job advertisements; job search; filling out 

a job application form; writing a resume and a job application letter; online job application 
890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
 English for Job Interview 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน ศัพท์และส านวนส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน การออกเสียงระดับ

ค าและระดับประโยค ทักษะการถามและตอบค าถาม การสัมภาษณ์งานเสมือนจริง จดหมายและอีเมล์ขอบคุณ 
  Job interview insights; vocabulary and expressions for job interviews; pronunciation at word 

and sentence levels; questioning and answering skills; mock interviews; thank you letter and e-
mail 

890-050 แปลสิกูเกลิ  2((2)-0-4) 
 Google Translate Me 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  ความหมายของการแปล หน้าที่ของภาษา ความส าคัญของการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎีการแปล 

ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล การแปลกับวัฒนธรรม การแปลเชิงเทคนิค 
  Definition of translation; language functions; the importance of translation, translators’ 

qualities; translation theories; types of translation; translation processes; translation and culture; 
technical translation 
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890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4) 
 English Twenty-Four/Seven 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การใช้แฮชแท็ก (Hashtag) ตัวย่อและค าบรรยายภาษาอังกฤษในการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ทางสื่อสังคม

ออนไลน์ การวิเคราะห์สื่อภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ มารยาทในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  การ
เลือกใช้ทรัพยากรทางการเรียนรู้ออนไลน์ที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และการผลิตสื่อภาษาอังกฤษ
เพื่อเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์โดยสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

  The use of hashtags, abbreviations, acronyms, and captions in English in the production of 
content to be published on social media; the analysis of content in English published on social 
media; the social media etiquette; the selection of creative and constructive online learning 
resources and the production of content in English that reflects social responsibility on social 
media 

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดจิิทัล 2((2)-0-4) 
 English for Digital Literacy 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษในสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบ ลักษณะและความหมายของ

สารในสื่อ หลักและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสาร การถ่ายทอดข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการ
สารจากสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและ การสื่อสารด้วยทักษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียนด้วยภาษาอังกฤษ 

  The accessibility of information in different types of digital media; elements, meaning of 
messages in the media; principles and techniques of analyzing and evaluating message; 
transferring information integrated from different types of digital media, the ability in producing 
content and communicating through listening, speaking, reading and writing in English 

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Employment 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การทบทวนและเพิ่มความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการท าข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การ

สร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 
  Revising and enhancing English knowledge and skills required for a professional English 

test; getting familiar with the test format; developing test-taking strategies through practice 
890-071  พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ  2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Higher Studies 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET 

มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
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  การทบทวนและเพิ่มความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่อการศึกษา
ต่อ การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 

  Revising and enhancing English knowledge and skills required for an English standardized 
test for study purposes; getting familiar with the test format; developing test- taking strategies 
through practice 

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
 Basic Japanese 
  ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ ค าศัพท์ ประโยคและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น

เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเบื้องต้น 
  Hirakana and Katakana characters; basic vocabulary, sentences, and grammar; basic 

Japanese structures; listening, speaking, reading, and writing skills 
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in Daily Life 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/

ผู้สอน 
  ค าศัพท์ ส านวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง และการพูดภาษาญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยน

ข้อมูล การแสดงความคิดเห็นในหัวข้อท่ีก าหนด 
  Vocabulary, expressions and sentences in daily life; Japanese listening and speaking skills; 

exchanging information; expressing opinions on given topics 
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in the Workplace 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/

ผู้สอน 
  ค าศัพท์ ส านวนท่ีใช้ในที่ท างาน โครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน ทักษะการฟัง และการพดู

ในสถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมการท างานในองค์กรญี่ปุ่น 
  Vocabulary, expressions used in the workplace; sentence structures in work situations; 

listening and speaking in provided situations; Japanese work etiquettes in Japanese organizations 
891-020  ภาษาจีนเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
 Basic Chinese 
  สัทอักษรจีน อักษรจีน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีน

เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมจีนท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 
  Chinese phonetic alphabets, characters, sentence structures and basic grammatical 

structures; listening, speaking, reading, and writing Chinese for daily communication; Chinese 
cultures in daily life 

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in Daily Life 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
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  ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อื่นใน
สถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

  Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in 
provided situations; Chinese cultures for proper and appropriate communication in provided 
situations 

891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน 2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in the Workplace 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
  การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน

สถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมจีนท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
  Conversation; sentence structures used for work; listening, speaking, reading, and writing in 

provided situations; Chinese cultures in various situations 
891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
 Basic Malay 
  ค า วลี ประโยค และไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษามลายูเพื่อใช้สื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมที่สอดแทรกในสถานการณ์ที่ก าหนด  
  Words, phrases, and basic grammatical structures; listening, speaking, reading, and writing 

Malay in everyday communication, Malay cultures in provided situations 
891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
 Malay Conversation in Daily Life 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/

ผู้สอน 
  ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อื่นใน

สถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม 
  Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in 

provided situations; Malay cultures for proper and appropriate communication 
891-032 สนทนาภาษามลายเูพื่อการท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
 Malay Conversation for Tourism 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/

ผู้สอน 
  ทักษะการสื่อสารภาษามลายูที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่ก าหนด  ทักษะการฟัง พูด อ่าน

และเขียน วัฒนธรรมมลายูที่สอดแทรกในบริบทการท่องเที่ยว 
  Malay communication skills in provided situation about tourism industry; listening, 

speaking, reading, and writing; Malay cultures in tourism contexts 
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891-033 ภาษามลายูกลางส าหรบัสัตวแพทย์ 2((2)-0-4) 
 Standard Malay for Veterinary Students 
  หลักการใช้ภาษามลายูมาตรฐาน เน้นทักษะการฟังและพูด ค าศัพท์ ส านวนและประโยคภาษามลายูในการ

ซักประวัติสัตว์ป่วย และการอธิบายวิธีการรักษาต่อเจ้าของสัตว์ 
  Principles of standard Malay emphasizing on listening and speaking skills; vocabulary and 

expressions for animal symptom inquiry; using standard Malay to explain animal treatment 
891-034 ภาษามลายูถ่ินส าหรับสัตวแพทย ์ 2((2)-0-4) 
 Malay Dialect for Veterinary Students 
  หลักการใช้ภาษามลายูถิ่น เน้นทักษะการพูดและฟัง การใช้ค า ส านวน และประโยคภาษามลายูในการซัก

ประวัติสัตว์ป่วย และการอธิบายวิธีการรักษาต่อเจ้าของสัตว์ 
  Principles of Malay dialect emphasizing on listening and speaking skills; vocabulary and 

expressions for animal symptom inquiry; using Malay dialect to explain animal treatment 
891-040  ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
 Basic Korean 
  อักษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีเพื่อใช้

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 
  Korean characters, sentence structures, and basic grammatical structures; listening, 

speaking, reading, and writing Korean in everyday communication; Korean cultures in daily life 
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in Daily Life 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/

ผู้สอน 
  ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อื่นใน

สถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
  Communication skills, basic conversing and exchanging information or opinions in provided 

situations; Korean cultures for proper and appropriate communication 
891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in the Workplace 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/

ผู้สอน  
  การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน

สถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  Conversation and sentence structures for work; listening, speaking, reading, and writing in 

provided situations; Korean cultures in various situations  
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891-050  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
 Basic German 
  ศัพท์ ไวยากรณเยอรมันขั้นพ้ืนฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การออกเสียงภาษาเยอรมัน ทักษะการ

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐาน 
  Basic German grammar and vocabulary for everyday communication; German 

pronunciation; basic German listening, speaking, reading, and writing skills 
895-001 พลเมืองที่ด ี 2((2)-0-4) 
 Good Citizens 
  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิทธิ

เสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
  Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; 

equality; living together in a multicultural society 
895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
  ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบัติการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ช้ันด้วยขิมไทย 
  Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice;  playing Song Chan or 

moderate rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 
895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing 
  เพลงพื้นบ้าน เพลงร้องและเครื่องดนตรีประกอบเพลงพื้นบ้าน ร ากลองยาว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นร าก า

เคียว เพลงงูกินหาง 
  Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance, Kieo Khao Song, Ten, 

Kam, Ram Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song 
895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song 
  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง เครื่องประกอบจังหวะต่าง ๆ กลอง

ยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพื้นฐาน 
  Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and percussion 

instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; playing basic 
traditional Thai music 

895-023 กีตาร์  1((1)-0-2) 
 Guitar 
  กีตาร์ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของกีต้าร์ เพลงสมัย

นิยม 
  Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 
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895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
 Ukulele 
  อูคูเลเล่ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ เพลง

สมัยนิยม 
  Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music 
895-025 ฮารโ์มนิกา 1((1)-0-2) 
 Harmonica 
  ฮาร์โมนิกาขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของฮาร์โมนิกา 

เพลงสมัยนิยม 
  Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; popular 

music 
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection 
  สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ข้อคิด ตัวตนมนุษย์ ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากภาพยนตร์และละคร 
  Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection from 

the film and drama 
895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language 
  ลักษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การสื่อความหมายได้ตามวัตถุประสงค์ 
  Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings 

as intended 
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค ์ 1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
  วาดเส้นจากสิ่งแวดล้อม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการด้วยลายเส้น 
  Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 
895-030 ว่ายน้ า  1((1)-0-2) 
 Swimming 
  การเคลื่อนไหวกับว่ายน้ า กิจกรรมว่ายน้ า การน ากิจกรรมว่ายน้ าไปใช้สร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน

ชีวิตประจ าวัน 
  Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming activities for 

health promotion and social skills in daily life 
895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis 
  การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นสื่อเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและทักษะ

ทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to enhance 

the health and social skills needed in everyday life 
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895-032 บาสเกตบอล 1((1)-0-2) 
 Basketball 
  สมรรถภาพทางกาย ทักษะในการเคลื่อนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น กติกา มารยาทของ

การเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
  Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; 

etiquettes of players and spectators; improve the quality of life 
895-033 กรีฑา  1((1)-0-2) 
 Track and Field 
  การเคลื่อนไหวกับกรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใช้สร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน

ชีวิตประจ าวัน 
  Body movements for track and field; track and field activities; application of track and field 

activities for health promotion and social skills in daily life 
895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2) 
 Social Dance 
  การเคลื่อนไหวกับลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใช้สร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน

ชีวิตประจ าวัน 
  Body movements for social dance; social dance activities; application of social dance 

activities for health promotion and social skills in daily life 
895-035 เปตอง  1((1)-0-2) 
 Petanque 
  การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใช้เปตองเป็นสื่อเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและทักษะ

ทางสังคมทีจ่ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a medium to 

enhance the health and social skills needed in everyday life 
895-036 ค่ายพักแรม 1((1)-0-2) 
 Camping 
  ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพักแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับค่ายพักแรม ชนิดของค่าย 

กิจกรรมค่าย  การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยู่ค่ายพักแรม การน าไปใช้ 
  Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of 

camping; camping activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; 
application of the skills 

895-037 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
 Badminton 
  การเคลื่อนไหวกับแบดมินตัน  กิจกรรมแบดมินตัน การน ากิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริมสุขภาพและ

ทักษะทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 
  Body movements for badminton playing, badminton activities, application of badminton 

activities for health promotion and social skills in daily life 
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895-038 เทเบิลเทนนสิ 1((1)-0-2) 
Table Tennis 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นสื่อในการสร้างเสริม
สุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health promotion; 
application in daily life 

895-039 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1((1)-0-2) 
Exercise for Health 

วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย สรีรวิทยาการออกก าลังกาย สมรรถภาพทาง
กาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลังกาย การน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical fitness; 
criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 

895-040 จิตวิทยาความรัก 2((2)-0-4) 
Psychology of Love 

จิตวิทยาเบื้องต้น ความรักและการดึงดูด ระยะห่างระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามเหลี่ยม
ของความรัก ความผูกพัน 

General psychology; love and affection; personal space; interpersonal relationship; 
triangular of love; attachment 

895-041 ปรัชญาจรยิะ 2((2)-0-4) 
Ethical Philosophy 

แนวคิดทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก จริยศาสตร์และศาสนาจริยศาสตร์และ
ศาสตร์ต่าง ๆ ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ กับปัญหาในปัจจุบัน 

Ethical conceptions of western and eastern philosophers; ethics and religion; ethics and 
sciences; ethical theories; ethical theories and contemporary issues 

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) 
Art of Communication in Thai Language in the 21st Century 

ศิลปะการสื่อสารในภาษาไทย และการรู้เท่าทันสื่อและสารในศตวรรษที่ 21 ทั้งการสื่อสารมวลชน และการ
สื่อสารผ่านสังคมสื่อสารออนไลน์ 

Art of communication in the Thai language and media literacy in the 21st century mass 
communication and online communication through social media 

895-043 การใช้ภาษาไทย 2((2)-0-4) 
Thai Usage 

การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing  
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895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย 2((2)-0-4) 
Contemporary Thai Language 

ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยร่วมสมัยประเภทต่างๆ ในสังคมไทย ภาษาหนังสือพิมพ์ โฆษณา อินเทอร์เน็ต 
Characteristics of various types of contemporary Thai in Thai society; Thai in newspapers, 

advertisements, and the Internet   
895-045 ทักษะการสื่อสาร 2((2)-0-4) 

Communication Skills 
วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การน าเสนอ การเขียนรายงานเชิง

วิชาการ 
Verbal and non-verbal communication; Thai usage in communication; giving presentations; 

academic report writing 
895-046 ความคิดและการสื่อสาร 2((2)-0-4) 

Thoughts and Communication 
ความคิดเชิงตรรกะ การล าดับความคิด การจับประเด็น การสรุปประเด็น การถ่ายทอดความคิดด้วยเหตุผล 
Logical thinking; organization of ideas; identifying main ideas; summarizing; conveying ideas 

through reason 
895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร ์ 2((2)-0-4) 

History in Movies 
ศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ วิเคราะห์ความคล้ายคลึงหรือความแตกต่ าง การ

น าเสนอเรื่องราวในภาพยนตร์ 
Studying history through Thai and international films; analyzing similarities and differences; 

presenting film stories 
895-048 การวาดเส้นและระบายส ี 2((2)-0-4) 

Drawing and Painting 
หลักการวาดเส้น องค์ประกอบทัศนศิลป์ ทฤษฎีสี การฝึกปฏิบัติวาดเส้นและระบายสีรูปทรงต่าง ๆ เทคนิค

การวาดเส้นระบายสี 
Principles of drawing; composition of visual art; color theory; practice of drawing and 

painting different shapes; drawing and painting techniques 
895-049 ศิลปะกับความสุข 2((2)-0-4) 

Art for Happiness 
คุณค่าของศิลปะ การช่ืนชมความงาม ฝึกปฏิบัติการวาดภาพระบายสีรูปทรงต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ศิลปะ

ในชีวิตประจ าวัน เพื่อการผ่อนคลายและเสริมสร้างการเรียนรู้ 
Value of art; appreciation of beauty; practice of drawing and painting different shapes; 

application of art in daily life for relaxing and enhancing learning 
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895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
 Arts in Multicultural Society 
  รูปลักษณ์ ความสุนทรีย์ บริบทของศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเหมือนและความต่างของศิลปะบน

ความหลากหลายวัฒนธรรม 
  Appearance; aesthetics; art contexts in multicultural society; similarities and differences of 

art in multicultural society    
895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 2((2)-0-4) 
 Contemporary Arts and Culture 
  ศิลปวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย ผลกระทบและคุณค่าที่มีต่อสังคมไทย ศิลปวัฒนธรรมในเป็นประเด็น  

ใหม่ ๆ 
  Arts and culture in contemporary society; effects and values of Thai society; new issues on 

arts and culture  
895-054 การเรยีนรู้ผา่นการท่องเที่ยวแบบประหยดั 2((2)-0-4) 
 Learning through Backpacking Trips 
  รูปแบบการใช้เวลาว่างเพื่อนันทนาการและแนวคิดการท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา

แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว การจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 
  Types of recreational activities and tourism concepts; using technology for tourism 

information search; backpacking trips 
895-055 ตะลยุแดนมรดกโลก 2((2)-0-4) 
 World Heritage Journey 
  ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก 
  History; arts and culture; wisdom tourism in world heritage site 
895-056 สงขลาศึกษา 2((2)-0-4) 
 Songkhla Studies 
  ศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวท่ี

ส าคัญในเมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ 
  History, geography, archeology, way of life, architecture, arts and culture and major tourist 

attractions of Songkhla and Hat Yai City 
895-057 ดนตรไีทย 2((2)-0-4) 
 Thai Classical Music 
  ประวัติดนตรีไทย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับสังคมไทย ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและลักษณะ

การประสมวงดนตรีไทย จังหวะและประเภทของเพลงไทย การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
  History of Thai classical music; relations between Thai music and Thai society; types of 

Thai musical instruments and Thai music ensembles; rhythms and types of Thai songs; practice 
of Thai musical instruments 
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895-058 สังคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4) 
 Thai Music Art 
  ความเช่ือ ประเพณีไหว้ครู ท านองเพลงไทยและการประสานเสียง เทคนิค การบันทึกโน้ตและการฝึก

ปฏิบัติดนตรีไทย 
  Beliefs; rituals of paying respect to music masters; melody and harmony; techniques; 

recording of Thai music notation and practice of Thai musical instruments 
895-059 ดนตรตีะวันตก 2((2)-0-4) 
 Western Music 
  ก าเนิดของดนตรีตะวันตก ประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ลักษณะการ

ผสมวงดนตรีตะวันตก ประเภทของบทเพลง ความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกตามถนัดได้ 
  Origins of Western music; history and development of Western music in different periods; 

characteristics of the arrangement of Western music; types of music; mastery of one selected 
Western instrument 

895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ  2((2)-0-4) 
 Physical Education and Recreation 
  ความเป็นมา คุณค่าและประโยชน์ของพลศึกษาและนันทนาการ คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมในยุค

โลกาภิวัตน์กับการพลศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Background; values and benefits of physical education and recreation; quality of life, 

society and environment of globalization with physical education and recreation; the choice of 
physical education and recreation activities to use in daily life 

895-061 ฟิตและเฟริ์ม 2((2)-0-4) 
 Fit and Firm 
  ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปร่างประเภทต่าง ๆ อาหารเพื่อสุขภาพการควบคุมน้ าหนัก 

และกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
  Body mass index; physical fitness; types of body shapes; healthy food; weight control and 

physical activities for health 
895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน 2((2)-0-4) 
 Active Lifestyle 
  พฤติกรรมเนือยนิ่ง การขยับเคลื่อนไหวร่างกาย วิเคราะห์กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับเพศและวัย 

ประยุกต์ใช้ท่าทางการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถในชีวิตประจ าวัน ให้ห่างไกลพฤติกรรมเนือย
นิ่ง 

  Sedentary behavior; body movement; analysis of physical activities appropriate to gender 
and age; adaptation of physical activities to suit everyday life to stay away from sedentary 
behavior 
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895-063 อ้วนได้ก็ผอมได ้ 2((2)-0-4) 
 Fat to Fit 
  โรคอ้วน ภาวการณ์เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดัชนีมวลกาย การรักษาน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

สร้างแรงบันดาลใจ ตั้งเป้าหมายในการลดน้ าหนัก แนวทางและโปรแกรมการออกก าลังกาย โภชนาการเพื่อ
สุขภาพ 

  Obesity; non- communicable diseases ( NCDs) ; body mass index; enhancing inspiration, 
targeting weight loss; program of exercise and healthy food 

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
 Wisdom of Living 
  การคิด การบริหารชีวิต และการจัดการอย่างรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและกระแสสังคมโลก วิถี

ไทยกับพหุวัฒธรรม การมีจิตสาธารณะทางสิ่งแวดล้อม การด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานจริยธรรม 
  Thinking; life management; perceiving and managing    changes in Thai society and the 

world; Thai lifestyle and multiculturalism; and public awareness of the environment;   ethical 
living   

950-102 ชีวิตที่ดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 
  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสุขของชีวิต การเข้ าใจและยอมรับความแตกต่างและความ

หลากหลาย การท างานอย่างเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ในสังคมพหุลักษณ ์  

  Various multi cultures; happiness of life; understanding and acceptance of the difference 
and variousness; team work; live in peace; communication skills and creative solving the problems 
in multiple pattern society  
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

ระดับการศึกษา
ที่จบ 

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา 

สาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ
การศึกษา 

ปีที่จบ
การศึกษา 

1.  รองศาสตราจารย ์ นายการณุ ทองประจุแก้ว ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑติ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

2554 

    ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินยิมอันดับ 1 

ชีววิทยา มหาวิทยาลยั 
ทักษิณ 

2549 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายอดุลย์ เที่ยงจรรยา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เคมีอินทรีย ์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2529 

    ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต เคม ี มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2526 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายวงศ์กฎ ภู่ภูมริัตน ์ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy  Biology U. of Vienna, 
Austria 

2557 

    ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ นิติวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2551 

    ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินยิมอันดับ 1 

ชีววิทยา มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2549 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

ระดับการศึกษา
ที่จบ 

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา 

สาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ
การศึกษา 

ปีที่จบ
การศึกษา 

4. อาจารย ์ นางสาวเครือวัลย์ ยุนรมัย ์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ ชีวเคมี มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2551 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินยิมอันดับ 1 

  ชีววิทยา มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2541 

5. อาจารย ์ นายอภิชัย พลชัย ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ เคมีวิเคราะห ์ มหาวิทยาลยั 
มหิดล 

2559 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ นิติวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2552 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต เคม ี มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2549 
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   3.2.2  อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับการศึกษา
ที่จบ 

หลักสูตร (สาขาวิชา) 
ที่จบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 

1. รองศาสตราจารย ์ นายวรากร ลิ่มบุตร ปริญญาเอก เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2550 450 450 450 450 
    ปริญญาโท เคมีวิเคราะห ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2544     
    ปริญญาตร ี เคม ี มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 2540     

2. รองศาสตราจารย ์ นางสาวฐิติกา กิจพิพิธ 
 

ปริญญาเอก Forensic Genetics 
 

Flinders University, 
Australia 

2555 
 

360 360 360 360 

    ปริญญาโท 
 

Forensic Science Mahidol University 2550     

    ปริญญาตร ี ชีววิทยา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2548     

3. รองศาสตราจารย ์ นายภูวดล ธนะเกียรตไิกร ปริญญาเอก Pure and Applied 
Chemistry 

Strathclyde University, 
UK 

2554 360 360 360 360 

    ปริญญาโท Forensic Science Distinction, Strathclyde 
University, UK 

2550     

    ปริญญาตร ี Biological Science Mahidol University 
International College 

2549     
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ จึงมีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านโดยได้จัดแผนการศึกษาเป็น 2 แผน โดยให้นักศึกษาเลือก
เรียนแผนใดแผนหนึ่ง ได้แก่ แผนการศึกษาปกติ ประกอบด้วยรายวิชาโครงงานทางวิทยาศาสตร์และรายวิชาการฝึกงานทาง
วิทยาศาสตร์ (วิชาเลือก) และแผนการศึกษาสหกิจศึกษา ประกอบด้วยรายวิชาสหกิจศึกษา 
 4.1.1 รายวิชาการฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ 
  (1) อธิบายความรู้ทางเคมีและชีววิทยาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  (2) บูรณาการความรู้ทางเคมีและชีววิทยา เพื่อแก้ไขปัญหางานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
ทางเคมี-ชีววิทยา 
  (3) เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งแปลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  
  (4) ประยุกต์วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีและชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง 
  (5) ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรม  
  (6) แสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยขององค์กรและสังคม และ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  (7) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อการท างานท่ีประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
  (8) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ได้อยา่งถูกต้อง  
  (9) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตามความก้าวหน้าในศาสตรต์่างๆ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 4.1.2 รายวิชาสหกิจศึกษา 
  (1) อธิบายความรู้ทางเคมีและชีววิทยาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  (2) บูรณาการความรู้ทางเคมีและชีววิทยา เพื่อแก้ไขปัญหางานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
ทางเคมี-ชีววิทยา 
  (3) เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งแปลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  
  (4) ประยุกต์วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีและชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง 
  (5) ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรม  
  (6) แสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยขององค์กรและสังคม และ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  (7) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อการท างานท่ีประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
  (8) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง  
  (9) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตามความก้าวหน้าในศาสตรต์่างๆ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 4.2 ช่วงเวลา  
แผน รายวิชา ช่วงเวลา 

แผนที่ 1 - การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์  - ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาปีท่ี 3 
แผนที่ 2 - การเตรยีมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษา  

- สหกิจศึกษา 
- ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาปีท่ี 3 
- ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาปีท่ี 4 

 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

แผน รายวิชา การจัดเวลา 
แผนที่ 1 - การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์  - จัดเต็มเวลาในภาคฤดูร้อนของปกีารศึกษาปีท่ี 3 

แผนที่ 2 - การเตรยีมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษา  
- สหกิจศึกษา 

-จัดเวลาบางส่วนในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาท่ี 3 
-จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 4 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
   โครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ชีววิทยา ชีวเคมี นิติวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์สาขา
อื่นที่นักศึกษาสนใจ โดยนักศึกษาต้องจัดท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหาภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์  
 5.2  ผลลัพธ์การเรียนรู ้
   (1) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
   (2) ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการท าวิจัย 
   (3) มีความเช่ียวชาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
   (4) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการท าวิจัย 
   (5) มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผนและตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   (6) ท างานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ 
   (7) เขียนรายงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยได้ 
   (8) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ 
 5.3  ช่วงเวลา  
   ภาคการศึกษาที่ 1 และ/หรือ 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
   3 หน่วยกิตในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 
   6 หน่วยกิตในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 
 5.5  การเตรียมการ 
   (1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาโดยอาจารย์ 1 ท่านจะดูแลนักศึกษาอย่างน้อย 1 คน 
   (2) ก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ 
   (3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล 
   (4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
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   (5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   (6) จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชา 
   (7) จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาน าเสนอผลงานต่ออาจารย์ประจ ารายวิชา 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
   (1) ประเมินผลจากพฤติกรรมและความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  
   (2) ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปล่า การเขียนรายงานและการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอผลงาน 
   (3) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   (4) คณะกรรมการประเมินผลการน าเสนอด้วยปากเปล่า 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

1. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์
สาขาเคมีและสาขาชีววิทยา 
สามารถบูรณาการความรู้ทั้ง
สองสาขามาใช้ในการท างาน
หรือแก้ไขปัญหางาน
ทางด้านอุตสาหกรรม 

1. จัดการเรียนการสอนที่มีรายวิชาพื้นฐานท้ังสาขา
เคมีและชีววิทยา ท้ังทฤษฎีและการปฏิบัต ิ

2. จัดการเรียนการสอนที่มีรายวิชาการ บูรณาการ
ความรูส้าขาเคมึและสาขาชีววิทยา 

3. จัดการเรียนการสอนที่เพ่ิมประสบการณ์เกี่ยวกับ
การบูรณาการความรูส้าขาเคมึและสาขาชีววิทยา
เช่น การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ การท า
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เปน็ต้น 

PLO 1.1: อธิบายความรู้ทางเคม ี
   และชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง 
   ตามหลักวิชาการ 

PLO 1.2 บูรณาการความรู้ทาง 
   เคมีและชีววิทยาเพื่อแก้ไข 
   ปัญหางานทางด้านนิติ   
   วิทยาศาสตร์หรือทางด้าน    
   อุตสาหกรรมทางเคมี-ชีววิทยา 
PLO 2: เลือกใช้อุปกรณ์และ 
   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง 
   แปลผลข้อมลูได้อย่างถูกต้อง  
 

2. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์
สาขาเคมีและสาขาชีววิทยา 
สามารถบูรณาการความรู้ทั้ง
สองสาขามาใช้ในการท างาน
หรือแก้ไขปัญหางาน
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร ์

1. จัดการเรียนการสอนที่มีรายวิชาทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ครอบคลุมทุกด้านท้ังทฤษฎีและการ
ปฏิบัต ิ

2. จัดการเรียนการสอนทีเ่พิ่มประสบการณ์เกี่ยวกับ
งานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การฝึกงาน
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ การท าโครงงานวิจัยทาง
นิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

PLO 1.1: อธิบายความรู้ทางเคม ี
   และชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง 
   ตามหลักวิชาการ 

PLO 1.2 บูรณาการความรู้ทาง 
   เคมีและชีววิทยาเพื่อแก้ไข 
   ปัญหางานทางด้านนิติ   
   วิทยาศาสตร์หรือทางด้าน    
   อุตสาหกรรมทางเคมี-ชีววิทยา 
PLO 2: เลือกใช้อุปกรณ์และ 
   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง 
   แปลผลข้อมลูได้อย่างถูกต้อง  
 

3. มีทักษะในการท าวิจัย 
สามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา
ในการท างานหรือการสร้าง
นวัตกรรม 

1. จัดการเรียนการสอนที่สรา้งประสบการณ์ในการท า
วิจัย ตั้งแต่การคดิโจทย์วิจยั การเขียนโครงร่างวิจัย
และกระบวนการท าวิจัย 
2. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาในการ
ท างานหรือสร้างนวัตกรรม 

PLO 3: ประยุกต์วิธีการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขเพื่อวิเคราะห์ข้อมลู
ทางเคมีและชีววิทยาได้อย่าง
ถูกต้อง 

PLO 4: ประยุกต์ใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา
หรือสรา้งนวัตกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

4. มีความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

1. จัดการเรียนการสอนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ส่วนหน่ึงในสื่อการสอนและการบรรยาย 

2. เข้าร่วมการทดสอบทักษะภาษาองักฤษตามที่คณะ/
มหาวิทยาลยั ก าหนด 

3. จัดกิจกรรมทั้งในช้ันเรียน และนอกช้ันเรียนที่
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของภาควิชา/คณะ/
มหาวิทยาลยั 

5. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือ
ฝึกงานในต่างประเทศ 

PLO 7: ใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และถ่ายทอดความรูไ้ด้อย่าง
ถูกต้อง 

5. มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การสืบค้นข้อมลูและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เข้ารับการทดสอบทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

ของศูนย์คอมพิวเตอร ์
3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น การสืบค้นจากหอ้งสมุด จาก
ฐานข้อมูลต่างๆ การจัดการเรียนแบบ E-Learning 

4. จัดกิจกรรมวิชาการ ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัย
จากรายวิชาโครงงานทางวิทยาศาสตร ์

5. จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกให้นักศึกษามี
ทัศนคติทีเ่ห็นความส าคญัของการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

PLO 8: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการติดตามความกา้วหน้าใน
ศาสตร์ต่างๆ เพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม ถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

1. จัดกิจกรรมที่เน้นการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้นการ
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

3. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

4. สอดแทรกจติส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่งในการเรียนการสอน และการ
ท ากิจกรรมของนักศึกษา 

5. จัดการเรียนการสอนที่มีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ประโยชน์เพื่อน
มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึง่ เคมี-ชีววิทยาเพื่อชุมชน 1 และ 
2 เป็นต้น 

PLO 5: แสดงความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ปฏิบตัิตนตาม
กฎระเบียบวินัยขององค์กรและ
สังคม และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

PLO 6: มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อ
การท างานท่ีประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 

มาตรฐานด้านผลลัพธข์องผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-Creator) 

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
(Active Citizen) 

PLO 1: บูรณาการความรู้ทางเคมแีละชีววิทยาเพื่อ
แก้ไขปัญหางานทางด้านนติิวิทยาศาสตร์หรือ
อุตสาหกรรมทางเคมี-ชีววิทยา 
PLO 1.1: อธิบายความรู้ทางเคมีและชีววิทยาได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
PLO 1.2 บูรณาการความรู้ทางเคมีและชีววิทยาเพื่อ
แก้ไขปัญหางานทางด้านนติิวิทยาศาสตร์หรือทางด้าน
อุตสาหกรรมทางเคมี-ชีววิทยา 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PLO 2: เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งแปลผลข้อมลูได้อย่างถูกตอ้ง 

  

 

   

PLO 3: ประยุกต์วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีและชีววิทยาได้อยา่งถูกต้อง 

  

 

   

PLO 4: ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
แก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรม 

  

 

   

PLO 5: แสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยขององค์กรและสังคม 
และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 

มาตรฐานด้านผลลัพธข์องผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-Creator) 

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
(Active Citizen) 

PLO 6: มีภาวะผู้น าและผู้ตาม เคารพความคิดเห็น
ของผู้อื่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อการท างานท่ี
ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

     

PLO 7: ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และถ่ายทอดความรูไ้ด้อย่างถูกต้อง 

     

PLO 8: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม
ความก้าวหน้าในศาสตรต์่างๆ เพื่อการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1. มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 2. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
2. ด้านความรู้ 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 2. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 3. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
 4. สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทั้งศาสตร์ในสาขาวิชา และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 1. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
 1. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการน าเสนอ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
 3. สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
PLO 1: บูรณาการความรู้ทางเคมแีละชีววิทยาเพื่อแก้ไข
ปัญหางานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์หรืออุตสาหกรรมทางเคมี-
ชีววิทยา 
PLO 1.1: อธิบายความรู้ทางเคมีและชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
PLO 1.2 บูรณาการความรู้ทางเคมีและชีววิทยาเพื่อแก้ไข
ปัญหางานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือทางด้านอุตสาหกรรม
ทางเคมี-ชีววิทยา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

     

PLO 2: เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
แปลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

  
 

          
 

     

PLO 3: ประยุกต์วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลทางเคมีและชีววิทยาได้อย่างถกูต้อง 

      
 

           

PLO 4: ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
แก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
PLO 5: แสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ปฏิบตัิตน
ตามกฎระเบยีบวินัยขององค์กรและสังคม และด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

        
 

     
 

    

PLO 6: มีภาวะผู้น าและผู้ตาม เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อการท างานท่ีประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
 

       
 

      
 

   

PLO 7: ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรูไ้ด้อย่างถูกต้อง 

    
 

    
 

      
 

   

PLO 8: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้า
ในศาสตรต์่างๆ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 
ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร กลยุทธ์/วิธกีารสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมนิผล 

PLO 1: บูรณาการความรู้ทางเคมแีละชีววิทยาเพื่อแก้ไข
ปัญหางานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์หรืออุตสาหกรรม
ทางเคมี-ชีววิทยา 
PLO 1.1: อธิบายความรู้ทางเคมีและชีววิทยาได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
PLO 1.2 บูรณาการความรู้ทางเคมีและชีววิทยาเพื่อ
แก้ไขปัญหางานทางด้านนติิวิทยาศาสตร์หรือทางด้าน
อุตสาหกรรมทางเคมี-ชีววิทยา 
 

1.การบรรยายและปฏิบัติการในช้ันเรียนและการถาม-ตอบ 
2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ active 
learning และการจัดการสอนแบบ WIL 
3. จัดให้มีรายวิชาปฏบิัติการสาขาเคมีและสาขาชีววิทยา   
4. จัดให้มีรายวิชาฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ เช่น การ
ฝึกงานและสหกิจศึกษา 
5. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์
จ าลอง/จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง 
6. การมอบหมายหัวข้อเรื่องค้นคว้า ท ารายงานและน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

1. การสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรียน 
3. การจัดท ารายงาน 
4. การค้นคว้าหาความรู้และการน าเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน 
5. การจัดท าและการน าเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร ์
6. การรายงานผลจากวิชาฝึกงานและวิชาสหกิจศึกษา 

PLO 2: เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งแปลผลข้อมลูได้อย่างถูกตอ้ง 

1. การบรรยายและปฏิบตัิการในช้ันเรียน 
2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ active 
learning โดยมอบหมายให้ค้นคว้า อภิปราย และการน าเสนอ
งาน 
3. จัดให้มีรายวิชาที่ฝึกการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่ รายวิชาปฏิบัติการ รายวิชาโครงงาน รายวิชาสหกจิศึกษา 
และรายวิชาฝึกงาน 

1. การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรียน 
2. การสอบปฏิบตั ิ
3. ประเมินผลจากการน าเสนองาน/การตอบค าถาม/การแสดง
ความคิดเห็น 
 

PLO 3: ประยุกต์วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีและชีววิทยาได้อยา่งถูกต้อง 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ active 
learning โดยมอบหมายงานให้ค้นคว้า ท ารายงานและน าเสนอ
งาน ในรายวิชาสัมมนา และโครงงานทางวิทยาศาสตร ์

1. ประเมินจากการถาม-ตอบในช้ันเรียน 
2. การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรียน 
3. ประเมินจากการท างานท่ีไดร้ับมอบหมาย การท ารายงานและ
การน าเสนอรายงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร กลยุทธ์/วิธกีารสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมนิผล 

2. การเรียนเพิ่มเตมิในรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ คณติศาสตร์ 
สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. จัดให้นักศึกษาน าเสนองานท่ีตอ้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย 

4. ประเมินผลโดยการน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า 

PLO 4: ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
แก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรม 

1. การบรรยายในช้ันเรียน การถาม-ตอบ 
2. มอบหมายงานให้ค้นคว้า ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. จัดให้มีการทัศนศึกษาหน่วยงาน 
4. จัดให้มีความรู้และทักษะจากการท าปฏิบัติการ 
5. จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรทีม่ีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
6. จัดให้มีรายวิชาโครงงานและการฝึกงานในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทางเคมีและชีววิทยา 
7. จัดกิจกรรมเสริมการเรยีนรู้ในรปูแบบต่าง ๆ 

1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรียน 
3. การท ารายงานและการน าเสนอผลงาน 
4. ประเมินผลจากการฝึกงาน 
5. สอบทักษะทางปฏิบัติการ 
6. แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 

PLO 5: แสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยขององค์กรและสังคม 
และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา
มีระเบยีบวินัย มีความซื่อสตัย์สจุรติ และมจีรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. เน้นการเข้าช้ันเรยีนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3. อาจารย์ผูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา 
4. จัดการเรียนการสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างาน
เป็นกลุ่ม และการท างานท่ีต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม เช่น การยกย่อง
นักศึกษาท่ีท าความดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ เป็นต้น 
6. การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 

1. ประเมินจากการส่งงาน/การตดิตามความก้าวหน้าของงานท่ี
ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ประเมินผลจากการน าเสนองาน การแสดงความคิดเห็นและ
การร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องสอบ/การกระท าทุจริตในการ
สอบ 
4. สังเกตพฤติกรรมและประเมินระหว่างผู้เรียนด้วยกันและ
ประเมินจากผูส้อน 



 
 

90 

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร กลยุทธ์/วิธกีารสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมนิผล 

PLO 6: มีภาวะผู้น าและผู้ตาม เคารพความคิดเห็นของ
ผู้อื่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เพือ่การท างานท่ีประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างานกลุ่มและงานที่
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ในรายวิชาต่าง ๆ  

1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท า
กิจกรรมกลุ่ม 
2.ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
3. การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
4. ความสม่ าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5. ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น  

PLO 7: ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และถ่ายทอดความรูไ้ด้อย่างถูกต้อง 

1. ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ 
2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด 
การฟัง การเขียน ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผูเ้กี่ยวข้อง 
3. จัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบตัิที่เน้นให้
นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อใช้ในการท ารายงาน
และการน าเสนอ 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

1. ประเมินจากการท างานท่ีไดร้ับมอบหมาย/รายงาน/การ
น าเสนองาน 
2. ประเมินผลโดยการน าเสนอแบบปากเปล่าและ/หรือการใช้
ภาษาในเอกสารรายงาน 
3. ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 
4. ประเมินผลจากการเข้าร่วมท ากิจกรรมและการสังเกต
พฤติกรรมระหว่างการท ากิจกรรม 

PLO 8: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม
ความก้าวหน้าในศาสตรต์่างๆ เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคดิทั้งในระดับ
บุคคลและกลุม่ เช่น สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม การทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 
2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
3. มอบหมายให้ค้นคว้าอภิปรายขอ้มูลทางวิชาการ  
4. วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาทีซ่ับซ้อน จนน าไปสู่ข้อสรุป
พร้อมท้ังข้อเสนอแนะ 
5. ส่งเสรมิให้นักศึกษาตั้งประเด็นปัญหาเพื่อการอภิปรายและหา
ค าตอบร่วมกัน 

1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 
2. ประเมินจากการน าเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน และการเขียน
รายงาน 
3. ประเมินจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือการสมัภาษณ์ 
4. ประเมินจากพฤติกรรมในช้ันเรยีน ได้แก่ การตั้งค าถาม การ
อภิปราย การประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา และการสรปุ เป็น
ต้น 
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนษุย ์

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน            

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์          

315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์          

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 

895-001 พลเมืองที่ดี          

950-102 ชีวิตที่ดี          

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ          

สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต          

345-104 รู้ทันเทคโนโลยดีิจิทัล          

สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 

315-202 การคิดกับการใช้เหตผุล          
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

322-100 ค านวณศิลป ์          

สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 

890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ          

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน          

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้          

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล          

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ          

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ          

895-020 ขิมไทย           

895-021 ร้อง เล่น เต้นร า           

895-022 จังหวะจะเพลง          

895-023 กีตาร์            

895-024 อูคูเลเล ่          

895-025 ฮาร์โมนิกา          

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน          
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

895-027 อรรถรสภาษาไทย          

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค ์          

895-030 ว่ายน้ า           

895-031 เทนนิส          

895-032 บาสเกตบอล          

895-033 กรีฑา            

895-034 ลีลาศ          

895-035 เปตอง           

895-036 ค่ายพักแรม          

895-037 แบดมินตัน          

895-038 เทเบิลเทนนิส          

895-039 การออกก าลังกายเพื่อสขุภาพ          

061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย             

วิชาเลือก เปิดสอนโดยคณะศิลปะศาสตร์ 

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ           

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว          
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน          

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ          

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง          

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง          

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ          

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ          

890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ          

890-023 การเรียนรูภ้าษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม          

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ          

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ          

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ          

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ          

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน            

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว          

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม ่          

890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน          
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน          

890-050 แปลสิกูเกิล          

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา          

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล           

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน            

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ          

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น            

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน          

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในท่ีท างาน          

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น          

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน          

891-022 สนทนาภาษาจีนในทีท่ างาน          

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น          

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน          

891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว          

891-033 ภาษามลายูกลางส าหรบัสัตวแพทย ์          
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

891-034 ภาษามลายูถิ่นส าหรับสตัวแพทย์          

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น          

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน          

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน          

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น          

895-040 จิตวิทยาความรัก          

895-041 ปรัชญาจริยะ            

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21          

895-043 การใช้ภาษาไทย          

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย          

895-045 ทักษะการสื่อสาร          

895-046 ความคิดและการสื่อสาร          

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร ์          

895-048 การวาดเส้นและระบายส ี          

895-049 ศิลปะกับความสุข          

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม          



 
 

97 

รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั          

895-054 การเรียนรูผ้่านการท่องเที่ยวแบบประหยดั          

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก          

895-056 สงขลาศึกษา          

895-057 ดนตรีไทย            

895-058 สังคีตศิลป์ไทย          

895-059 ดนตรีตะวันตก          

895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ          

895-061 ฟิตและเฟิร์ม          

895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน          

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได ้          

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต          

วิชาเลือก เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรพัย์สินทางปัญญา            

348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี            

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกตเ์พือ่ชีวิต            
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน          

332-100 กุญแจไขธรรมชาต ิ          

336-214 กินดี ชีวิตดี             

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพษิ            

336-216 ยาและสุขภาพ             

วิชาเลือก เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์ 
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

         

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

         

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต          

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง          

วิชาเลือก เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ 

001-131 สุขภาวะกายและจิต          

วิชาเลือก เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย 

190-404 ธรรมชาติบ าบัด           

วิชาเลือก เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา 
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

001-101 อาเซียนศึกษา            

 หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  

322-101 แคลคูลัส 1          

322-106 คณิตศาสตร์และสถติ ิ          

324-101 เคมีทั่วไป 1          

324-103 เคมีอินทรีย์และเคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน          

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1          

330-101 หลักชีววิทยา 1          

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1          

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน   
        

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน           

      กลุ่มวิชาบังคับ          

324-241 เคมีวิเคราะห ์          

324-345 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ          

325-241 ปฏิบัติการเคมีวเิคราะห ์          
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

325-345 ปฏิบัติการการวิเคราะหท์างเคมีโดยใช้เครื่องมือ          

326-202  จุลชีววิทยาท่ัวไป  
        

327-202  ปฏิบัติการจลุชีววิทยาท่ัวไป  
        

328-204 หลักการทางชีวเคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร ์  
        

330-360 เทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกลุในงานนิติวิทยาศาสตร ์          

340-231 เคมีและชีวประสิทธิผลของอาหาร          

340-331 ชีวเคมีไฟฟ้า     
   

  

340-335 ชุดวิชาเคมี-ชีววิทยาอุตสาหกรรม          

340-342 ชุดวิชานิติวิทยาศาสตร์เพื่อความยตุิธรรม          

340-391 ทักษะวิจัยทางเคมี-ชีวิวทยาประยุกต ์          

340-481 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร ์          

341-231 เทคนิคทางห้องปฏิบัติการเคมี-ชีววิทยา          

341-331 ชุมชนศึกษา          

341-332 เคมี-ชีววิทยาเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน          

341-471 สหกิจศึกษา          

341-491 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1          
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

      กลุ่มวิชาเลือก          

340-211 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ     
   

  

340-241 การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร ์          

340-242 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น  
        

340-311 เคมีอาหารสัตว์น้ า          

340-312 เซนเซอรไ์ฟฟ้าเคมสี าหรับสิ่งแวดล้อม     
   

  

340-321 ความหลากหลายของพืชในบรรพกาล  
        

340-322 บรรพเรณูวิทยา  
        

340-323 เรณูวิทยาประยุกต ์  
        

340-332 วิทยาเอนไซมย์่อยอาหารในสัตว์น้ า          

340-333 สารพฤกษเคมีเบื้องต้น          

340-334 การรู้เท่าทันผลติภณัฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริม
ความงาม 

         

340-341 นิติเคมไีฟฟ้าเบื้องต้น     
   

  

340-381 การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์          

340-441 การวิเคราะห์ยาเสพตดิเบื้องต้น  
        

340-442 นิติเคมีเบื้องต้น  
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

340-443 หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 1   

340-444 หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 2   

340-451 หัวข้อพิเศษทางเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1     

340-452 หัวข้อพิเศษทางเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 2     

340-453 ระบบประกันคณุภาพสากล     

341-211 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ       

341-442 ปฏิบัติการนติิเคมีเบื้องต้น       

341-371 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร ์        

341-492 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2        
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีที ่ รายละเอียด 

1 1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการที่เป็นความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การน าไปใช้ในการศึกษาในสาขาเคมีและสาขาชีววิทยาได้ 
2. นักศึกษามีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางเคมีและชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง 

2 1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์สาขาเคมีและสาขาชีววิทยา
ได้อย่างถูกต้อง 
2. นักศึกษามีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน รวมทั้งสารเคมีในห้องปฏิบัติการเคมีและ
ชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง 
3. นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติการทดลองทางเคมีและชีววิทยารวมทั้งการเขียนรายงานผลการทดลองได้
อย่างถูกต้อง 
4. นักศึกษาแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยขององค์กรและสังคม 
และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3 1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการ วิธีการวิเคราะห์ หลักการท างานของเครื่องมือวิเคราะห์ ตลอดจนการ
แปลจากการวิเคราะห์ทางสาขาเคมีและสาขาชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง 
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีและชีววิทยาได้อย่าง
ถูกต้อง  
3. นักศึกษามีทักษะในการเขียนโครงร่างการวิจัย สามารถสืบค้นข้อมูลและวางแผนในการท าวิจัยได้ 
4. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง 
5. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์ต่างๆ เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม เคารพความคิดเห็นของ
ผู้อื่น สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

4 1. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางสาขาเคมีประยุกต์และชีววิทยาประยุกต์ รวมทั้งกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการท างานหรือแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมเคมี-ชีววิทยาได้ 
2. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การเก็บรวบรวม
พยานหลักฐาน การวิเคราะห์ทางนิติเคมีและนิติชีววิทยาได้ ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ดังกล่าวไป
ใช้ในการท างานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ 
3. นักศึกษามีทักษะในการท าวิจัย สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือสรา้ง
นวัตกรรมได้ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563  
(ภาคผนวก ฎ) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา 
 (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
 (2) ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 (3) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
 (4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ 
ผลงานของนักศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 5) การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การทวนสอบฯ ผ่านระบบออนไลน์ของคณะฯ การ
สัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 (1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 
(ภาคผนวก ฎ) โดยต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลกัสูตรฯ และต้องได้รับคะแนนเฉลีย่ไม่ต่ ากว่า 2.00 จาก
ระบบ 8 ระดับคะแนน  
 (2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีระบบการยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ผลการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชาเมื่อเสร็จสิ้นการสอบหรือเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา โดยสามารถสอบถามจากอาจาารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ นอกจากนั้นยังสามารถยื่นค าร้องผ่านกอง
ทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ ารายวิชาพิจารณาทบทวนการวัดและประเมินผลได้  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย 
 1.) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
 2.) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 การเตรียมการในระดับคณะ 
 1.) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการสอน และเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
หลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 2) ช้ีแจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจภารกิจของคณะฯ และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) แนะน าอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะฯ เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
  1.) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การสร้างครูมือ
อาชีพ การสอนแบบ Active learning 
  2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการเรียนการ
สอนขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
  การพัฒนาระดับคณะและภาควิชา 
  1.) มีแผนพัฒนาบุคคลและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้กับ
อาจารย์เป็นประจ าทุกปี 
  2.) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย เช่น สนับสนุนให้
อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล พัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
  การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
  1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
  2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายส าหรับ
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตามประเภทของทุน 
  การพัฒนาระดับคณะและภาควิชา 
  1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย การเข้าร่ วมกลุ่มวิจัย การท าวิจัย และการ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
  2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น สนับสนุน
การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
หรือ การลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
  3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
  4) สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาหรือต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ (1) การก ากับมาตรฐาน (2) 
บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย์ (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร มีการด าเนินการดังนี ้
 1.1 มีคณะกรรมการประจ าคณะฯ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการประจ าคณะ โดยที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน 
การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร โดยที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาและจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
2. บัณฑิต 
 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และสามารถมีงานท า
ภายใน 1 ป ี
 2.2 มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  3.1.1 หลักสูตร ด าเนินการจัดท าแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  โดยจัดส่งข้อมูล ให้กับงานนโยบาย ฯ 
ของคณะฯและคณะฯ จัดส่งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 
  3.1.2 ระบบการรับนักศึกษา  
   ใช้ระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) ซึ่งออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) มีขั้นตอนท้ังหมด 5 ขั้นตอน ดังนี ้
   (1) คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
   (2) สมัครโควตาแบบมีสอบข้อเขียน ส าหรับนักเรียนในพื้นที่ 
   (3) การสอบตรง เฉพาะนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ 
   (4) การสอบ Admission 
   (5) การรับตรงแบบอิสระ 
  3.1.3. การรับนักศึกษาโดยผ่านโครงการต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
   (1) หลักสูตรฯ ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติของนักศึกษาในการรับเข้าในแต่ละโครงการ 
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   (2) หลักสูตรฯ ก าหนดกระบวนการสอบสัมภาษณ์ และด าเนินการสอบสัมภาษณ์หรือส่งตัวแทนร่วมเป็น
กรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในโครงการที่หลักสูตรฯ มีส่วนรับผิดชอบ 
  3.1.4 การรับนักศึกษาโดยผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
   (1) จากการสอบตรง โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ ส่วนหลักสูตรฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมการสอบ
สัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษา 
   (2) โดยมีการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
โดยคณะมีการประชาสัมพันธ์หลกัสตูร ช้ีแจงวิธีการเลือกสาขาวิชาเอก ผ่านระบบ online และตัวแทนหลักสูตรทุกหลักสตูรจะ
ประชุมเพี่อท าการคัดเลือกนักศึกษาจากคะแนนรายวิชาตามที่ก าหนดในแต่ละหลักสูตร 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  3.2.1 มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยคณะฯ จัดทดสอบวัดความรู้พื้นฐานจ านวน 4 รายวิชา
ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ นักศึกษาที่มีผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จะต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐาน
ต่อไป 
  3.2.2 มีการจัดการเรียนปรับพื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานไม่ผ่านเกณฑ์  
  3.2.3 มีการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร การเรียน กฎระเบียบ
และข้อปฏิบัติต่าง ๆ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
  3.2.4 หลักสูตรฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ที่เข้าหลักสูตรฯ ในภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
หลักสูตรฯ 
 3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  3.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระบบการท า
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย จ านวน 100 ช่ัวโมง 
  3.3.2 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบให้ค าปรึกษาและการช่วยเหลือนักศึกษา 
  3.3.3 มีอาจารย์ที่ปรึกษา ดูและนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 
  3.3.4 มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ  
 3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
  3.4.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการส าเร็จการศึกษา ทุกปีการศึกษา 
  3.4.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรก่อนและหลังส าเร็จการศึกษา 
  3.4.3 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนและมีการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
4. คณาจารย ์
 4.1 การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   (1) การรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิและ
คุณสมบัติที่ต้องการ รวมทั้งรูปแบบการสอบคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการการคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วยคณบดีหรือผู้แทนที่
ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าภาควิชาประธานหลักสูตร และตัวแทนอาจารย์ในหลักสูตรที่มีคุณวุฒิเหมาะสม
อีกอย่างน้อย 2 คน 
   (2) หลักสูตร เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และสภามหาวิทยาลัย 
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 4.2 การบริหาร การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
  4.2.1 ระบบการบริหารอาจารย์ 
   (1) มีการก าหนดภาระหน้าที่ของอาจารย์แต่ละคน ทั้งด้านการสอน การท าวิจัย บริการวิชาการ อาจารย์ที่
ปรึกษา รวมทั้งงานกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งจากหลักสูตร คณะฯ และมหาวิทยาลัย 
   (2) มีการจัดท าข้อตกลงภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ (TOR) รวมทั้งประเมิน
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ประกอบในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
   (1) ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องท าแผนการพัฒนาตนเอง 
   (2) ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือเพื่อ
การพัฒนาการท างานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหลักสูตรสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
   (3) คณะฯ และภาควิชาฯ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการท างานท้ังการเรียนการสอนและการท าวิจัย 
 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  4.2.1 มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผ่านการติดตามและ
รายงานของคณะ 
  4.2.2 มีการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่านการติดตามและ
รายงานของคณะ 
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์
  4.3.1 มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  4.3.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตร 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  5.1.1 คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
  5.1.2 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร มาตรฐานผล
การเรียนรู้ ระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
  5.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ของหลักสูตร เสนอความคิดเห็นต่อร่างหลักสูตรที่
ปรับปรุง แล้วคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรน าข้อเสนอเหล่านั้นไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง 
  5.1.4 ส่งร่างหลักสูตรปรับปรุงให้คณะกรรมการวิชาการคณะฯ คณะกรรมการประจ าคณะ และกรรมการวิชาการ
วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะกรรมการนโยบายวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 การก าหนดผู้สอน 
   (1) หลักสูตร มีการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาถึงความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ์ และภาระงานของอาจารย์ 
   (2) อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ก าหนดไว ้
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  5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   (1) อาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินผลรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 
   (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับ ติดตาม กระบวนการการเรียนการสอน และการตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
  5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
   (1) ทุกรายวิชา มีการแจกประมวลรายวิชาและช้ีแจงการเรียนการสอนในคาบแรกของการเรียน 
   (2) อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
  5.2.4 การระบบการรับการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
   (1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล 
   (2) คณะฯ จัดช่องทางรับค าร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
   (3) คณะฯ จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  5.3.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ 
มคอ.6) การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เป็นต้น 
  5.3.2 ผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 และพิจารณาให้ระดบั
ขั้น โดยมีคณะกรรมการของภาควิชาฯ พิจารณารับรอง จากนั้นส่งต่อให้คณะฯ เพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณา
รับรองต่อไป 
  5.3.3 ผู้สอนจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
  5.3.4 ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
  5.3.5 หลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อสอบของรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอน 
  5.3.6 หลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาระดับขั้นของรายวิชาที่หลักสูตรเปดิสอน 
6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะ/หลักสูตร จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวสัดุครภุณัฑค์อมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  มหาวิทยาลัย และคณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนรู้ รวมทั้งครุภัณฑ์ส าหรับการสืบค้นผ่าน
ฐานข้อมูลโดยมีส านักทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่มีหนังสือด้านวิทยาศาสตร์ทุกด้านทั้งด้านเคมี ชีววิทยา ฟสิิกส์ 
คณิตศาสตร์ และด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้สืบค้น นอกจากน้ีคณะยังได้จัดหา ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนภายในคณะฯ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
6.3.1 คณะฯ มีระบบการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
6.3.2 อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังคณะฯ 
6.3.3 คณะฯ จัดสรรงบประมาณให้หลักสตูรฯ เพื่อสั่งซื้อหนังสือและต าราเข้าหอสมุดกลาง 
6.3.4 มีการจัดสรรงบประมาณเพือ่ใช้ส าหรับการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอน 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
6.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรยีน และบุคลกรทีเ่กี่ยวข้อง 
6.4.2 มีระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีการประชุม 

    หลักสูตร เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร           

    อยางนอยปการศึกษาละสองครั้ง  โดยตองบันทึกการประชุมทุกครั้ง  

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทกุ
รายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภา
วิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิา
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรอื
การประเมินผลการเรยีนรู้จากผลการการด าเนินงานท่ีรายงานในผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

X X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จดัการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

X 

 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตาม 
TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

(1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 
(2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
(3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
(4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในช้ันเรียน 
(5) ด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
(2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 

 (3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุง 
กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 

(4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

(1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีการศึกษาโดยนักศึกษาแต่ละชั้นปี
(2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
(3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่
(4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต
(5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (Key Performance Indicators)

ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธก์ารสอน

(1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร
(2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์

การสอน 
(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 

ก ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ  PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ข ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ  Knowledge/ Attitude / Skill 
ค ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ  Knowledge/ Attitude / Skill 
ง แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(active learning)    
จ ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning : WIL) 
ฉ   ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
ช ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน  
ซ ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
ฌ เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่  
ญ เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
ฎ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 
ฏ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 
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ภาคผนวก ก 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต 

และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลกัสูตร PLO1.1 PLO1.2 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

Vision (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา) 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยฯ: เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม 

ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และ 
ประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยช้ันน า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570  

√ √ √ √ √ 

วิสัยทัศน์คณะฯ: เป็นคณะวิทยาศาสตร์ทีม่ีความเป็นเลศิทางวิชาการ 
และเป็น 1 ใน 5 ของอาเซียนด้านการวิจัยในปี 2570 

√ √ √ √ 

Mission 1 (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา) 
พันธกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

พันธกิจ 1: สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน
เพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เช่ือมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล  
พันธกิจ 2: สร้างบัณฑิตทีม่ีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่
ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกตค์วามรู้บน
พื้นฐานประสบการณ์จากการปฏบิัติ  
พันธกิจ 3: พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รูไ้ด้มโีอกาสเข้าถึงความรู้ได้
อย่างหลากหลายรูปแบบ   

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ √ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลกัสูตร PLO1.1 PLO1.2 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์ 

สร้างบณัฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการ
วิชาการที่ถูกต้องทันสมัยสูส่ังคม ผลิตงานวิจยัเป็นท่ียอมรับระดับสากล 

√ √ √ √ √ √ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย /ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย (GE) 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย: I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social 
engagement) ซื่อสัตยส์ุจริต มีวนิัย ใฝ่ปัญญา จติสาธารณะ  

√ √ √ 

ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (GE) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. สามารถใช้เหตผุลในการแยกแยะ เช่ือมั่นและรู้คณุค่าในตนเองและผู้อื่น
2. มีวินัยและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา 
3. มีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์บนพ้ืนฐานของความรู้เท่าทันเหตุและผล
4. มีทักษะเชิงสังเคราะห์ คิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์พื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของสังคม และสิ่งแวดล้อม 
5. มีความรู้และตระหนักถึงความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและการสรา้ง
อาชีพ 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
6. มีจิตสาธารณะ และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
7. เข้าใจและยอมรับในพหุวัฒนธรรม ร่วมแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีในฐานะพลเมืองที่ดี 

√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
√
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลกัสูตร PLO1.1 PLO1.2 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
8. สามารถวิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา 
9. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และแสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
10. สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนด้วยภาษาไทยและภาษาสากลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

√ 

√ 

√ 

Stakeholder’s Need 1: ศิษย์เก่า 
1. ทักษะการใช้เครื่องมือและทักษะในห้องปฏิบัติการ
2. ทักษะภาษาอังกฤษ
3. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

√ 
√ 

√ 
Stakeholder’s Need 5: ผู้ใช้บัณฑิต 
1. ทักษะการใช้เครื่องมือและทักษะในห้องปฏิบัติการ
2. ทักษะการแก้ปัญหาทางกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ เช่น คิด วเิคราะห์
สังเคราะห ์
3. ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการมีภาวะผู้น าและผู้ตาม
4. ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
5. ความซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา มีวนิัย มีความรับผิดชอบ มีคณุธรรมและจริยธรรม
6. มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ วางแผนในการท างาน

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ √ 

Stakeholder’s Need 2: ศิษยป์ัจจุบนั 
1. ทักษะการใช้เครื่องมือและทักษะในห้องปฏิบัติการ
2. ทักษะภาษาอังกฤษ

√ 
√
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลกัสูตร PLO1.1 PLO1.2 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

3. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ √ 
Stakeholder’s Need 2: อาจารย์ 
1. ทักษะการใช้เครื่องมือและทักษะในห้องปฏิบัติการ
2. ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์และการบูรณาการทางสาขาวิชาเคมแีละชีววิทยา
3. ทักษะการแก้ปัญหาทางกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ เช่น คิด วเิคราะห์
สังเคราะห ์
4. ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
5. ทักษะการสืบค้นข้อมลูและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการท างาน
6. ความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

√ √ 
√ 

√ 

√ 

√ √ 
√
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ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/ Attitude / Skill 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO 1: บูรณาการความรู้ทางเคมแีละชีววิทยาเพื่อแก้ไขปญัหางาน
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์หรืออุตสาหกรรมทางเคมี-ชีววิทยา 
PLO 1.1: อธิบายความรู้ทางเคมีและชีววิทยาได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
PLO 1.2 บูรณาการความรู้ทางเคมีและชีววิทยาเพื่อแก้ไขปญัหา
งานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือทางด้านอุตสาหกรรมทางเคมี-
ชีววิทยา 

K1.1 ความรู้พื้นฐานทางเคม ี
K1.2 ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา  
K1.3 ความรู้ทางเคมีวิเคราะห ์
K1.4 ความรู้ทางการวิเคราะห์ทางเคมี
โดยใช้เครื่องมือ  
K.1.5 ความรู้ทางเคมีอินทรีย์  
K.1.6 ความรู้ทางพันธุศาสตร์  
K.1.7 ความรู้ทางด้านจลุชีววิทยา 
K.1.8 ความรู้ทางด้านชีวเคม ี
K.1.9 ความรู้ด้านการจัดการ
อุตสาหกรรม  
K1.10 ความรู้พื้นฐานทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์  
K1.11 ความรู้ในศาสตร์แขนงอื่นที่เป็น
การต่อยอดจากความรู้ทางด้านเคมี
และ/หรือทางด้านชีววิทยา 

A1.1 ยอมรับความรู้ในศาสตร์อื่น 
A1.2 พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง  
A1.3 มีความคิดเชิงประยุกต ์
A1.4 เห็นความส าคัญของการพัฒนา 
A1.5 กล้าเผชิญปญัหา 
A1.6 เห็นความส าคัญของการบรูณา
การเพื่อแก้ปัญหา  

S1.1 ทักษะการเรียนรู ้
S1.2 ทักษะการคิดวิเคราะห ์
S1.3 ทักษะการสังเกต 
S1.4 ทักษะการแก้ปัญหา 
S1.5 ทักษะการเช่ือมโยงความรู ้
S1.6 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO 2: เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งแปลผล
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

K2.1 ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์
พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ 
K2.2 ความรู้เรื่องเครื่องมือทางด้านโคร
มาโทกราฟ ี
K2.3 ความรู้เรื่องเครื่องมือทางด้าน 
สเปกโทรสโครป ี
K2.4 ความรู้เรื่องเครื่องมือทางด้าน
ไฟฟ้าเคม ี
K2.5 ความรู้เรื่องเครื่องมือทางด้าน
พันธุศาสตรโ์มเลกุล 
K2.6 ความรู้เรื่องเครื่องมือทางด้าน
กล้องจุลทรรศน์  
K2.7 ความรู้เกี่ยวกับการแปลผลขอ้มูล
จากเครื่องมือวิทยาศาสตร ์

A2.1 ตระหนักถึงความเหมาะสมของ
การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร ์
A2.2 เห็นประโยชน์ของการแปลผล
ข้อมูลจากเครื่องมือวิทยาศาสตร ์
A2.3 ตระหนักถึงความปลอดภยัในการ
ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร ์

S1.1 ทักษะการเรียนรู ้
S1.2 ทักษะการคิดวิเคราะห ์
S2.1 ทักษะการเลือกใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
 
S2.2 ทักษะการแปลผลข้อมูลจาก
เครื่องมือวิทยาศาสตร ์

PLO 3: ประยุกต์วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อวิเคราะห์ข้อมลูทาง
เคมีและชีววิทยาได้อยา่งถูกต้อง 

K3.1 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข 
K3.2 ความรู้ทางสถิต ิ

A3.1 เห็นความส าคัญของการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
A3.2 เห็นประโยชน์ของประยุกต์
วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูล 
A3.3 ตระหนักถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ไดจ้ากการทดลอง 

S1.1 ทักษะการเรียนรู ้
S1.2 ทักษะการคิดวิเคราะห ์
S3.1 ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
S3.2 ทักษะการค านวณ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO 4: ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา
หรือสรา้งนวัตกรรม 

K4.1 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  
K4.2 ความรู้เรื่องแนวทางในการปญัหา 
K4.3 ความรู้เรื่องแนวทางในการสร้าง
นวัตกรรม  
 

A1.2 พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง  
A1.3 เห็นความส าคัญของการพัฒนา 
A4.1 มีความคิดเชิงบวก  
A4.2 ตระหนักถึงความส าคัญของ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
A4.3 มีความคิดแปลกใหม่ กล้าคดิ
นอกกรอบ 
A4.4 เห็นความส าคัญของการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือสรา้ง
นวัตกรรม 

S1.2 ทักษะการคิดวิเคราะห ์
S1.4 ทักษะการแก้ปัญหา 
S4.1 ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์
S4.2 ทักษะการประยุกต์ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
แก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรม 
S4.3 ทักษะการออกแบบงาน 
S4.4 ทักษะการวางแผน 

PLO 5: แสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ปฏิบตัิตนตาม
กฎระเบียบวินัยขององค์กรและสังคม และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

K5.1 ความรู้หน้าท่ีพลเมือง 
K5.2 ความรู้การอยูร่่วมกันในสังคม 
K5.3 ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

A5.1 ตระหนักถึงการรับผดิชอบตอ่
ตนเองและสังคม 
A5.2 เห็นถึงความส าคญัของการ
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบขององค์กรและ
สังคม 
A5.3 เห็นประโยชน์ของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

S5.1 ทักษะทางสังคม 
S5.2 ทักษะประนีประนอม 
S5.3 ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
S5.4 ทักษะการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

PLO 6: มีภาวะผู้น าและผู้ตาม เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อการท างานท่ีประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

K6.1 หลักการการท างานร่วมกับผูอ้ื่น  
 

A6.1 ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ท างานเป็นทีม 
A6.2 ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

S1.4 ทักษะการแก้ปัญหา 
S5.1 ทักษะทางสังคม 
S5.2 ทักษะประนีประนอม 
S6.1 ทักษะการสื่อสาร 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

A6.3 ตระหนักถึงการประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร 
 

S6.2 ทักษะการท างานเป็นทีม 

PLO 7: ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้ได้อย่างถูกต้อง 

K7.1 ความรู้ในการใช้ภาษาไทย 
K7.2 ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ 
K7.3 ความรู้หลักการสื่อสาร 

A7.1 ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ใช้ภาษาไทย  
A7.2 ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 
K7.3 เห็นถึงประโยชน์ของการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ 

S6.1 ทักษะการสื่อสาร 
S7.1 ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาไทย 
S7.2 ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ 

PLO 8: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์ต่างๆ เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

K8.1 ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
K8.2 ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล
และการเลือกแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได ้

A1.2 พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง  
A8.1 เห็นความส าคัญของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้
ข้อมูล 
A8.2 เห็นความส าคัญของการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

S1.2 ทักษะการคิดวิเคราะห ์
S8.1 ทักษะการแสวงหาความรู ้
S8.2 ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
S8.3 ทักษะการสืบค้นข้อมูล 



 
122 

ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 

 
รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 

(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 
Knowledge/ Attitude / Skill 

322-101 แคลคูลัส 1 K3.1 K3.2 A33.1 A3.2 A3.3 S1.1 S1.2 S3.1 
322-106 คณิตศาสตร์และสถติ ิ K3.1 K3.2 A33.1 A3.2 A3.3 S1.1 S1.2 S3.1 
324-101 เคมีทั่วไป 1 K1.1 K5.1 K5.2 A1.3 A5.1 A5.2 S1.1 S1.2 S5.1 S5.3  
324-103 เคมีอินทรีย์และเคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน K1.1 K5.1 K5.2 A1.3 A5.1 A5.2 S1.1 S1.2 S5.1 S5.3 
324-241 เคมีวิเคราะห ์ K1.3 K3.1 K5.1 K5.2 A1.3 A1.5 A3.1 A5.1 A5.2 S1.1 S1.2 S1.5 S3.1 S5.1 S5.3 
324-345 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ K1.4 K3.1 K5.1 K5.2 A1.3 A1.5 A3.1 A5.1 A5.2 S1.1 S1.2 S1.5 S3.1 S5.1 S5.3 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 K1.1 K2.1 K3.1 K5.1 K5.2 A1.3 A2.1 A2.3 A3.1 A3.2 A3.3 A5.1 A5.2 S1.1 S1.2 S2.1 S2.3 S3.1 S5.1 S5.3 
325-241 ปฏิบัติการเคมีวเิคราะห ์ K1.3 K2.1 K3.1 K5.1 K5.2 A1.3 A2.1 A2.3 A3.1 A3.2 A3.3 A5.1 A5.2 S1.1 S1.2 S2.1 S2.3 S3.1 S5.1 S5.3 

325-345 ปฏิบัติการการวิเคราะหท์างเคมีโดยใช้เครื่องมือ K1.4 K2.1 K2.2 K2.3 K3.1 K5.1 K5.2 A1.3 A2.1 A2.2 A2.3 A3.1 A3.2 A3.3 A5.1 A5.2 S1.1 S1.2 S2.1 S2.2 

S2.3 S3.1 S5.1 S5.3 
326-202 จุลชีววิทยาท่ัวไป K1.7 K5.1 K5.2 K8.1 K8.2 A1.3 A1.5 A5.1 A5.2 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 S5.1 S5.3 S8.1 S8.2 S8.3 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป K1.7 K5.1 K5.2 K8.1 K8.2 A1.3 A1.5 A5.1 A5.2 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 S5.1 S5.3 S8.1 S8.2 S8.3 

328-204 หลักการทางชีวเคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร ์ K1.8 K2.1 K2.7 K5.1 K5.2 K8.1 A1.1 A1.3 A1.6 A2.1 A2.2 A5.1 A5.2 A8.1 S1.1 S1.2 S1.5 S2.1 S2.2  S5.1 

S5.3 S8.2 S8.3 

330-101 หลักชีววิทยา 1 K1.2 K2.1 K7.1 K7.2 K8.1 K8.2 A1.1 A1.3 A7.1 A7.2 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.3 S1.5 S7.1 S7.2 S8.1 S8.2 

S8.3 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 

(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 
Knowledge/ Attitude / Skill 

330-360 เทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกุลในงานนิติวิทยาศาสตร ์ K1.6 K2.5 K5.1 K5.2 K6.1 K8.1 K8.2 A1.1 A1.2 A1.3 A1.6 A2.1 A2.2 A2.3 A5.1 A5.2 A6.1 A6.2 A8.1 A8.2 

S1.1 S1.2 S1.5 S2.1 S2.2 S2.3 S5.1 S5.3 S6.1 S6.2 S8.1 S8.2 

331-101 ปฏบิัติการหลักชีววิทยา 1 K1.2 K2.1 K4.1 K5.1 K5.2 K6.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.3 A2.1 A2.2 A2.3 A4.2 A5.1 A5.2 A6.1 A6.2 

A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S2.1 S2.2 S2.3 S4.1 S5.1 S5.3 S6.1 S6.2 S7.1 S7.2 S8.1 S8.2 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  K3.1 K4.1 K5.1 K6.1 K7.1 K7.3 K8.1 K8.2 A3.1 A4.2 A5.1 A5.2 A6.1 A6.2 A7.1 A7.3 A8.1 S1.1 S1.2 S3.1 

S4.1 S5.1 S6.2 S7.1 S8.2 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน  K3.1 K4.1 K5.1 K6.1 A3.1 A3.2 A3.3 A4.2 A5.1 A5.2 A6.1 A6.2 S1.1 S1.2 S3.1 S4.1 S5.1 S5.3 S6.2 

340-211 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ 
K1.3 K2.4 K2.7 K4.1 K4.2 K4.3 K5.1 K5.2 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.1 A1.3 A1.4 A1.6 A2.1 A2.2 A2.3 

A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 A5.1 A5.2 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.4 S1.5 S2.1 S2.2 S4.1 S4.2 S4.3 

S4.4 S5.3 S7.1 S7.2 S7.3 S8.1 S8.2 S8.3 

340-231 เคมีและชีวประสิทธิผลของอาหาร K1.1 K1.2 K1.8 K3.2 K4.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.1 A1.3 A3.2 A4.2 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 

S1.2 S1.5 S3.2 S4.1 S6.1 S7.1 S7.2 S8.1 S8.2 S8.3 

340-241 การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร ์ K1.10 K4.1 K5.1 K5.2 K6.1 A1.3 A1.6 A4.2 A4.4 A5.1 A6.1 A6.2 S1.1 S1.2 S1.5 S4.1 S4.2 S5.1 S5.3 S6.1 

S6.2  

340-242 นิติวิทยาศาสตรเ์บื้องตน้ 
K1.10 K2.2 K2.3 K2.5 K2.6 K2.7  K5.1 K5.2 K6.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.1 A1.2 A1.3 A1.6 A2.1 A2.2 

A2.3 A5.1 A5.2 A6.1 A6.2 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 S2.1 S2.2 S5.1 S5.3 S6.1 S6.2 S7.1 

S7.2 S7.3 S8.1 S8.2 S8.3 

340-311 เคมีอาหารสตัว์น้ า K1.1 K1.2 K1.5 K4.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.3 A1.6 A4.2 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 

S4.1 S6.1 S7.1 S7.2 S8.1 S8.2 S8.3 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 

(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 
Knowledge/ Attitude / Skill 

340-312 เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีส าหรับสิ่งแวดล้อม 
K1.3 K2.4 K2.7 K4.1 K4.2 K4.3 K5.1 K5.2 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.1 A1.3 A1.4 A1.6 A2.1 A2.2 A2.3 

A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 A5.1 A5.2 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.4 S1.5 S2.1 S2.2 S4.1 S4.2 S4.3 

S4.4 S5.3 S7.1 S7.2 S7.3 S8.1 S8.2 S8.3 

340-321 ความหลากหลายของพืชในบรรพกาล 
K1.2 K2.6 K2.7 K4.1 K5.1 K6.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.3 A2.1 A2.2 A4.2 A5.1 A5.2 A6.1 A6.2 A7.1 
A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 S2.1 S2.2 S4.1 S5.3 S6.1 S6.2 S7.1 S7.2 S8.1 S8.2 

340-322 บรรพเรณูวิทยา 
K1.2 K2.6 K2.7 K4.1 K5.1 K6.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.3 A2.1 A2.2 A4.2 A5.1 A5.2 A6.1 A6.2 A7.1 
A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 S2.1 S2.2 S4.1 S5.3 S6.1 S6.2 S7.1 S7.2 S8.1 S8.2 

340-323 เรณูวิทยาประยุกต ์
K1.2 K2.6 K2.7 K4.1 K5.1 K6.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.3 A2.1 A2.2 A4.2 A5.1 A5.2 A6.1 A6.2 A7.1 
A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 S2.1 S2.2 S4.1 S5.3 S6.1 S6.2 S7.1 S7.2 S8.1 S8.2 

340-331 ชีวเคมีไฟฟ้า 
K1.1 K1.2 K1.3 K1.8 K1.10 K2.4 K2.7 K4.1 K4.2 K4.3 K5.1 K5.2 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.1 A1.3 A1.4 

A1.6 A2.1 A2.2 A2.3 A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 A5.1 A5.2 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.4 S1.5 S2.1 

S2.2 S4.1 S4.2 S4.3 S4.4 S5.3 S7.1 S7.2 S7.3 S8.1 S8.2 S8.3 

340-332  วิทยาเอนไซม์ย่อยอาหารในสัตวน์้ า K1.1 K1.2 K1.5 K1.8 K4.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.3 A1.6 A4.2 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 

S1.5 S4.1 S6.1 S7.1 S7.2 S8.1 S8.2 S8.3 

340-333 สารพฤกษเคมีเบื้องต้น K1.1 K1.2 K1.5 K1.8 K4.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.3 A1.6 A4.2 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 

S1.5 S4.1 S6.1 S7.1 S7.2 S8.1 S8.2 S8.3 
340-334 การรู้เท่าทันผลติภณัฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริม
ความงาม 

K1.1 K1.2 K1.5 K1.8 K4.1 K4.2 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.1 A1.3 A1.5 A1.6 A4.1 A4.2 A4.4 A7.1 A7.2 

A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S1.5 S1.6 S4.1 S4.2 S6.1 S7.1 S7.2 S8.1 S8.2 S8.3 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 

(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 
Knowledge/ Attitude / Skill 

340-335 ชุดวิชาเคมี-ชีววิทยาอุตสาหกรรม 
K1.3 K1.4 K1.5 K1.7 K1.8 K1.9 K2.2 K2.3 K2.4 K2.7 K4.1 K5.1 K5.2 K5.3 K6.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A2.1 A2.2 A2.3 A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 A5.1 A5.2 A6.1A6.2 A6.3 A7.1 A7.2 

A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 S2.1 S2.2 S4.1 S4.2 S5.1 S5.3 S5.1 S6.1S6.2 S7.1 S7.2 S7.3 S8.1 S8.2 S8.3 

340-341 นิติเคมีไฟฟ้าเบื้องต้น 
K1.3 K1.10 K2.4 K2.7 K4.1 K4.2 K4.3 K5.1 K5.2 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.1 A1.3 A1.4 A1.6 A2.1 A2.2 

A2.3 A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 A5.1 A5.2 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.4 S1.5 S2.1 S2.2 S2.3 S4.1 

S4.2 S4.3 S4.4 S5.3 S7.1 S7.2 S7.3 S8.1 S8.2 S8.3 

340-342 ชุดวิชานิติวิทยาศาสตร์เพื่อความยุติธรรม 

K1.3 K1.4 K1.5 K1.7 K1.8 K1.10 K2.2 K2.3 K2.4 K2.5 K2.6 K2.7 K4.1 K5.1 K5.2 K5.3 K6.1 K7.1 K7.2 K7.3 

K8.1 K8.2 A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A2.1 A2.2 A2.3 A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 A5.1 A5.2 A6.1A6.2 A6.3 

A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 S2.1 S2.2 S4.1 S4.2 S5.1 S5.3 S5.1 S6.1S6.2 S7.1 S7.2 S7.3 S8.1 

S8.2 S8.3 

340-381 การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์  K3.2 K4.1 K5.1 K5.2 K6.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.3 A3.1 A3.2 A3.3 A4.2 A5.1 A5.2 A6.1 A6.2 A7.1 

A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 S3.1 S4.1 S5.1 S5.3 S6.1 S6.2 S7.1 S7.2 S8.1 S8.2 S8.3  

340-391 ทักษะวิจัยทางเคมี-ชีววิทยาประยุกต ์ K4.1 K4.2 K4.3 K5.1 K5.2 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.2 A1.3 A1.4 A4.1 A4.2 A4.3 A4.4A5.1 A7.1 A7.2 

A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.4 S4.1 S4.2 S4.3 S4.4 S5.1 S7.1 S7.2 S7.3 S8.1 S8.2 S8.3 

340-441 การวิเคราะห์ยาเสพติดเบื้องต้น 
K1.3 K1.4 K1.10 K2.2 K2.3 K2.7 K5.1 K5.2 K6.1 K7.1 K7.2 K8.1 K8.2 A1.3 A1.6 A2.1 A2.2 A5.1 A5.2 A6.1 

A6.2 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 S2.1 S2.2 S5.1 S5.2 S5.3 S6.1 S6.2 S7.1 S7.2 S7.3 S8.1 S8.2 

S8.3   

340-442 นิติเคมีเบื้องต้น K1.3 K1.4 K1.10 K2.2 K2.3 K2.7 K5.1 K5.2 K6.1 K7.1 K7.2 K8.1 K8.2 A1.3 A1.6 A2.1 A2.2 A5.1 A5.2 A6.1 

A6.2 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 S2.1 S2.2 S5.1 S5.3 S6.1 S6.2 S7.1 S7.2 S7.3 S8.1 S8.2 S8.3   
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 

(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 
Knowledge/ Attitude / Skill 

340-443 หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 1 K1.10 K2.2 K2.3 K2.7 K4.1 K4.2 K4.3 K7.1 K7.2 K8.1 K8.2 A1.3 A1.4 A1.6 A2.1 A2.2 A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 

A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 S2.1 S2.2 S4.1 S4.2 S7.1 S7.2 S7.3 S8.1 S8.2 S8.3   

340-444 หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 2 K1.10 K2.2 K2.3 K2.7 K4.1 K4.2 K4.3 K7.1 K7.2 K8.1 K8.2 A1.3 A1.4 A1.6 A2.1 A2.2 A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 

A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 S2.1 S2.2 S4.1 S4.2 S7.1 S7.2 S7.3 S8.1 S8.2 S8.3   

340-451 หัวข้อพิเศษทางเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1 
K1.11 K2.2 K2.3 K2.4 K2.5 K2.6 K2.7 K4.1 K4.2 K4.3 K7.1 K7.2 K8.1 K8.2 A1.3 A1.6 A2.1 A2.2 A4.1 A4.2 
A4.3 A4.4 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 S2.1 S2.2 S4.1 S4.2 S7.1 S7.2 S7.3 S8.1 S8.2 S8.3   

340-452 หัวข้อพิเศษทางเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 2 
K1.11 K2.2 K2.3 K2.4 K2.5 K2.6 K2.7 K4.1 K4.2 K4.3 K7.1 K7.2 K8.1 K8.2 A1.3 A1.6 A2.1 A2.2 A4.1 A4.2 
A4.3 A4.4 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 S2.1 S2.2 S4.1 S4.2 S7.1 S7.2 S7.3 S8.1 S8.2 S8.3   

340-453 ระบบประกันคณุภาพสากล 
K3.1 K3.2 K4.1 K4.2 K6.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A3.1 A3.2 A4.2 A4.4 A6.1 A6.2 A6.3 A7.1 A7.2 A7.3 
A8.1 A8.2 S3.1 S4.1 S4.2 S6.1 S6.2 S7.1 S7.2 S8.1 S8.2 S8.3  

340-481 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร ์ K3.1 K3.2 K4.1 K4.2 K5.1 K6.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.3 A1.4 A3.1 A3.2 A4.2 A4.4 A5.1 A6.1 A6.2 

A6.3 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 S3.1 S4.1 S4.2 S5.1 S6.1 S6.2 S7.1 S7.2 S8.1 S8.2 S8.3 

341-211 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรอ์ุตสาหกรรมการชุบโลหะ 
K1.3 K1.4 K2.4 K2.7 K3.1 K4.1 K4.2 K5.1 K5.2 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.1 A1.3 A2.1 A2.2 A2.3 A3.1  

A3.3 A4.2 A5.1 A5.2 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 S2.1 S2.2 S3.1 S4.1 S5.3 S7.1 S7.2 S7.3 

S8.1 S8.2 S8.3 

341-231 เทคนิคทางห้องปฏิบัติการเคมี-ชีววิทยา K2.1 K2.2 K2.3 K2.6 K2.7 K5.1 K5.2 K6.1 A2.1 A2.2 A2.3 A5.1 A5.2 A6.1 A6.2 S1.1 S1.2 S2.1 S2.2 S5.1 

S5.2 S5.3 S6.1 S6.2   

341-331 ชุมชนศึกษา 
K4.1 K4.2 K4.3 K5.1 K5.2 K5.3 K6.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.2 K8.2 A1.2 A1.3 A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 A5.1 A5.2 
A5.3 A6.1 A6.2 A6.3 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.4 S1.5 S4.1 S4.2 S4.3 S4.4 S5.1 S5.2 S5.3 
S5.4 S6.1 S6.2 S7.1 S8.1.S8.2 S8.3 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 

(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 
Knowledge/ Attitude / Skill 

341-332 เคมี-ชีววิทยาเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน 
K4.1 K4.2 K4.3 K5.1 K5.2 K5.3 K6.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.2 K8.2 A1.2 A1.3 A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 A5.1 A5.2 
A5.3 A6.1 A6.2 A6.3 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.4 S1.5 S4.1 S4.2 S4.3 S4.4 S5.1 S5.2 S5.3 
S5.4 S6.1 S6.2 S7.1 S8.1.S8.2 S8.3 

341-371 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร ์
K1.10 K1.11 K2.7 K3.1 K3.2 K4.1 K4.2 K5.1 K5.2 K6.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.2 A1.3 A1.4 A3.1 A3.2 

A3.3 A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 A5.1 A5.2 A6.1 A6.2 A6.3 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.4 S1.5 S1.6 

S3.1 S4.1 S4.4 S5.1 S5.2 S5.3 S6.1 S6.2 S7.1 S7.2 S8.1 S8.2 S8.3 

341-442 ปฏิบัติการนิติเคมีเบื้องต้น 
K1.3 K1.4 K2.2 K2.3 K2.7 K3.1 K4.1 K4.2 K5.1 K5.2 K6.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.1 A1.3 A2.1 A2.2 

A2.3 A3.1 A3.3 A4.2 A5.1 A6.1 A6.2 A7.1 A7.2 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.5 S2.1 S2.2 S3.1 S4.1 S5.3 S6.1 

S6.2 S7.1 S7.2 S7.3 S8.1 S8.2 S8.3 

341-471 สหกิจศึกษา 
K1.10 K1.11 K2.7 K3.1 K3.2 K4.1 K4.2 K5.1 K5.2 K6.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.2 A1.3 A1.4 A3.1 A3.2 

A3.3 A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 A5.1 A5.2 A6.1 A6.2 A6.3 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.4 S1.5 S1.6 

S3.1 S4.1 S4.4 S5.1 S5.2 S5.3 S6.1 S6.2 S7.1 S7.2 S8.1 S8.2 S8.3 

341-491 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 
K1.10 K1.11 K2.7 K3.1 K3.2 K4.1 K4.2 K5.1 K5.2 K6.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.2 A1.3 A1.4 A3.1 A3.2 

A3.3 A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 A5.1 A5.2 A6.1 A6.2 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S1.5 S1.6 

S3.1 S4.1 S4.4 S5.1 S5.2 S5.3 S6.1 S6.2 S7.1 S7.2 S8.1 S8.2 S8.3 

341-492 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2 
K1.10 K1.11 K2.7 K3.1 K3.2 K4.1 K4.2 K5.1 K5.2 K6.1 K7.1 K7.2 K7.3 K8.1 K8.2 A1.2 A1.3 A1.4 A3.1 A3.2 

A3.3 A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 A5.1 A5.2 A6.1 A6.2 A7.1 A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S1.5 S1.6 

S3.1 S4.1 S4.4 S5.1 S5.2 S5.3 S6.1 S6.2 S7.1 S7.2 S8.1 S8.2 S8.3 
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ภาคผนวก ง 
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

 
 จ านวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร 69  รายวิชา 
 จ านวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 65  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   94    ของรายวิชาในหลักสูตร 
 จ านวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (active learning)   4  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ    6    ของรายวิชาในหลักสูตร 
 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบ

เชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  Case based, Team based, 

Scenario based 
Social 

engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 

 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

วิชาศึกษาท่ัวไป 

001-102 / ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน / 2((2)-0-4) 

 
 

 

 - จัดแบบ blended 
learning ที่เน้นการคดิ
วิเคราะห์ และใช้สื่อ
เทคโนโลย ี
-  เ รี ย น แ บ บ ศึ ก ษ า จ า ก
ต้นแบบจริง 

50 
 
 
 

50 

    
100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบ

เชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  Case based, Team based, 

Scenario based 
Social 

engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 

 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

388-100 / สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนษุย์ / 1((1)-0-2) 
  - การเรียนรู้ด้วยตนเองโดย

ศึกษาจากบทเรียนออนไลน์ 
- ฝึกปฏิบัติ 

80 
 

20 

  100  

950-102 / ชีวิตที่ดี / 2((2)-0-4) 

  Think-Pair-Share, 
Analysis or reactions to 
videos, Analyze case 
studies, Problem-based 
learning 

70  30 100  

895-001 / พลเมืองที่ดี / 2((2)-0-4) 

  - การเรียนรู้แบบวิเคราะห์
วิดีโอ 
- การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
- การเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิด 

50 20 30 100  

001-103 / ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ / 1((1)-0-2) 40  Team based 40  20 100  
315-201 / ชีวิตแห่งอนาคต / 2((2)-0-4)  50   10 40 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบ

เชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  Case based, Team based, 

Scenario based 
Social 

engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 

 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
345-104 / รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล / 2((2)-0-4)  40 team based 10 20 30 100  
315-202 / การคิดกับการใช้เหตผุล / 2((2)-0-4)  24 case based, team based 60 16  100  
322-100 / ค านวณศิลป์ / 2((2)-0-4) 50 10 case based 10 10 20 100  

340-162 / สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ / 1((1)-0-2) 30  team based 20 30 20 100  

890-001 / สรรสาระภาษาอังกฤษ / 2((2)-0-4) 
  - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน 

- การเรียนรู้แบบใช้เกม 
- Cooperative learning 

20 
40 
10 

 30 100  

890-002 / ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน / 2((2)-0-4) 

20  - Think-Pair-Share 
- Team based 
- Discussions 
- การฝึกปฏิบตัิตามแนวทาง
ที่ก าหนด (Guided 
Practice) 
- Role-play 

30  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบ

เชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  Case based, Team based, 

Scenario based 
Social 

engagement  
ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

890-003 / ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ / 2((2)-0-4) 

20 - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (Think-Pair-
Share) 
- การฝึกปฏิบตัิตามแนวทาง
ที่ก าหนด (Guided 
practice) 
- Cooperative learning  

30 50 100 

890-004 / ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล / 2((2)-0-4) - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 

60 40 100 

890-005 / ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / 2((2)-0-4) 

- การค้นคว้าและการ
น าเสนอ 
- การเรียนแบบร่วมมือ 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 50 100 

วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบ

เชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  Case based, Team based, 

Scenario based 
Social 

engagement  
ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
322-101 / แคลคูลัส 1 / 3((3)-0-6) 15 Case based 35 50 100 
322-106 / คณิตศาสตร์และสถิติ / 3((3)-0-6) 15 Case based 35 50 100 
324-101 / เคมีทั่วไป 1 / 3((3)-0-6) 25 Case based 25 50 100 

324-103 / เคมีอินทรีย์และเคมเีชิงฟิสิกส์พื้นฐาน / 2((2)-0-4) 25 Case based 25 50 100 
325-101 / ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 / 1(0-3-0) Experiential Learning 70 30 100 
330-101 / หลักชีววิทยา 1 / 3((3)-0-6) Think-Pair-Share 50 50 100 

331-101 / ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1/ 1(0-3-0) 
Think-Pair-Share, 
Experiential Learning 

100 100 

332-101 / ฟิสิกส์พื้นฐาน / 3((3)-0-6) 
Interactive lecture, Self-
directed, Question-
based learning 

60 40 100 

333-101 / ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน / 1(0-3-0) Experiential learning 80 20 100 
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบ

เชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  Case based, Team based, 

Scenario based 
Social 

engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 

 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

324-241 / เคมีวิเคราะห์ / 3((3)-0-6) 

  Experiential Learning, 
Collaborative learning, 
Gamification, Student-
led review sessions 

50  50 100  

324-345 / การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ / 3((3)-0-6) 

  Experiential Learning, 
Collaborative learning, 
Gamification, Student-
led review sessions 

50  50 100  

325-241 / ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ / 1(0-3-0) 
 50 Experiential Learning, 

Student-led review 
sessions 

50   100  

325-345 / ปฏิบัติการการวเิคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ / 1(0-
3-0) 

 50 Experiential Learning, 
Student-led review 
sessions 

50   100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบ

เชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  Case based, Team based, 

Scenario based 
Social 

engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 

 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
326-202 / จุลชีววิทยาท่ัวไป / 3((3)-0-6) 10  Game/Activities based 20 20 50 100  
327-202 / ปฏิบัติการจลุชีววิทยาท่ัวไป / 1(0-3-0)   Practical 90  10 100  

328-204 / หลักการทางชีวเคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ / 
4((3)-3-6) 

  Scenario based, Team 
based, 
Experimental based 

70  30 100  

330-360 / เทคนิคพันธุศาสตรโ์มเลกุลในงานนิติวิทยาศาสตร์ / 
4((3)-3-6) 

  Interactive lecture, 
Cased-based learning, 
Experiential learning 

100   100  

340-211 / วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ / 2((2)-0-4)  50    50 100  

340-231 เคมีและชีวประสิทธิผลของอาหาร / 3((3)-0-6) 
  Blended learning, Think-

Pair share, Case based 
50  50 100  

340-242 / นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น / 2((2)-0-4)  25 Case based 25  50 100  

340-311 / เคมีอาหารสัตว์น้ า / 3((3)-0-6)   Case based 50  50 100  
340-312 / เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีส าหรับสิ่งแวดล้อม / 3((3)-0-6)  50    50 100  
340-321 / ความหลากหลายของพืชในบรรพกาล / 3((2)-3-4) 30  Case based 20  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบ

เชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  Case based, Team based, 

Scenario based 
Social 

engagement  

 
ระบุร้อยละ 

 

 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
340-322 / บรรพเรณูวิทยา / 3((2)-3-4) 30  Case based 20  50 100  

340-323 / เรณูวิทยาประยุกต์ / 3((2)-3-4) 
40  Case based 

Team based 
20 
10 

 30 100  

340-331 / ชีวเคมีไฟฟ้า / 4((3)-3-6)  50    50 100  
340-332 / วิทยาเอนไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ า / 3((3)-0-6)   Case based 50  50 100  
340-333 / สารพฤกษเคมีเบื้องตน้ / 2((2)-0-4)  25 Case based 25  50 100  

340-334 / การรู้เท่าทันผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและผลิตภณัฑเ์สริม 
ความงาม / 2((2)-0-4) 

 25 Case based 25  50 100  

340-335 / ชุดวิชาเคมี-ชีววิทยาอุตสาหกรรม / 9((7)-6-14)  25 Case based 25  50 100  
340-341 / นิติเคมีไฟฟ้าเบื้องต้น / 3((3)-0-6)  50    50 100  

340-342 / ชุดวิชานิติวิทยาศาสตร์เพื่อความยตุิธรรม / 9((7)-6-14)  25 Case based 25  50 100  
340-381 / การเตรียมสมัมนาทางวิทยาศาสตร์ / 2((1)-2-3)  80    20 100  
340-391 / ทักษะวิจัยทางเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ / 3((1)-4-4) 100      100  
340-441 / การวิเคราะหย์าเสพตดิเบื้องต้น / 3((2)-3-4)  30 Team based 20  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบ

เชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  Case based, Team based, 

Scenario based 
Social 

engagement  
ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
340-442 / นิติเคมีเบื้องต้น / 2((2)-0-4) 25 Case based 25 50 100 
340-443 / หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 1 / 2((2)-0-4) 25 Case based 25 50 100 
340-444 / หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 2 / 2((2)-0-4) 25 Case based 25 50 100 

340-451 / หัวข้อพิเศษทางเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1 / 2((2)-0-4) 25 Case based 25 50 100 
340-452 / หัวข้อพิเศษทางเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 2 / 2((2)-0-4) 25 Case based 25 50 100 
340-481 / การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ / 1(0-2-1) 100 100 
341-211 / ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ / 

 1(0-3-0) 
50 50 100 

341-231 / เทคนิคทางห้องปฏิบัติการเคมี-ชีววิทยา / 2(0-6-0) 
Experiential learning 
Interactive lecture, 
Question-based learning 

50 50 100 

341-331 / ชุมชนศึกษา / 1(0-3-0) 30 Case based 20 50 100 
341-332 / เคมี-ชีววิทยาเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน / 1(0-3-0) 30 Case based 20 50 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบ

เชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ 
จัดการ เรียนรู้ 
แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  Case based, Team based, 

Scenario based 
Social 

engagement  
ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

341-442 / ปฏิบัติการนิตเิคมีเบื้องต้น / 1(0-3-0) 
50 Scenario based / Team 

based 
50 100 

341-371 / การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ / 1(0-6-0) Work-base learning 100 100 

341-471 / สหกิจศึกษา / 6(0-40-0) 100 100 
341-491 / โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 / 3(0-9-0) 100 100 
341-492 / โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2 / 3(0-9-0) 100 100 

หมายเหตุ มหาวิทยาลยัก าหนดใหร้ายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   ของจ านวนช่ัวโมงตามหน่วยกิตทฤษฎี  

และหลักสตูรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70  ของรายวิชาในหลักสตูร  



 
138 

ภาคผนวก   จ 
ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของทั้งหลักสูตร 64 หน่วยกิต 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 50 หน่วยกิต 
คิดเป็นร้อยละ    78     ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 
 

 

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 
ประสบการณ์

ก่อน
การศึกษา 

การเรียน
สลับกับ

การ
ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้

หรือ การ
ติดตาม

พฤติกรรมการ
ท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ท างาน

หรือการฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัต ิ
งาน

ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัต ิ

งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

หมวดวิชาเฉพาะ           64 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาบังคับ     47/50 หน่วยกิต (WIL 34/37 หน่วยกิต) 

328-204 / หลักการทางชีวเคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ /   
              4((3)-3-6) 

         

330-360 / เทคนิคพันธุศาสตรโ์มเลกุลในงานนิติวิทยาศาสตร์  
             / 4((3)-3-6) 

         

340-231 / เคมีและชีวประสิทธิผลของอาหาร / 3((3)-0-6)          

340-331 / ชีวเคมีไฟฟ้า / 4((3)-3-6)          
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 
ประสบการณ์

ก่อน
การศึกษา 

การเรียน
สลับกับ

การ
ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้

หรือ การ
ติดตาม

พฤติกรรมการ
ท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ท างาน

หรือการฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัต ิ
งาน

ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัต ิ

งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

340-335 / ชุดวิชาเคมี-ชีววิทยาอุตสาหกรรม / 9((7)-6-14)          

340-342 / ชุดวิชานิติวิทยาศาสตร์เพื่อความยตุิธรรม / 9((7)-

6-14) 
         

340-391 / ทักษะวิจัยทางเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ / 3((1)-4-4)          

341-231 / เทคนิคทางห้องปฏิบัติการเคมี-ชีววิทยา  
           / 2(0-6-0) 

         

341-331 / ชุมชนศึกษา / 1(0-3-0)          

341-332 / เคมี-ชีววิทยาเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน / 1(0-3-0)          

341-471 / สหกิจศึกษา / 6(0-40-0)          

341-491 / โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 / 3(0-9-0)          

กลุ่มวชิาเลือก     17/14 หน่วยกิต (WIL 16/13 หน่วยกิต) 

340-211 / วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ/2((2)-0-4)          

340-241 / การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ / 2(2-0-4)          

340-311 / เคมีอาหารสัตว์น้ า / 3((3)-0-6)          
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 
ประสบการณ์

ก่อน
การศึกษา 

การเรียน
สลับกับ

การ
ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้

หรือ การ
ติดตาม

พฤติกรรมการ
ท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ท างาน

หรือการฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัต ิ
งาน

ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัต ิ

งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

340-312 / เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีส าหรับสิ่งแวดล้อม / 3((3)-0-6)          

340-321 / ความหลากหลายของพืชในบรรพกาล / 3((2)-3-4)          

340-322 / บรรพเรณูวิทยา / 3((2)-3-4)          

340-323 / เรณูวิทยาประยุกต์ / 3((2)-3-4)          

340-332 / วิทยาเอนไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ า / 3((3)-0-6)          

340-333 / สารพฤกษเคมีเบื้องตน้ / 2((2)-0-4)          

340-334 / การรู้เท่าทันผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและผลิตภณัฑ์

เสรมิ ความงาม / 2((2)-0-4) 
         

340-341 / นิติเคมีไฟฟ้าเบื้องต้น / 3((3)-0-6)          

340-441 / การวิเคราะหย์าเสพตดิเบื้องต้น / 3((2)-3-4)          

340-442 / นิติเคมีเบื้องต้น / 2((2)-0-4)          

340-443 / หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 1 / 2((2)-0-4)          

340-444 / หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 2 / 2((2)-0-4)          

340-451 / หัวข้อพิเศษทางเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1 /           
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 
ประสบการณ์

ก่อน
การศึกษา 

การเรียน
สลับกับ

การ
ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้

หรือ การ
ติดตาม

พฤติกรรมการ
ท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ท างาน

หรือการฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัต ิ
งาน

ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัต ิ

งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

               2((2)-0-4) 

340-452 / หัวข้อพิเศษทางเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 2 /  

               2((2)-0-4) 
         

340-453 / ระบบประกันคณุภาพสากล / 3((3)-0-6)          

341-211 / ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ  

                / 1(0-3-0) 
         

341-442 / ปฏิบัติการนิตเิคมีเบื้องต้น / 1(0-3-0)          

341-371 / การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ / 1(0-6-0)          

341-492 / โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2 / 3(0-9-0)          
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ภาคผนวก  ฉ 
ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

 

รหัส - ชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ของชุดวิชา (Module) 

กิจกรรม  
การจัดการเรยีนรู ้

วิธีการวัดและประเมินผล 

340-335 ชุดวิชาเคมี-ชีววิทยาอุตสาหกรรม 
            (Module : Industrial 

Chemistry-Biology) 

9((7)-6-14) การวิ เ คราะห์ทาง เคมี ด้ วย เครื่ อ งมื อที่ ทันสมัย 
เทคโนโลยีชีวภาพพืช สัตว์และจุลินทรีย์ จุลชีววิทยา
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม การจัดการอุตสาหกรรม
ในภาคใต้ ระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัย
ทางเคมีและทางชีวภาพ การจัดการสิ่ งแวดล้อม 
กฎหมายอุตสาหกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม    

1.  อธิบายความรู้ทาง
เคมีและชีววิทยาได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. สามารถบูรณาการ
ค ว า ม รู้ ท า ง เ คมี แ ล ะ
ชีววิทยาเพื่อแก้ไขปัญหา
ง า น ท า ง ด้ า น
อุตสาหกรรมทางเคมี-
ชีววิทยา 
3.  อธิบายความรู้ด้าน
การจัดการอุตสาหกรรม 
4 .  มี แนวคิดการ เป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
อุตสาหกรรม 

1. การจัดการเรียนการ
ส อ น ทั้ ง ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ปฏิบัติ  
2. การจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการ
ความรู้ สาขาเคมีและ
สาขาชีววิทยา เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรม  
3. จัดการเรียนการสอน
ที่ เ พิ่ ม ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
เกี่ยวกับการบูรณาการ
ความรู้ สาขาเคมีและ
สาขาชีววิทยา เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรม 
4. จัดกิจกรรมวิชาการ
ให้นักศึกษาค้นคว้าและ
น าเสนอผลงานหน้าช้ัน
เรียน  

1. การมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน 
2. ทดสอบย่อย 
3. การสอบปฏิบัติ 
4. สอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค  
5. การจัดท ารายงาน 
6. การค้นคว้าหาความรู้
และการน าเสนอรายงาน
ในช้ันเรียน 
7. แบบประเมินการเข้า
ร่ วมกิ จกรรม เสริมการ
เรียนรู้ 
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340-342 ชุดวิชานิติวิทยาศาสตร์เพื่อความ
ยุติธรรม (Module : Forensic 
Science in Criminal Justice) 

9((7)-6-14) ความรู้พื้นฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ   การพิสูจน์
พยานหลักฐานเพื่อน าไปสู่การลงโทษทางกฎหมาย 
การน าหลักการทางเคมีมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประ- 
โยชนทางนิติวิทยาศาสตร การน าหลักการทางชีววิทยา
มาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนทางนิติวิทยาศาสตร์ 
ความรู้พื้นฐานและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ดิจิทัล การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในคดี
สิ่งแวดล้อม 

1. อธิบายความรู้ทาง
เคมีและชีววิทยาได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. อธิบายความรู้ทางนิติ
วิทยาศาสตร์ ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3. สามารถบูรณาการ
ค ว า ม รู้ ท า ง เ คมี แ ล ะ
ชีววิทยาเพื่อใช้ในการ
ท า ง า น ท า ง ด้ า น นิ ติ
วิทยาศาสตร์ 

1. การจัดการเรียนการ
ส อ น ทั้ ง ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ปฏิบัติ 
2. การจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการ
ความรู้ สาขาเคมีและ
สาขาชีววิทยา เพื่อใช้ใน
ง า น ท า ง ด้ า น นิ ติ
วิทยาศาสตร์  
3. จัดการเรียนการสอน
ที่ เ พิ่ ม ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
เกี่ยวกับการบูรณาการ
ความรู้ สาขาเคมึและ
สาขาชีววิทยา เพื่อใช้ใน
ง า น ท า ง ด้ า น นิ ติ
วิทยาศาสตร์ 

1. การมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน 
2. ทดสอบย่อย
3. การสอบปฏิบัติ
4. สอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค 
5. การจัดท ารายงาน
6. การค้นคว้าหาความรู้
และการน าเสนอรายงาน
ในช้ันเรียน 
7. แบบประเมินการเข้า
ร่ วมกิ จกรรม เสริมการ
เรียนรู้ 
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ภาคผนวก ช 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 

รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว 
1. ภาระงานสอน

1.1  ภาระงานสอนปจัจุบนั
 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
340-311 AQUAFEED CHEMISTRY 3((3)-0-6) 

340-381 PREPARATION FOR SEMINAR IN SCIENCE 2((1)-2-3) 
340-391 PREPARATION FOR RESEARCH PROJECT 2((1)-2-3) 
340-481 SEMINAR IN SCIENCE 1(0-2-1) 
341-491 PROJECT IN SCIENCE I 3(0-9-0) 

341-492 PROJECT IN SCIENCE II 3(0-9-0) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
309-671 SEM IN FOREN SCI I 1(0-2-1) 

309-672 SEM IN FOREN SCI II 1(0-2-1) 
309-691 THESIS 18(0-54-0) 

1.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

340-231 FOOD CHEMISTRY AND BIOAVAILABILITY 3((3)-0-6) 
340-311 AQUAFEED CHEMISTRY 3((3)-0-6) 

340-381 PREPARATION FOR SEMINAR IN SCIENCE 2((1)-2-3) 
340-391 RESEARCH SKILLS IN APPLIED CHEMISTRY-BIOLOGY 3((1)-4-4) 

340-481 SEMINAR IN SCIENCE 1(0-2-1) 
341-331 COMMUNITY STUDIES 1(0-3-0) 
341-332 CHEMISTRY-BIOLOGY FOR COMMUNITY PROBLEM SOLVING 1(0-3-0) 
341-491 PROJECT IN SCIENCE I 3(0-9-0) 
341-492 PROJECT IN SCIENCE II 3(0-9-0) 
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2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1  ผลงานตีพิมพ์
  2.1.1  ระดับนานาชาติ 

Jualaong, S., Thongprajukaew, K., Ninwat, S., Petchrit, N., Khwanmaung, S., Wattanakul, W., Tantipiriyakij, T., 
Kanghae, H., 2020. Optimal background color for head-starting northern river terrapins (Batagur baska 
Gray, 1831). Animals 10, Article 207. 

Sudtongkong, C., Thongprajukaew, K., Saekhow, S., 2020. Optimal dietary protein requirement for juvenile sesarmid 
crab (Episesarma singaporense). Animals 10, Article 998. 

Thongprajukaewa, K., Rodjaroen, S., 2020. The optimal period for changing the feeding regime of mono-sex male 
Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquc. Rep. 17, Article 100392. 

Phonchai, A., Rattana, S., Thongprajukaew, K., 2020. A portable sol-gel urea colorimetric method for the 
determination of urea in feedstuffs. Food Chem. 319, Article 126545. 

Santisathitkul, N., Thongprajukaew, K., Saekhow, S., Sandos, P., Buntomnimit, S., Kanghae, H., 2020. Optimal 
background colour for rearing Asian seabass (Lates calcarifer). Aquc. Res. 51, 1743–1752. 

Rodjaroen, S., Thongprajukaew, K., Khongmuang, P., Malawa, S., Tuntikawinwong, K., Saekhow, S., 2020. Ontogenic 
development of digestive enzymes in mealworm larvae (Tenebrio molitor) and their suitable harvesting 
time for use as fish feed. Insects 11, Article 393. 

Kovitvadhi, A., Chundang, P., Pliantiangtam, N., Thongprajukaew, K., Tirawattanawanich, C., Suwanasopee, T., 
Koonawootrittriron, S., 2020. Screening of in vitro nutrient digestibility coefficients of selected insect 
meals in broiler chickens, black-meat chickens and quails. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 

Hahor, W., Thongprajukaew, K., & Suanyuk, N. (2019). Effects of dietary supplementation of oligosaccharides on 
growth performance, gut health and immune response of hybrid catfish (Pangasianodon gigas × 
Pangasianodon hypophthalmus). Aquaculture, 507, 97-107. 

Thongprajukaew, K., Pettawee, S., Muangthong, S., Saekhow, S., & Phromkunthong, W. (2019). Freeze-dried forms of 
mosquito larvae for feeding of Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910). Aquaculture Research, 
50(1), 296-303. 

Limtipsuntorn, U., Rungsin, W., Thongprajukaew, K., Boonyung, W., & Rangsin, W. (2018). Ontogenic development of 
enzymatic activity and digestive system in Jullien's golden carp (Probarbus jullieni Sauvage, 1880). 
Aquaculture Research, 49(10), 3362-3373. 

Whan-Air, W., Thongprajukaew, K., Salaeharae, T., & Yoonram, K. (2018). Identification of wild and farmed 
broadhead catfish (Clarias macrocephalus Günther, 1864) based on morphometry, digestive indexes and 
flesh quality. Journal of Oceanology and Limnology, 36(5), 1788-1797. 

Saekhow, S., Thongprajukaew, K., Phromkunthong, W., & Sae-khoo, H. (2018). Minimal water volume for intensively 
producing male Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910). Fish Physiology and Biochemistry, 
44(4), 1075-1085. 
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Rodjan, P., Soisuwan, K., Thongprajukaew, K., Theapparat, Y., Khongthong, S., Jeenkeawpieam, J., & Salaeharae, T. 
(2018). Effect of organic acids or probiotics alone or in combination on growth performance, nutrient 
digestibility, enzyme activities, intestinal morphology and gut microflora in broiler chickens. Journal of 
Animal Physiology and Animal Nutrition, 102(2), e931-e940. 

Rodjaroen, S., Thongprajukaew, K., & Saekhow, S. (2018). Physical pretreatments for improving nutritive value of 
cyanobacterial cells. Chiang Mai Journal of Science, 45(1). 116-128. 

Saekhow, S., Sae-khoo, H., Thongprajukaew, K., Songnui, A., & Phromkunthong, W. (2018). Ontogenic development 
of digestive enzymes in bigfin reef squid (Sepioteuthis lessoniana). Aquaculture Research, 49(5), 1887-
1895.  

Chandang, P., Thongprajukaew, K., Chotimanothum, B., Kovitvadhi, A., Kovitvadhi, U., & Pakkong, P. (2017). The 
effects on in vitro digestibility from different developmental stages of silkworm larvae, Bombyx mori 
(Lepidoptera: Bombycidae) and position of mulberry leaves, Morus alba (Rosales: Moraceae). Journal of 
Asia-Pacific Entomology, 20(4), 1134-1139. 

Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, S., Kovitvadhi, U., & Preprame, P. (2017). Effects of feeding frequency on growth 
performance and digestive enzyme activity of sex-reversed Nile tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 
1758). Agriculture and Natural Resources, 51(4), 292-298. 

Kanghae, H., Thongprajukaew, K., Yeetam, P., Jarit-ngam, T., Hwan-air, W., Rueangjeen, S., & Kittiwattanawong, K. 
(2017). Optimal feeding frequency of captive head-started green turtles (Chelonia mydas). Journal of 
Animal Physiology and Animal Nutrition, 101(4). 667-675. 

Nonthaput, T., Hahor, W., Thongprajukaew, K., Yoonram, K., & Rodjaroen, S. (2017). Cathepsin activities and thermal 
properties of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) meat during ambient storage. Agriculture and Natural 
Resources, 51(3), 206-211. 

Kanghae, H., Thongprajukaew, K., Phromkunthong, W., Plangsri, S., Jatupornpitukchat, S. & Kittiwattanawong, K. 
(2017). 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, 101(2), 329-338. 

Sansuwan, K., Kovitvadhi, S., Thongprajukaew, K., Ozório, R.O.A., Somsueb, P., & Kovitvadhi, U. (2017). Microwave 
irradiation and pelleting method affected feed chemical composition and growth performance and feed 
utilization of sex-reversed Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.). Aquaculture Research, 48(4), 1836-1848. 

Wattanakul, W., Thongprajukaew, K., Songnui, A., Satjarak, J. & Kanghae, H. (2017). Pre-soaking feed pellet 
significantly improved feed utilization in Asian seabass (Lates calcarifer). Aquaculture, 471, 106-112. 

Wattanakul, W., Wattanakul, U., Thongprajukaew, K. & Muenpo, C. (2017). Fish condensate as effective replacer of 
fish meal protein in diet for striped snakehead, Channa striata (Bloch). Fish Physiology and Biochemistry, 
43(1), 217-228. 

Wattanakul, W., Wattanakul, U., Thongprajukaew, K. & Muenpo, C. (2017). Optimal protein replacement of fish 
meal by mackerel condensate in diet for giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii). 
Aquaculture Research, 48(2), 671-710. 
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Thongprajukaew, K. & Rodjaroen, S. (2017). Intermittent feeding induces compensatory growth of juvenile yellow 
mystus (Hemibagrus nemurus). Aquatic Living Resources, 30, 2017001. 

Songnui, A., Thongprajukaew, K., Kanghae, H., Satjarak, J. & Kittiwattanawong, K. (2017). Water depth and feed 
pellet type effects on growth and feed utilization in the rearing of green turtle (Chelonia mydas Linnaeus, 
1758). Aquatic Living Resources, 30. 2017017. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุลย์ เท่ียงจรรยา 
1. ภาระงานสอน

1.1  ภาระงานสอนปจัจุบนั
 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

340-381 PREPARATION FOR SEMINAR IN SCIENCE 2((1)-2-3) 
340-391 PREPARATION FOR RESEARCH PROJECT 2((1)-2-3) 

340-481 SEMINAR IN SCIENCE 1(0-2-1) 
341-491 PROJECT IN SCIENCE I 3(0-9-0) 

341-492 PROJECT IN SCIENCE II 3(0-9-0) 

1.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
340-381 PREPARATION FOR SEMINAR IN SCIENCE 2((1)-2-3) 

340-391 RESEARCH SKILLS IN APPLIED CHEMISTRY-BIOLOGY 3((1)-4-4) 
340-481 SEMINAR IN SCIENCE 1(0-2-1) 

341-331 COMMUNITY STUDIES 1(0-3-0) 
341-332 CHEMISTRY-BIOLOGY FOR COMMUNITY PROBLEM SOLVING 1(0-3-0) 
341-491 PROJECT IN SCIENCE I 3(0-9-0) 

341-492 PROJECT IN SCIENCE II 3(0-9-0) 

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1  ผลงานตีพิมพ์
  2.1.1  ระดับนานาชาติ 

Lantam, A., Limbut, W., Thiangchanya, A., & Phonchai, A. (2020). A portable optical colorimetric sensor for 
the determination of promethazine in lean cocktail and pharmaceutical doses.  Micrchemical 
Journal, 159: 105519. 

 2.2  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
อภิชัย พลชัย, อารีนา หลานต า, วรากร ลิม่บุตร, อดุลย์ เที่ยงจรรยา ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่องชุดทดสอบความเข้มข้นของ

สารโปรเมทาซีนท่ีมีก้อนพอลิเมอรห์่อหุ้มและกรรมวิธีในการเตรียมผลิตภณัฑด์ังกล่าว ได้รับเลขค าขอหมายเลขท่ี 
2003001591 เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 แหล่งทุน: งบประมาณแผน่ดิน (แผนบูรณาการวิจยัและนวตักรรม ปี 2562) 

ยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ, วรากร ลิ่มบุตร, อดลุย์ เที่ยงจรรยา, อภิชัย พลชัย ยื่นขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลติภณัฑ์ เรื่อง เครื่องตรวจวัด
ความเปรีย้วในน้ าตาลโตนดภาคสนาม ไดร้ับเลขค าขอหมายเลขท่ี 2001000877 เมื่อ 28 กุมภาพันธ ์2563 แหล่งทุน: 
งบประมาณแผ่นดิน (ทุนวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม ปี 2560)  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X20307499?dgcid=author#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X20307499?dgcid=author#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X20307499?dgcid=author#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X20307499?dgcid=author#!
https://doi.org/10.1016/j.microc.2020.105519
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ยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ, วรากร ลิ่มบุตร, อดลุย์ เที่ยงจรรยา, อภิชัย พลชัย ยื่นขอรับสิทธิบัตร เรื่องกระบวนการตรวจวัดสารระเบดิหลาย
ชนิดและหลายตัวอยา่งในเวลาเดียวกันร่วมกับการวิเคราะห์สีจากภาพถ่ายดิจิทัล ได้รับเลขค าขอหมายเลขท่ี 2001000877 
เมื่อ 14 กุมภาพันธ ์2563 แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562) 

ยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ, วรากร ลิ่มบุตร, อดลุย์ เที่ยงจรรยา, อภิชัย พลชัย ยื่นขอรับสิทธิบัตร เรื่อง กระบวนการตรวจวัดความเปรีย้วใน
น้ าตาลโตนด ได้รบัเลขค าขอหมายเลขท่ี 2001000186 เมื่อ 10 มกราคม 2563 แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน (ทุนวิจัยเพื่อ
สร้างนวัตกรรม ปี 2560) 

วรากร ลิม่บุตร, ศักดิ์ชัยบด ีปิ่นศรทีอง, อดุลย์ เที่ยงจรรยา, อภิชัย พลชัย ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง ชุดทดสอบความ
เข้มข้นของสารโปรเมทาซีนในเครือ่งดื่ม ได้รับเลขค าขอหมายเลขท่ี 1703001186 เมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แหล่งทุน: 
เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประเภท พัฒนานักวิจัย ปีงบประมาณ 2560)  

จิรายุ สติานุรักษ์, อภิชัย พลชัย, ศกัดิ์ชัยบดี ปิ่นศรีทอง, วรากร ลิ่มบตุร, อดุลย์ เที่ยงจรรยา ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง ชุด
ทดสอบไซบูทรามีน ได้รับเลขค าขอหมายเลข 1903000882 เมื่อ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 แหล่งทุน: งบประมาณเงินรายได้ 
(ทุนทั่วไป ปี 2561)   
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน ์
1. ภาระงานสอน

1.1  ภาระงานสอนปจัจุบนั
 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

315-202 THINKING AND REASONING 2((2)-0-4) 
330-382 INTRO TO EVOLUTION 3((3)-0-6) 

330-513 PALYNOLOGY 3((2)-3-4) 
340-242 INTRODUCTION TO FORENSIC SCIENCE 2((2)-0-4) 

340-322 PALAEOPALYNOLOGY 3((2)-3-4) 
340-323 APPLIED PALAEOPALYNOLOGY 3((2)-3-4) 
340-391 PREPA FOR RESEARCH PROJECT 2((1)-2-3) 
340-451 SP(APPLIED PALYNOLOGY) 2((2)-0-4) 
340-456 INTRO TO FORENSIC SCIENCE 2((2)-0-4) 

341-491 PROJECT IN SCIENCE I 3(0-9-0) 
341-492 PROJECT IN SCIENCE II 3(0-9-0) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

309-502 FORENSIC BIOLOGY 2((1)-2-3) 
309-503 CRIMINALIS & CRIME SCENE INVES 4((3)-3-6) 

309-504 RESEAR METHOD IN FOREN SCI 1((1)-0-2) 
309-671 SEM IN FOREN SCI I 1(0-2-1) 

309-672 SEM IN FOREN SCI II 1(0-2-1) 
309-691 THESIS 18(0-54-0) 
309-692 THESIS 36(0-108-0) 

1.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
315-202 THINKING AND REASONING 2((2)-0-4) 

330-513 PALYNOLOGY 3((2)-3-4) 
340-242 INTRODUCTION TO FORENSIC SCIENCE 2((2)-0-4) 

340-322 PALAEOPALYNOLOGY 3((2)-3-4) 
340-323 APPLIED PALAEOPALYNOLOGY 3((2)-3-4) 
340-391 RESEARCH SKILLS IN APPLIED CHEMISTRY-BIOLOGY 3((1)-4-4) 

340-451 SPECIAL TOPICS IN FORENSIC SCIENCE I 2((2)-0-4) 
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340-456 INTRO TO FORENSIC SCIENCE 2((2)-0-4) 

341-491 PROJECT IN SCIENCE I 3(0-9-0) 
341-492 PROJECT IN SCIENCE II 3(0-9-0) 

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1  ผลงานตีพิมพ์
  2.1.1  ระดับนานาชาติ 

Phuphumirat, W., Leeratiwong, C., Malaikanok, P., & Zetter, R. (2018). Morphological and harmomegathic characters 
of pollen of Gnetum species (Gnetaceae) in Thailand: Studies with light and scanning electron 
microscopy. Botanical Journal of the Linnean Society, 148(4), 653-671. 
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ดร.เครือวัลย์ ยุนรัมย ์
1. ภาระงานสอน

1.1  ภาระงานสอนปจัจุบนั
 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

340-241 INTRO TO CRIME DETECTION 2(2-0-4) 
340-333 INTRODUCTION TO PHYTOCHEMICALS 2((2)-0-4) 

340-381 PREPARATION FOR SEMINAR IN SCIENCE 2((1)-2-3) 
340-391 PREPARATION FOR RESEARCH PROJECT 2((1)-2-3) 

340-431 BIOACTIVITY OF PLANT EXTRACTS 3((2)-2-2) 
340-481 SEMINAR IN SCIENCE 1(0-2-1) 
341-491 PROJECT IN SCIENCE I 3(0-9-0) 
341-492 PROJECT IN SCIENCE II 3(0-9-0) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

309-671 SEM IN FOREN SCI I 1(0-2-1) 

1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
340-241 INTRODUCTION TO CRIME DETECTION 2(2-0-4) 
340-331 INTRODUCTION TO PHYTOCHEMICALS 2((2)-0-4) 
340-381 PREPARATION FOR SEMINAR IN SCIENCE 2((1)-2-3) 
340-391 RESEARCH SKILLS IN APPLIED CHEMISTRY-BIOLOGY 3((1)-4-4) 
340-481 SEMINAR IN SCIENCE 1(0-2-1) 
341-331 COMMUNITY STUDIES 1(0-3-0) 

341-332 CHEMISTRY-BIOLOGY FOR COMMUNITY PROBLEM SOLVING 1(0-3-0) 
341-491 PROJECT IN SCIENCE I 3(0-9-0) 

341-492 PROJECT IN SCIENCE II 3(0-9-0) 
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2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1  ผลงานตีพิมพ์
  2.1.1  ระดับนานาชาติ 

Whan-Air, W., Thongprajukaew, K., Salaeharae, T., & Yoonram, K. (2018). Identification of wild and farmed 
broadhead catfish (Clarias macrocephalus Günther, 1864) based on morphometry, digestive indexes and 
flesh quality. Journal of Oceanology and Limnology, 36(5), 1788-1797. 

 Nonthaput, T., Hahor, W., Thongprajukaew, K., Yoonram, K., & Rodjaroen, S. (2017). Cathepsin activities and thermal 

properties of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) meat during ambient storage. Agriculture and 
Natural Resources, 51(3), 206-211. 
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ดร.อภิชัย พลชัย 
1. ภาระงานสอน

1.1  ภาระงานสอนปจัจุบนั
 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

340-242 INTRODUCTION TO FORENSIC SCIENCE 2((2)-0-4) 
340-381 PREPARATION FOR SEMINAR IN SCIENCE 2((1)-2-3) 

340-391 PREPA FOR RESEARCH PROJECT 2((1)-2-3) 
340-441 INTRODUCTION TO DRUG ANALYSIS 3((2)-3-4) 

340-456 INTRO TO FORENSIC SCIENCE 2((2)-0-4) 
340-481 SEMINAR IN SCIENCE 1(0-2-1) 
341-491 PROJECT IN SCIENCE I 3(0-9-0) 
341-492 PROJECT IN SCIENCE II 3(0-9-0) 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
309-501 FORENSIC CHEMISTRY 2((1)-2-3) 

309-671 SEM IN FOREN SCI I 1(0-2-1) 
309-672 SEM IN FOREN SCI II 1(0-2-1) 
309-691 THESIS 18(0-54-0) 

1.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
340-242 INTRODUCTION TO FORENSIC SCIENCE 2((2)-0-4) 

340-381 PREPARATION FOR SEMINAR IN SCIENCE 2((1)-2-3) 
340-391 RESEARCH SKILLS IN APPLIED CHEMISTRY-BIOLOGY 3((1)-4-4) 
340-441 INTRODUCTION TO DRUG ANALYSIS 3((2)-3-4) 
340-456 INTRO TO FORENSIC SCIENCE 2((2)-0-4) 
340-481 SEMINAR IN SCIENCE 1(0-2-1) 
341-231 CHEMISTRY-BIOLOGY LABORATORY TECHNIQUES 2(0-6-0) 
341-331 COMMUNITY STUDIES 1(0-3-0) 

341-332 CHEMISTRY-BIOLOGY FOR COMMUNITY PROBLEM SOLVING 1(0-3-0) 
341-491 PROJECT IN SCIENCE I 3(0-9-0) 

341-492 PROJECT IN SCIENCE II 3(0-9-0) 
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2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1  ผลงานตีพิมพ์
  2.1.1  ระดับนานาชาติ 

Lantam, A., Limbut, W., Thiangchanya, A., Phonchai, A. (2020). A portable optical colorimetric sensor for the 
determination of promethazine in lean cocktail and pharmaceutical doses. Microchemical Journal; 159: 
105519.  

Chaisiwamongkhol, K., Labaidae, S., Pon-in, S., Pinsrithong, S., Bunchuay, T., Phonchai, A. (2020). Smartphone-based 
colorimetric detection using gold nanoparticles of sibutramine in suspected food supplement 
products. Microchemical Journal; 158: 105273. 

Phonchai, A., Pinsrithong, S., Janchawee, B., Prutipanlai, S., Botpiboon, O., Keawpradub, N. (2020). Simultaneous 
determination of abused prescription drugs by simple dilute-and-shoot gas chromatography – flame 

             ionization detection (GC-FID). Analytical Letters; 2020.  
Phonchai, A., Rattana, S. and Thongprajukaew, K. (2020). A portable sol-gel urea colorimetric method for the 

determination of urea in feedstuffs. Food Chemistry; 319: 126545.  
Suparman, Inpota, P., Phonchai, A., Wilairat, P. and Chantiwas, R. (2020). Rapid measurement of indole levels in 

Brassica vegetables using one millilitre binary organic extraction solvent and capillary electrophoresis-UV 
analysis. Phytochemical Analysis; 1–9. 

Phonchai, A., Wilairat, P., & Chantiwas, R. (2017). Development of a solid-phase extraction method with simple 
MEKC-UV analysis for simultaneous detection of indole metabolites in human urine after administration 
of indole dietary supplement. Talanta, 174, 314-319. 

 2.2  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
อภิชัย พลชัย, อารีนา หลานต า, วรากร ลิม่บุตร, อดุลย์ เที่ยงจรรยา ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่องชุดทดสอบความเข้มข้นของ

สารโปรเมทาซีนท่ีมีก้อนพอลิเมอรห์่อหุ้มและกรรมวิธีในการเตรียมผลิตภณัฑด์ังกล่าว ได้รับเลขค าขอหมายเลขท่ี 
2003001591 เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 แหล่งทุน: งบประมาณแผน่ดิน (แผนบูรณาการวิจยัและนวตักรรม ปี 2562) 

ยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ, วรากร ลิ่มบุตร, อดลุย์ เที่ยงจรรยา, อภิชัย พลชัย ยื่นขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลติภณัฑ์ เรื่อง เครื่องตรวจวัด
ความเปรีย้วในน้ าตาลโตนดภาคสนาม ไดร้ับเลขค าขอหมายเลขท่ี 2001000877 เมื่อ 28 กุมภาพันธ ์2563 แหล่งทุน: 
งบประมาณแผ่นดิน (ทุนวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม ปี 2560)  

ยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ, วรากร ลิ่มบุตร, อดลุย์ เที่ยงจรรยา, อภิชัย พลชัย ยื่นขอรับสิทธิบัตร เรื่องกระบวนการตรวจวัดสารระเบดิหลาย
ชนิดและหลายตัวอยา่งในเวลาเดียวกันร่วมกับการวิเคราะห์สีจากภาพถ่ายดิจิทัล ได้รับเลขค าขอหมายเลขท่ี 2001000877 
เมื่อ 14 กุมภาพันธ ์2563 แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562) 

ยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ, วรากร ลิ่มบุตร, อดลุย์ เที่ยงจรรยา, อภิชัย พลชัย ยื่นขอรับสิทธิบัตร เรื่อง กระบวนการตรวจวัดความเปรีย้วใน
น้ าตาลโตนด ได้รบัเลขค าขอหมายเลขท่ี 2001000186 เมื่อ 10 มกราคม 2563 แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน (ทุนวิจัยเพื่อ
สร้างนวัตกรรม ปี 2560) 

การุณ ทองประจุแก้ว, อภิชัย พลชัย ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง ชุดทดสอบยูเรียในวัตถดุิบอาหารและกรรมวิธีในการผลติ
ผลิตภณัฑ์ดังกล่าว ไดร้ับเลขค าขอหมายเลขท่ี 1903002456 เมื่อ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน 
(ทุนวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม ปี 2560) 
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วรากร ลิม่บุตร, ศักดิ์ชัยบด ีปิ่นศรทีอง, อดุลย์ เที่ยงจรรยา, อภิชัย พลชัย ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง ชุดทดสอบความ
เข้มข้นของสารโปรเมทาซีนในเครือ่งดื่ม ได้รับเลขค าขอหมายเลขท่ี 1703001186 เมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แหล่งทุน: 
เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประเภท พัฒนานักวิจัย ปีงบประมาณ 2560)  

จิรายุ สติานุรักษ์, อภิชัย พลชัย, ศกัดิ์ชัยบดี ปิ่นศรีทอง, วรากร ลิ่มบตุร, อดุลย์ เทีย่งจรรยา ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง ชุด
ทดสอบไซบูทรามีน ได้รับเลขค าขอหมายเลข 1903000882 เมื่อ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 แหล่งทุน: งบประมาณเงินรายได้ 
(ทุนทั่วไป ปี 2561)   

อภิชัย พลชัย ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง ชุดตรวจสอบยาทรามาดอล ได้รับเลขท่ีอนุสิทธิบัตรหมายเลข 14693 เมื่อ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 แหล่งทุน: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์   

นาบิล หะยมีะแซ, อับดลุฮากิม มะสะ, อภิชัย พลชัย ผลติภณัฑ์ต้นแบบและการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เรื่อง อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์
บนกระดาษด้วยน้ ายางพาราส าหรบัตรวจวัดสารโปรเมทาซีน แหล่งทุน: ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและพิสูจนผ์ลิตภณัฑ์ยางพารา
ต้นแบบ ปี 2561 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 
ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 
1. มี Lecture ทางชีวเคมี 328-204 แต่ไม่มีปฏิบตัิการซึ่งคิดว่าน่าจะส าคญัทีเดียว
ในยุคนี้โดยเฉพาะนิติวิทยาศาสตร ์ถ้าไม่อยากให้หน่วยกติโป่ง จะรวบ 331-101 
และ 331-102 ปฏิบัติการด้านชีววิทยาให้เหลือภาควิชาเดียวจะดไีหมครับ  
2. น่าจะมีรายวิชาด้าน Data Science เพิม่เตมิ

3. จ านวนรายวิชาของคณะศลิปศาสตร์ จ านวน 86 รายวิชา มากไปไหมครับ ใน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เราอยากเน้นภาษาของบัณฑติ ควรจะเลือกวิชาทางด้าน
ภาษามาให้เลือกดีกว่าไหมครับ (หน้า16)  

4. เหมาะสมที่มสีหกิจศึกษา
5. หน้า 100-105 ท าไมหลายวิชาไม่มีวงกลมโปร่งและวงกลมทึบเลยครับ
6. อยากให้พิจารณาตารางความคาดหวังในหน้า 106 ใหม่ ดูแล้วไมค่่อยเป็น Step
ในแต่ละชั้นป ี

1. รายวิชา 328-204 หลักการทางชีวเคมี
ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 4((3)-3-6)
เป็นรายวิชาที่ปฏิบตัิการอยูด่้วยแล้ว 
2. นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา
ทางด้าน Data Science เป็นวิชาเลือกได้
ตามความสนใจ ซึ่งมีรายวิชาด้านนี้เปิดอยู่
ในหลักสูตรอื่นของคณะวิทยาศาสตร์แล้ว 
3. รายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ จ านวน
86 รายวิชาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตร จัดอยู่ใน
กลุ่มวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เป็นไปตามนโยบายของการจัดการการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
4. ไม่มีความเห็น
5. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแลว้
6. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแลว้

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2 
ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา จีนศาสตร์ 
1. หลักสูตร วท.บ. เคมีและชีววิทยาประยุกต์ น่าสนใจมาก หนว่ยกติ 130
เหมาะสมดี แต่ศึกษาท่ัวไป 30 คิดว่ามากเกินไป เพราะสามารถเลือกเรียนในวิชา
เลือกเสรไีด้ด้วย ท าให้เลือกเรียนวชิาเลือกของสาขาได้น้อยลง เหลือเพียง 9/12 
หน่วยกิตเท่านั้น วิชาบังคับ 56/59 ถ้ามีสัดส่วนวิชาเลือกมากขึ้น ผูเ้รียนจะมีโอกาส
เลือกเรยีนได้เพิ่มขึ้น เช่น หน่วยกติรวม 130 ศึกษาทั่วไป 24 พื้นฐาน 26  วิชา
บังคับ 56/59 วิชาเลือก 18/15 วิชาเลือกเสรี 6 
2. ส่วนของวิชาเลือก อาจจับกลุ่มเป็นชุดวิชาหรือ option ให้เป็นชุดวิชา เช่น
กลุ่มวิชาวัสดศุาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

1. จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หลักสตูรจงึไม่
สามารถเปลีย่นแปลงได ้
2. วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะของ
หลักสตูร ได้มีการจับกลุม่เป็นชุดวชิาหรือ
โมดลูไว้แล้ว โดยมี 2 โมดลูคือ นิติ
วิทยาศาสตร์เพื่อความยุติธรรมและเคมี-
ชีววิทยาอุตสาหกรรม 
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3. วิชาที่เสนอมาใช้ได้หมด แต่อยา่ใส่ไปมากเกินจนดูกว้างไป พยายามจัดเป็นกลุ่ม 
เพื่อให้มีความชัดเจน แต่ละรายวิชายังต้องท า course mapping ด้วย 
4. ส่วนรูปแบบหลักสูตรข้อ 5 ควรแยก หลักสตูรของนักศึกษาไทย กับหลักสตูร
นานาชาติ เพราะปกติ จะเก็บค่าเรียนและบริหารหลักสูตรต่างกัน หมายถึงควรท า
เป็นสองหลักสูตร ที่จุฬา มี Applied chemistry กับ BioTechnology เป็น
หลักสตูรนานาชาติ แต่เด็กไทยเรียนได้ เก็บค่าเรียนแพงกว่าหลักสตูรปกติ สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ  
5. หลักสูตรของ มอ ท่ีเสนอมา นา่สนใจในกลุ่มวิชาเลือก ท่ีเป็น Integrated 
science  ลองปรับดู ส่วนอาจารยป์ระจ าหลักสตูร เหมาะสมด ี
 

3. แต่ละรายวิชาไดจ้ัดท า course 
mapping ไว้แล้วในรูปแบบของ มคอ.3-4 
4. หลักสูตรยังไม่มีนโยบายจัดท าหลักสตูร
นานาชาติ แต่นักศึกษาต่างชาตสิามารถ
สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาไทยได้ โดย
จะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ได ้
5. หลักสูตรเน้นให้บณัฑิตมีความรู ้
ความสามารถทางด้านเคมี-ชีววิทยา
ประยุกตเ์พื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องและทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส่วน
วิชาเลือกเป็นการเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านเคมี-ชีววิทยา
ประยุกต์ในด้านอื่น ๆ ตามความสนใจ 

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 
นายวรยุทธ์ กาญจนากร 
หน้าท่ี 2  ข้อ 8    เพิ่ม  
   - หัวหน้างานและหรือ พนักงานควบคุมคุณภาพ (Quality  Management 
Team Staff) ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
   - หัวหน้างานและหรือพนักงานควบคุมการผลติในโรงงานผลิตสารเคมี โพลิเมอร์ 
วัสดุศาสตร์ ยาง ปาล์ม น้ ามัน และแก๊สธรรมชาติ 
   - นักเขียนหรือนักสื่อสารวิทยาศาสตร ์
หน้าท่ี 8   (7) คณะนิติศาสตร ์
   เพิ่ม  - กฎหมายโรงงานพ้ืนฐาน 
          - กฎหมายสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 
          - กฎหมายดิจิตอลพื้นฐาน 
หมายเหตุ  ควรเปลี่ยนช่ือวิชา นิติวิทยาศาสตร์เพื่อความยุติธรรม เหลือแค่ นิติ
วิทยาศาสตร์ เพื่อสื่อโดยตรงต่อเนือ้หาวิชาที่เรียน 
 
 
คณะศลิปศาสตร ์
   - หลักการประชุมและการด าเนนิการประชุม เบื้องต้น 
หน้าท่ี 13  ข้อ 13.2 
    - เพิ่มระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม ม.อ.ก , ISO, ASTM  
 
 

 
 
 
- ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว 
 
- ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว 
 
- ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว 
 
- วิชาเลือกทางสาขานิติศาสตร์ ถูกก าหนด
โดยมหาวิทยาลยั แต่หลักสูตรจะเพิ่ม
ความรู้ในส่วนน้ีเขา้ไปในโมดูลของ นิติ
วิทยาศาสตร์เพื่อความยุติธรรม แต่
กรรมการหลักสูตรพิจารณาแล้ว ขอคงช่ือ
เป็น นิติวิทยาศาสตรเ์พื่อความยุตธิรรม 
ตามเดิม 
 
- ยังไม่มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องเปิดสอน 
 
- หลักสูตรฯ มรีายวิชา 340-453 ระบบ
ประกันคณุภาพสากล เปดิสอนเปน็รายวิชา
เลือกในหมวดวิชาเฉพาะแล้ว 
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หน้าท่ี 15 ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
   - ควรเพิ่มในมิติของอุตสาหกรรมลงไปด้วยครับ 
หน้าท่ี 16  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   - เป็นบุคคลที่สามารถ ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีความรู้ทั้ง ทฤษฎี 
และปฏิบตัิ เพื่อเป็นฟันเฟืองหนึ่งของระบบอุตสาหกรรมในอนาคต 
หลักสตูร  ปีการศึกษาท่ี 3  
   - ควรบังคับสอบ TOEIC  หรือเทียบเท่า เพื่อทดสอบขั้นพื้นฐาน (Before) ใน
ภาคการศึกษาแรกเพื่อให้นักศึกษาได้ตื่นตัวในการใช้ภาษาอังกฤษและมีวิชาติว 
ภาคฤดูร้อนในปีท่ี 3 และสอบในปลายภาคฤดูร้อน (After) 
 
 
 
   - ควรมีการเขียน ESSAY  หนึ่งหน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อท่ีก าหนดหรืออ่าน
บทความในวารสารวิชาการ(คล้ายวิชาสัมมนาในอดีต) และน าเสนอให้เพื่อนภาค
และคณาจารย์ฟังเป็นภาษาอังกฤษ  เพื่อจบการศึกษา ทดสอบการสรุปความ การ
วิเคราะห์ การน าเสนอ การตอบค าถาม เหล่านีเ้ป็นทักษะ ท่ีจ าเป็นในการท างานทุก
แขนงเมื่อนักศึกษาจบไปท างานหรือศึกษาต่อ  
   - เนื่องจากในภาคอุตสาหกรรม ยังต้องการบัณฑติที่มีความรู้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม เป็นอย่างมาก บัณฑติประมาณ 30-40% นั้นหลังจากจบการศึกษาก็
สมัครงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จึงจ าเป็นต้องก าหนดรายวิชา เช่น 
                  กฎหมายโรงงาน                       เป็นวิชาบังคับ 
                  กฎหมายสิ่งแวดล้อมโรงงาน         เป็นวิชาบังคับ 
                  มาตรฐานอุตสาหกรรม               เป็นวิชาบังคับ 
และกลุม่รายวิชา 
                  กฎหมายดิจติอล                       เป็นวิชาเลือก 
                  หลักการประชุมเบือ้งต้น              เป็นวิชาเลือก 
        รายวิชาดังกล่าว อาจถูกใสล่งในแผนการศึกษาของปีท่ี 4 ก่อนนักศึกษาจบ 
และหรือ ให้นักศึกษาท่ีเลือก ระบบสหกิจ ต้องลงในรายวิชาเหล่านี้ในช่วง 
summer ของปีท่ี 3 ก่อนไปสหกิจ ศึกษา 
   - หลักสูตรในปีท่ี 4 นั้นควรมีวิชาที่เกี่ยวกับด้านภาษา เช่น TOEIC  หรือวิชาที่ติว
เพื่อให้นักศึกษาไปสอบ หรือ ให้นักศึกษาได้เข้าใจพ้ืนฐานในการสอบเบื้องต้น 
 
 
 
 
 

 
- ด าเนินการตามข้อเสนอแล้ว 
 
- ด าเนินการตามข้อเสนอแล้ว 
 
 
- หลักสูตร และคณะฯ มีการเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาใน
ระดับพื้นฐานท่ีเพียงพอส าหรับการน าไปใช้
ในการท างานและการศึกษาต่อ สว่นทักษะ
ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น เช่น TOEIC 
นักศึกษาจะต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
- แนวทางการเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้าน
นี้ มีอยู่ในรายวิชา 340-381 การเตรียม
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ แล้ว 
 
 
- ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมมีอยู่ในโมดลู เคมี-ชีววิทยา
อุตสาหกรรมแล้ว และความรู้ทางด้าน
มาตรฐานอตุสาหกรรมมีอยู่ในรายวิชา
ระบบประกันคณุภาพสากลแล้ว 
 
 
 
 
- นักศึกษาท่ีจะไปสหกจิศึกษา คณะและ
มหาวิทยาลยั มีข้อก าหนดและมรีะบบการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาไว้แล้ว 
- การควบคุมคณุภาพในด้านภาษาอังกฤษ
นั้น มหาวิทยาลัยไดม้ีการก าหนดเกณฑ์
ทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศกึษาเพื่อ
การส าเร็จการศึกษาไว้แล้ว 
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ภาคผนวก 
1. เพิ่มวิชาทางกลุ่ม เคมีเทคนิค วิศวะกรรมเคมี วิศวกรรมอาหาร โรงงาน
สารชีวภาพ ชีวะสังเคราะห์ วัสดุชวีภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
2. ควรต้องมีความรูเ้รื่องการเขียน coding ขั้นพื้นฐาน

3. ควรต้องมีความรูเ้รื่องการออกแบบการทดลอง การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การ
จัดการข้อมลูและการแปรผลข้อมลูเพื่อใช้ในการตัดสินใจ   Problem Solving 
and Decision Making 
4. ควรต้องมีวิชา  Leadership and Management Principles for Scientists
and Researchers เพื่อการแก้ปญัหา สร้างนวัตกรรมและการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลง การตดัสินใจ 

5. ควรต้อง เพิ่มวิชาเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีและชีวภาพ
(Chemical and Biological Safety) 
6. ควรต้องมีวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน
(Fundamental of Natural Resources and Environmental Management) 

7. ควรต้องมีความรูเ้กี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมีและชีวภาพ GMP 
HACCP HALAL RSPO การจัดการทรัพยากรปา่ไม ้
8. ควรต้องมี ความรู้เกีย่วกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Lean Six Sigma, TQM,
TPM, QCC, QA/QC 

9. ควรต้องมีความรูเ้กี่ยวกับ วิชากายวิภาคเปรียบเทียบและพืชศาสตร์

หน้าท่ี 39 
 001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 

       เพิ่มแผนธุรกิจเบื้องต้น ระบบการเงิน การธนาคาร และ ไฟแน้นท์ การ
จดจ านอง การจดทะเบียนเครื่องจกัร เป็นต้น 
หน้าท่ี 88 
1.การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษ

  มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
 ควรปลูกฝังหรือจัดการเรียนการสอนในดา้น  TOEIC 

- รายวิชาเหล่านี้ นักศึกษาสามารถเลือก
ลงทะเบียนเรียนได้ตามความสนใจของ
นักศึกษา 
- คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เหน็ว่า 
ความรูส้่วนน้ี ยังไม่มีความจ าเป็นส าหรับ
บัณฑิต 
- อยู่ในรายวิชา การเตรยีมท าโครงงานวิจัย 
แล้ว 

- ความรู้ด้านนี้ ได้สอดแทรกอยู่ในการเรยีน
การสอนบางรายวิชา เช่น โครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ โมดูลเคมี-ชีววิทยา
อุตสาหกรรม 
- อยู่ในรายวิชา เทคนิคทางห้องปฏิบัติการ
เคมี-ชีววิทยา 
- หัวข้อการจัดการสิ่งแวดล้อม ไดบ้รรจุอยู่
ในโมดูล เคมี-ชีววิทยาเพื่ออุตสาหกรรม
แล้ว 
- หลักสูตรฯ มรีายวิชา 340-453 ระบบ
ประกันคณุภาพสากล เปดิสอนเปน็รายวิชา
เลือกในหมวดวิชาเฉพาะแล้ว 
- ความรู้ส่วนน้ี เป็นความรู้เฉพาะด้าน 
บัณฑิตสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดเ้มือ่
จ าเป็นต้องใช้ 
- คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เหน็ว่า 
ความรูส้่วนน้ี ยังไม่มีความจ าเป็นส าหรับ
บัณฑิต 

- รายวิชานี้ ไม่ได้อยู่ในความรับผดิชอบของ
หลักสตูร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

- ทักษะด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตร คณะฯ 
และมหาวิทยาลัยไดม้ีการเสริมสรา้งและ
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บทสรุป  

1. หลักสตูรนี้ยังต้องเพิ่มการเน้นในภาคอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ให้
มากกว่าน้ี 

2. หลักสตูรนี้ควรให้มีชื่อ วิชาที่เรียนเป็นสากล เหมาะกับยุคดจิิตอล และมี
เนื้อหาสากลมากขึ้น 

3. หลักสตูรนี้มสี่วนดีท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านปรัชญา 
และทักษะในการด ารงชีวิต 

ส่งเสริม โดยอยู่ในการเรียนการสอน และ
ผ่านทางการจัดกจิกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
 
- หลักสูตรฯ รับไปพิจารณา 

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4 
พันต ารวจตรีหญิง สุกัญญา เพชรเพ็ง 
1. หน้า 2 ข้อ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเรจ็การศึกษา (3) 
ต ารวจพิสจูน์หลักฐาน เสนอให้พิจารณา เพราะปัจจุบันยังไม่มีแนวโน้วท่ีพิสูจน์
หลักฐานจะรับสาขาประยุกต์ แต่จะรับสาขาหลักโดยตรง แต่ให้คงขอ้ (4) ไว้ คือ 
นักนิติวิทยาศาสตร ์
2. หน้า 85 รายวิชาสหกิจศึกษา ข้อ 4.1.2 ขอเพิ่มเติม ข้อ 10.นักศึกษาสามารถ
บูรณาการความรู้สาขาเคมีและหรอืสาขาชีววิทยา ให้สามารถท าวิจัยให้กับสถานที่
ฝึกงานสามารถไปใช้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานจริงหรือเกดิประโยชน์สงูสุดได้ 

 
 
- หลักสูตรฯ พิจารณาแล้ว ขอคงไว้ตามเดมิ 
 
 
 
- ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5 
นางสาวพิชญเนตร เสวตโสธร 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. จากหัวข้อท่ี 11 สถานการณ์ที่จ าเป็นจะต้องน ามาใช้ในการวางแผน
หลักสตูร มีความเห็นด้วยที่จะต้องน าด้านเศรษฐกิจ และสังคมมาเปน็ฐาน
ในการวางหลักสตูร ซึ่งด้านเศรษฐกิจนั้นจะมผีลอย่างมากทั้งในขณะเรียน
ในมหาวิทยาลัย และหลังจากส าเรจ็การศึกษา ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องวาง
ทักษะที่สามารถใหผู้้เรียนได้น าไปวางแผนเพื่อประกอบอาชีพ ด ารงชีวิต 
รวมไปถึงการแก้ปญัหาในท้องถิ่นเพิ่มเติมอย่างมาก ซึ่งจะท าให้เกิด
เอกลักษณ์ เป็นทีต่้องการของตลาดแรงงานและสังคมได ้

2. ส าหรับด้านสังคมที่จะต้องสอดคลอ้งกับความหลากหลายอย่างมาก เห็น
ด้วยที่จะต้องมีความทันสมยัสอดคล้องกับเทคโนโลยี ความเป็นสากล
อย่างภาษาอังกฤษ หรือภาษาท่ี 3 และมีทักษะการคิด เช่นทักษะการ
แก้ปัญหา เพื่อการปรับตัวให้เข้ากบัสังคม แตส่ิ่งที่จะต้องเพิ่มมากยิ่งข้ึน
เหนือไปกว่าด้านเศรษฐกิจและสังคมในโลกปัจจุบันคือการรับมือกับ
สภาวะจิตใจที่จะต้องมีความเขม้แข็ง สามารถรับมือกับปัญหาทีเ่กิดขึ้นได้ 
จึงอยากเสนอแนะให้น าปญัหาดา้นสุขภาพจิตมาพิจารณาเพิ่มเตมิให้มี

 
 
 
- ไม่มีข้อคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี หลักสตูร
คณะฯ และมหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม ทักษะ
ภาษาอังกฤษ และการส่งเสริมภมูคิุ้มกัน
ทางด้านอารมณ์และการใช้ชีวิตให้กับ
นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้ารว่ม
กิจกรรมทีส่่งเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ ให้
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ความเช่ือมโยงกับหลักสตูรมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการด ารงชีวิตของผู้เรยีนและบัณฑติ 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. จากหัวข้อท่ี 1.2 ความส าคัญ/หลกัการและเหตผุล เห็นด้วยอย่างยิ่งใน

ส่วนของลักษณะเด่นท่ีท าให้เกิดขึน้ในบัณฑิตสาขาเคมี-ชีววิทยา ในเรื่อง
ของการประยุกตค์วามรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เพราะปัจจุบันความต้องการ
บุคคลที่สามารถท างานได้หลากหลายมเีพิ่มมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ
รายวิชาที่ผู้เรียนจะต้องเรียนจากหมวดที่ 3 หัวข้อที่ 3 ท่ีมีทั้งด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสากล หรือวิชาที่เกี่ยวกับการด าเนนิ
ชีวิตหรือการท างาน เป็นต้น  

2. จากหัวข้อท่ี 2 แผนพัฒนาปรับปรงุ หัวข้อย่อยที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งที่มีการเพิม่การสอนแบบ 
Active Learning เพื่อให้ผู้เรยีนได้มีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
บูรณาการกับการสืบค้นด้วยเทคโนโลยี ข้อแนะน าเพิม่เตมิคือผูส้อนต้อง
เตรียมสื่อและความพร้อมให้ผูเ้รียนมีทักษะการคิดขั้นสูงที่ท้าทาย
ความสามารถ และจะต้องแนะน าผู้เรยีนในการเลือกข้อมูลหรือสื่อให้
สอดคล้องกันซึ่งเป็นทักษะขั้นสูงอย่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งข้อดี
จะช่วยป้องกันปัญหาความเบื่อหนา่ยในการเรยีน ท้ังนี้ขอสนับสนุนการ
เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษดังแผนที่ได้วางไว้เพื่อให้นักเรียนไดม้ีความคุน้ชิน
เพราะเป็นทักษะทีต่้องปฏิบัตติ่อเนื่อง แล้วสามารถเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพได้อีกด้วย แต่เนื่องด้วยผู้เรียนท่ีมาเรียนร่วมกันมาความ
แตกต่างกันทางบุคคลจึงต้องค านึงถึงสุขภาพจิตในการจดัการเรียนการ
สอนด้วยดังที่กล่าวในข้างต้น 

3. หัวข้อย่อยที่ 3 ปรับปรุงวิธีการวัดและการประเมินผล เห็นด้วยในการมี
การประเมินข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อพัฒนาการออกข้อสอบ ท่ี
จะต้องไมเ่กินมาตรฐานหรือตัวช้ีวัด แต่จะต้องครอบคลมุทักษะการคิดขั้น
สูง รวมถึงก าหนดเกณฑ์ที่ใช้จะต้องชัดเจนครอบคลมุ ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเตมิคือการสร้างวิธีการวดัและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ ที่
สอดคล้องกับชีวิตการท างานจริง 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. จากหัวข้อท่ี 2.3 ปัญหาของผู้เรียนแรกเข้า ปัจจุบันเยาวชนมีปัญหาด้าน

สุขภาพจิตทีเ่พิ่มมากข้ึน และสถานะทางการเงิน อาจจะมีแนวทางการ
แก้ไขโดยจัดโครงการพัฒนาสุขภาพจิต หรือโครงการที่ให้ผู้เรียนหารายได้
เสรมิระหว่างเรียนเพิ่มเติม 

 
 

ครบทุกด้านตามระเบียบและข้อบงัคับเพื่อ
การส าเร็จการศึกษา 
 
- ไม่มีความเห็น 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีความเห็น ส่วนข้อเสนอแนะ จะ
น าไปใช้เป็นแนวปฏิบัตติ่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีความเห็น ส่วนข้อเสนอแนะ จะ
น าไปใช้เป็นแนวปฏิบัตติ่อไป 
 
 
 
 
 
- เบื้องต้น หลักสูตรฯ ได้มีการแตง่ตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาไว้แล้ว 
ส่วนเรื่องทุนการศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัย
และคณะฯ มีทุนการศึกษาหลายรปูแบบ 
พร้อมท้ังได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศกึษาได้
ทราบแล้ว 
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2. จากหัวข้อท่ี 2.9 เห็นด้วยกับการเน้นการเชิงบูรณาการการเรยีนรู้กบัการ
ท างาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อให้ไดล้งมือปฏิบตัจิริง ซึ่ง
ใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning จะยิ่งท าให้ฝึกทักษะ
การคิดและเพิ่มประสบการณ์ของผู้เรยีนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่
ผู้สอนจะต้องคอยช่วยเหลืออย่างหนักที่จะต้องก าหนดเวลา และความถูก
ต้องของข้อมูลที่ได้  

3. จากหัวข้อท่ี 3 หลักสูตร มรีายวิชาที่น่าสนใจ ท้ังรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน อย่างเรื่องของกฎหมาย การท างาน เทคโนโลยี การเป็น
พลเมือง ภาษาอังกฤษท้ังการเข้าศกึษาต่อและการท างานรวมถึงการใช้
ชีวิตประจ าวัน ภาษาที่ 3  วิชาที่มีการบูรณาการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
แก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของภาควิชา และเพิ่ม
ทางเลือกในการประกอบอาชีพไดม้ากยิ่งข้ึน แต่บางรายวิชาที่ตัดออกไปก็
ยังคงน่าสนใจ เช่น วิชาเลือกในภาควิชาชีววิทยา (นิเวศวิทยา) หรือ
ภาควิชาจุลชีววิทยา (จุลชีววิทยาทางอาหาร) ซึ่งอาจจะน ามาใช้
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาเคมี-ชีววิทยาเพื่อชุมชน หัวข้อพิเศษ หรือโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

4. นอกจากน้ีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนทักษะชีวิตที่ส าคญัอีกอย่างคือองค์
ความรู้และนิสยัการออมทรัพย์ หรือการลงทุนให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันหรือสถานะทางการเงินของผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมใหแ้ก่
ผู้เรยีน หรือเป็นทุนส ารองหลังส าเร็จการศึกษา อาจจะจัดเป็นโครงการให้
ความรู้ นอกเหนือไปจากวิชาค านวณศิลป์ หรืออาจจะจดัให้เกี่ยวกับ
กิจกรรมแบบ Active Learning ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

5. ในส่วนของวิชาที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์ สัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์ เคมี-ชีววิทยาเพื่อชุมชนเหล่านี้ ขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่าจะ
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้ผู้เรียนไดล้งพื้นที่จริงเพ่ือส ารวจปัญหาจากทอ้งถิ่น 
เช่นการสัมภาษณผ์ู้ประกอบการณ์ เกษตรกร ศึกษาการท างานว่ามีปัญหา
อย่างไร เพื่อจะได้แก้ปญัหาที่เกิดขึ้นให้ตรงจุด ตอบโจทย์ปัญหาทีเ่กดิขึ้น
มากที่สุดในชุมชนหรือท้องถิ่น  

6. นอกจากน้ีขอเสนอให้เสริมหลักการเขียนบทที่ 2 เรื่องเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความส าคญัมากยิ่งขึ้น เริ่มจากการเอกสาร
ที่เกี่ยวกับทบทวนปัญหาอย่างมีเอกสารอ้างอิงปัญหาที่เกดิขึ้น วิธีการสรา้ง
เครื่องมือท่ีผู้เรียนใช้ในการท าโครงงานในบทที่ 3 เพราะในบางครั้งผู้เรยีน
อาจจะมองไมเ่ห็นถึงความส าคัญในบทที่ 2 หรือไม่สามารถวิเคราะหไ์ด้
อย่างถี่ถ้วนว่าจะต้องหาข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร หรือบางครั้ง
อาจจะใส่เรื่องที่อาจไม่เกีย่วข้องมา นอกจากน้ีการหาบทท่ี 2 มาอย่าง

- ไม่มีความเห็น 
 
 
 
 
 
- รายวิชาที่ถูกตัดออกไปจากหลักสูตรเดิม 
หากนักศึกษามีความสนใจ ต้องการ
ลงทะเบียนเรียน ยังสามารถลงทะเบียน
เรียนได้ตามความต้องการ 
 
 
 
 
 
 
- การเสรมิสร้างทักษะชีวิตที่จะท าให้
นักศึกษาเป็นบัณฑติที่สมบูรณ์ ได้
ด าเนินการโดยผ่านทางการจดักิจกรรม 
ต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย คณะและ
หลักสตูร  
 
- รายวิชาเคมี-ชีววิทยาเพื่อชุมชน เป็นการ
น านักศึกษาไปศึกษาปัญหาของชุมชนและ
น าปัญหามาวเิคราะห์เพื่อหาทางแก้ปัญหา 
ซึ่งนักศึกษาจะไดส้ัมผัสกับชุมชนจริง 
 
 
- ความรู้ส่วนน้ี อยู่ในรายวิชา การเตรียม
ท าโครงงานวิจัย แล้ว 
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ครบถ้วนจะสามารถเขียนในส่วนของบทที่ 5 การอภิปรายผลที่น่าเชื่อถือ
ได้  

7. อีกส่วนคือการเผยแพรผ่ลงานท่ีสามารถท าให้จับต้องได้ง่าย ลงไปถงึ
ชุมชนได้ จะท าให้คนในท้องถิ่นไดร้ับความรู้และแนวทางการแกป้ัญหาไป
พร้อม ๆ กัน

8. จากหัวข้อท่ี 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม เห็นดว้ยเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะให้ผู้เรยีนได้วางแผนการเรยีนให้เหมาะสมกับแนวทางชีวิตใน
อนาคต หากเรยีนจบแล้วต้องการท างานเลย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้
ทักษะในการท างาน ดังนั้นรายวิชาสหกิจจะช่วยเพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์จริงให้แก่ผูเ้รียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกในอนาคตไดม้ากขึ้น
ส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การเรยีนในรายวิชาโครงงาน
ก็จะจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ในการตอ่ยอดการศึกษา

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. จากหัวข้อท่ี 1 คุณลักษณะพิเศษดา้นการใช้ภาษาอังกฤษ เห็นด้วยท่ีจะ

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งในสื่อการสอนและการ
บรรยาย แต่เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
จะเป็นไปไดห้รือไม่ที่จะจดักิจกรรมในช้ันเรียนให้ครบทักษะทั้ง 4 ดา้น
คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยในช้ันปีท่ี 1-2 เน้น การฟังและพูด อย่าง
ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ในรายวิชาที่เปดิโดยภาควิชาซึ่งจะต้องจัดกิจกรรมเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 40-50% ในช้ันปีท่ี 3 จะเป็นทักษะฟัง พูด และ
อ่าน ซึ่งสื่อในการอ่านอยากจะใหค้วามหลากหลายและสอดคล้องกับ
รายวิชาที่เรียนนอกเหนือไปจากงานวิจัย ในช้ันปีท่ี 4 เน้นท้ัง 4 ด้าน คือ
ฟัง พูด อ่าน เขียน หากผู้เรียนฝึกบ่อยครั้ง พบเจอในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนบ่อยครั้งจะมีความคุน้ชินโดยอัตโนมัติ

2. ในส่วนของคุณลักษณะพิเศษดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เห็นด้วยท่ีจะต้อง
ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมี
ความทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจ าเป็นต้องก้าวให้ทัน
ข้อเสนอเพิ่มเติมคือ ให้ผูเ้รียนได้จดัท าสื่อออนไลน์เป็นของตนเองที่
เกี่ยวกับรายวิชานั้น ๆ โดยอาจจะโยงให้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจบุันท่ี
พบเห็นได้ทั่วไป ซึ่งในบางครั้งอาจจะหารายได้เพิ่มในอีกช่องทางหนึ่ง แต่
อาจจะต้องมีคอรส์สอนเกี่ยวกับคอนเทนต์การน าเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ
แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือผู้เรยีนจะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ
บริบท และข้อมลูจะต้องถูกต้อง ซึ่งจะไดฝ้ึกกระบวนการและทักษะการ
คิดขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
คิดสังเคราะหผ์ลงานใหม่ ๆ

- อยู่ในรายวิชา เคมี-ชีววิทยาเพื่อชุมชน
แล้ว 

- ไม่มีข้อคิดเห็น 

- ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน 
เขียน หลักสตูร คณะฯ และมหาวทิยาลัยได้
มีการเสริมสรา้งและส่งเสริม โดยอยู่ในการ
เรียนการสอน และผ่านทางการจดักิจกรรม
อย่างสม่ าเสมอ 

- หลักสูตร มีการส่งเสริมทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่านทางการ
เรียนการสอน การน าเสนอรายงาน การ
น าเสนอการสัมมนา การน าเสนอโครงร่าง
วิจัย และการน าเสนอผลงานการวจิัย
โครงงานทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์
เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า 
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3. ด้านมีจิตวญิญาณของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง เห็น
ด้วยอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบตัิ และ
สอดแทรกลงในการจัดการเรยีนการสอนให้เช่ือมโยงกับชีวิตจริงอยู่เสมอ
เพราะเกีย่วข้องกับความเป็นพลเมอืงที่ดีของโลกไม่ใช่แค่เพียงในสังคม
เล็ก ๆ เท่านั้น

4. ด้านมีความรู้ทางวิทยาศาสตรส์าขาเคมีและชีววิทยา เห็นด้วยที่จะมี
การบูรณาการความรู้ จึงขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่าหากสามารถบูรณาการ
ให้เข้ากับชุมชนของผู้เรียนได้จะเปน็การดียิ่ง หรือในรายวิชาต่าง ๆ ใน
ภาควิชาให้เพิ่มเติมในส่วนปัญหาพิเศษเป็นภาระงานหนึ่งที่ให้ผู้เรียนได้
ร่วมคิดและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหานั้นโดยใช้ความรู้ที่
เรียนมาในรายวิชา อย่างน้อย 30-40% ของรายวิชาที่เปิดสอน โดย
อาจจะยังไม่ถึงขั้นให้ผูเ้รียนแกป้ัญหาจริง เพียงแค่หาแนวทางแก้ไขไว้
เท่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการหาหัวข้อโครงงาน หรือเตรียมพร้อมใน
รายวิชาปัญหาพเิศษในอนาคต

5. จากหัวข้อท่ี 6 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรูเ้มื่อสิ้นปีการศึกษา
เป็นที่แน่นอนว่าเรื่องของความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต้องมี
ความส าคญัเป็นล าดับแรกและต้องเกิดในทุกช้ันปี รวมไปถึงการสื่อสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิคือสิ่งหนึ่งที่จ าเป็น
จะต้องเกิดในทุกช้ันปีคือ ทักษะการคิด เนื่องจากเป็นสมรรถนะทีต่อ้งเกิด
ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตามที่
หลักสตูรแกนกลางได้ก าหนดขึ้น และในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติฯ
ฉบับนนี้ได้มีการเน้นการเรยีนแบบ Active Learning ซึ่งจะท าใหเ้กดิ
ทักษะการคิดได้

6. นอกจากน้ีคือทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและคณุภาพที่ดี รวมถึง
นิสัยการออมน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปีสุดท้ายของการศึกษา

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. เห็นด้วยกับการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หรอืการ

อบรมอื่น ๆ เพื่อน าความรู้ที่ไดม้าพัฒนาผู้เรียนไดเ้ต็มที่ แตจ่ าเป็นตอ้ง
เลือกให้มั่นใจว่าการจัดอบรมนี้สามารถใช้ได้จริงในรายวิชาท่ีเกี่ยวขอ้ง
จากประสบการณ์ตรง บางการอบรมวิทยากรไมส่ามารถให้ค าตอบท่ี
ชัดเจนไดเ้ลยถึงปัญหาที่ต้องเผชิญ กลายเป็นว่าการอบรมอาจจะท าให้
เสียเวลาสอน และต้องไปหลายครัง้จนท าให้เกิดวลี “คืนครสูู่ห้องเรยีน”
ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องแยกกลุ่มของแต่ละรายวิชา เพื่อให้แตล่ะ
กลุ่มคิดหาวิธีร่วมกัน อาจจะมีบ้างที่รวมกลุ่มจากต่างรายวิชาเพื่อบูรณา
การกัน และจะต้องจัดสรรเวลาที่ไม่กระทบต่อผู้เรยีน หากผูส้อนในแต่ละ
รายวิชาจัดการเรยีนรู้แบบ Active แล้วไดผ้ลตอบรับที่ดี ใคร่ขอความ

- หลักสูตร ไดม้ีการส่งเสริมคณุลักษณะ
ทางด้านจิตอาสาตามวัฒนธรรมองค์กรของ
มหาวิทยาลยัคือ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหนึ่ง ผ่านทางการเรียนการสอน
และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
- หลักสูตร ไดม้ีการส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
สาขาเคมีและชีววิทยาเพื่อน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาชุมชนผ่านทางรายวิชา เคมี-
ชีววิทยาเพื่อชุมชน 1 และ 2 

- หลักสูตร ไดจ้ัดโครงสร้างหลักสตูร โดย
ค านึงถึงประเด็นเหล่านีไ้ว้แล้ว มรีายวิชา
จ านวนมากทีต่อบสนองต่อการเสริมสร้าง
ทักษะเหล่านี ้
- รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสตูร ส่วนใหญ่ เน้น
การจัดการเรยีนการสอนแบบ Active 
Learning ซึ่งส่งเสริมทักษะการคดิให้
นักศึกษาได ้

- ไม่มีข้อคิดเห็น 

- ไม่มีข้อคิดเห็น 



166 
 

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 

อนุเคราะห์ใหม้ีการเผยแพร่วิธีการจัดการเรียนการสอนเหล่านั้นแบบ
ออนไลน์โดยแบ่งตามกลุ่มรายวิชา เพื่อให้ครูได้น ามาปรับใช้โดยที่ไม่
จ าเป็นต้องเดินทางไปอบรม จนเปน็ปัญหากระทบในหลายส่วน 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. ในการประกันคณุภาพหลักสูตร ไม่มั่นใจว่าสามารถให้นักศึกษาร่วม

ประเมินเพิ่มเติมได้หรือไม่ โดยใหป้ระเมินตนเองทุก ๆ ช้ันปี หลังสิน้ปี
การศึกษาว่า ตนเองนั้นมีการพัฒนาเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดดงั
หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อย่อยที่ 6 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา หรือให้ผู้สอน
ประเมินตนเองร่วมด้วยว่าเป็นไปตามที่หลักสูตรคาดหวังไว้หรือไม่ 

หมวดที่ 8 การประเมิน และการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. ดังท่ีได้กล่าวไปในข้อเสนอแนะของ หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพ

หลักสตูร อาจจะมีการประเมินตนเองของผู้เรียนและผูส้อนในแต่ละช้ันปี
หลังสิ้นการศึกษาร่วมด้วย และมีการสะท้อนผลไปยังผูส้อนและผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องเพิ่มเตมิ 

 
 
 
 
- หลักสูตร มีการประกันคณุภาพ โดยจดัให้
มีการประเมินรายวิชา ท้ังการจัดการเรยีน
การสอน ประสิทธิภาพการสอน รวมทั้งให้
นักศึกษาประเมินตนเองโดยการทวนสอบ
ผลการเรยีนรู้ในทุกรายวิชาของหลักสูตร 
 
 
- ปัจจุบัน มีระบบของการประเมนิการสอน
ของอาจารย์โดยนักศึกษา รวมทั้งการทวน
สอบผลการเรียนรู้ ซึ่งหลักสตูรได้
ด าเนินการท าทุกรายวิชาและทุกภาค
การศึกษา 
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ภาคผนวก ฌ 
เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยปัจจุบันก าลังประสบปัญหาความขาดแคลน

นักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเพื่อการแข่งขันและพัฒนาประเทศ

เนื่องจากค่านิยมทางด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์ลดลงมีสาเหตุจาก

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม ความนิยมทางสังคมถูกเบนไปสู่

สาขาวิชาทางด้านอื่น ส่งผลให้คนเรียนเก่งหันไปประกอบอาชีพที่

สร้างรายได้ ที่สามารถหาเงินทองได้มากกว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์ 

โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และอาชีพศิลปิน

นักแสดง จึงเป็นที่มาของการจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี - ชีววิทยา เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องทาง

วิทยาศาสตร์ สร้างนักวิทยาศาตร์ที่มีเจตคติที่ต่อวิชาชีพ สามารถ

แก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิทยาศาสตร์ทั้ง

ทางด้านเคมีและชีววิทยา 

 ลักษณะเด่นของบัณฑิตสาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา คือ เป็นผู้ที่

มีความรู้พื้นฐานท่ีส าคัญทั้งสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาชีววิทยา จึง

เป็นการเพิ่มโอกาสทั้งในการท างานและการศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้นได้ทั้งทางด้านสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาชีววิทยา รวมทั้งใน

สาขาวิชาการประยุกต์ เช่น อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การ

อาหาร ชีวเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว 

หลักสูตรยังได้เพิ่มรายวิชาและจัดกลุ่มรายวิชาทางด้านนิติ

วิทยาศาสตร์ไว้โดยเฉพาะ เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจจะท างานหรือ

ศึกษาต่อทางสาขานิติวิทยาศาสตร์ไว้ด้วย ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา 

บัณฑิตสาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา สามารถหางานท าและศึกษาต่อ จน

ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานเป็นอย่างมาก 

 

หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพ

อย่างยั่งยืน ตามแนวทางที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) จ า เป็นอย่ างยิ่ งต้องอาศัยความรู้ และ

ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

รวมถึงการพัฒนาก าลังคนที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการ

น าพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ สามารถ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศจึงมีความส าคัญ เนื่องจากค่านิยม

ทางด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์ลดลงมีสาเหตุจากความเปลี่ยนแปลง

ของสภาพสังคม ความนิยมทางสังคมถูกเบนไปสู่สาขาวิชาทางด้าน

อื่น ส่งผลให้คนเรียนเก่งหันไปประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ ที่

สามารถหาเงินทองได้มากกว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และอาชีพศิลปินนักแสดง จึงเป็น

ที่มาของการจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี -

ชีววิทยาประยุกต์ เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ 

สร้างนักวิทยาศาตร์ที่มีเจตคติที่ต่อวิชาชีพ มีความช านาญในการใช้

เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถแก้ปัญหา

ความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิทยาศาสตร์ทั้งทางด้าน

เคมี-ชีววิทยา อีกทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนบุคลากรด้าน

นิติวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ทางสหสาขาเคมีและ

ชีววิทยาประยุกต์  

 ลักษณะเด่นของบัณฑิตสาขาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ คือ 

สามารถบูรณาการความรู้ทางสาขาเคมีและสาขาชีววิทยาเพื่อ

น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และ

ทางด้านอุตสาหกรรม มีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิด

จากการบูรณาการระหว่างความรู้ทางสาขาวิชาเคมีกับสาขาวิชา

ชีววิทยาในการน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศในด้าน   

ต่าง ๆ ได้ เช่น การตรวจพิสูจน์หลักฐาน อุตสาหกรรมเคมี 
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อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา บัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาเคมี -ชีววิทยา ประสบ

ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน ได้รับการยอมรับเป็นส่วนหน่ึงองค์กร 

สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างาน รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับ

ที่สูงข้ึนในหลากหลายสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปรัชญา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี -ชีววิทยา 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ ความสามารถและ

ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ใน 2 สาขาวิชาคู่กันคือ สาขาวิชาเคมีและ

สาขาวิชาชีววิทยา รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งสองสาขาวิชา

ร่วมกันในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูงได้ 

พร้อมด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม 

จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ปรัชญา 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา

ประยุกต์  มุ่ ง เน้นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ มี ความรู้  

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชา

ชีววิทยา โดยการบูรณาการความรู้ทางสาขาเคมีประยุกต์และ

ชีววิทยาประยุกต์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น สามารถบูรณาการความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้

ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม รวมถึงความช านาญใน

การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมด้วย

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม 

และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา รวมทั้งมี

ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ ง   โดยจัดการศึกษาตามแนวทาง

พัฒนาการนิยม Progressivism) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ

เรียนรู้  เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning)  และ

กระบวนการเรียนรู้จากการท างาน    สหสาขาวิชาชีพ (work-

based interprofessional learning) ส่งเสริมและสนับสนุนการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) สร้างเสริมการเรียนรู้

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (continuous professional 

development) 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

 (1) มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

และชีววิทยา สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ

วิชาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อผลิตบัณฑติให้มีคณุลักษณะตอ่ไปนี้ 

 (1) มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

และสาขาวิชาชีววิทยา สามารถบูรณาการความรู้ทั้งสองสาขา มี

ความช านาญในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่

ทันสมัย เพื่อน าไปประยุกต์ใ ช้ในการประกอบวิชาชีพหรือ

การศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ต่อไปได้ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

 (2) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความ

รับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคม

และองค์กร 

 (3) มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด และการเขียน 

 (4) มีความสามารถในการเป็นผู้น าและท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (5) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี

ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

 (6) มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจน

เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

 (7) มีทักษะในการท าวิจัย สามารถค้นคว้า แสวงหาความรู้

ใหม ่ๆ ได้ด้วยตนเอง 

 (2) มีความรู้ความสามารถทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการศึกษาต่อใน

ระดับสูงขึ้นไปได้ 

 (3) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความ

รับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคม

และองค์กร 

 (4) มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด และการเขียน 

 (5) มีความสามารถในการเป็นผู้น าและท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของ

องค์กร 

 (6) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี

ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

 (7) มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจน

เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

 (8) มีทักษะในการท าวิจัย สามารถเรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหา

ความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งมี

ทักษะในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
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ภาคผนวก ญ 
เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขัน้ต่ า
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
(หน่วยกิต) 

เกณฑ์ขัน้ต่ า
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร
ปรับปรุงใหม่ 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาภาษา
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์ 
        เพื่อนมนุษย์ 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันต ิ
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรูด้ิจิทัล 
สาระที่ 5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะ 

        และตัวเลข 
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 
สาระที่ 7 สุนทรยีศาสตร์และกีฬา 
รายวิชาเลือก 

2. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
(2) กลุ่มวิชาบังคับ

แผนที่ 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา 
 แผนที่ 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา 
(3) กลุ่มวิชาเลือก 

แผนที่ 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา 
แผนที่ 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30 

114 

6 

30 
12 
12 
6 

114 
26 

57 
60 

31 
28 
6 

30 

84 

6 

30 

4 

5 
1 
4 
4 

4 
2 
6 
84 
20 

47 
50 

17 
14 
6 

รวม 150 150 120 120 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา  
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 12 หน่วยกิต 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ (3) 
890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (3)  
 และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษจ านวน 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 การอา่นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ (3) 
890-224 การแปลเบื้องต้น (3) 
890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง (3) 
890-227 การภาษาอังกฤษเบื้องต้น (3) 
890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการภาษาอังกฤษ (3) 
890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (3) 
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (3) 
890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี (3) 
890-261 ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน (3) 
890-271 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3) 
890-331 การอ่านในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) 
890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (3) 
890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (3) 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวน 10 หน่วยกิต 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (1) 
895-XXX พลศึกษา (1) 
 และเลือกเรียน จ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
001-101 อาเซียนศึกษา (3) 
001-131 สุขภาวะกายและจิต (3) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (4) 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน (2) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ (1) 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (1) 
 สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ (5) 
950-102 ชีวิตที่ดี (3)  
895-001 พลเมืองที่ดี (2)  
 สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ (1) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ (1)   
 สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล (4) 
  การอยู่อย่างรู้เท่าทัน 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต (2) 
  การรู้ดิจิทัล 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล (2)  
 สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข (4) 
  การคิดเชิงระบบ 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล (2) 
  การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
322-100 ค านวณศิลป์ (2) 
 สาระที ่6 ภาษาและการสื่อสาร (4) 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ (2) 
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (2) 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ (2) 
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล (2) 
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (2) 
(หมายเหตุ : นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 รายวิชาตามกลุ่ม
คะแนน O-NET โดยที่นักศึกษาที่ได้คะแนน O-NET ต่ ากว่า 30 
คะแนน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-001 ก่อน ) 
 สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา (2) 
เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และการกีฬา 
จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
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874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด า เนิน
ชีวิตประจ าวัน (3) 

895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต (3) 
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต (3) 
 และเลือกเรียนจากรายวิชาข้างต้นหรือรายวิชาในกลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้ 
895-101 พฤติกรรมศาสตร์ (3) 
895-203 จิตวิทยาทั่วไป (3) 
895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง (2) 
895-303 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต (3) 
895-xxx วิชาทางด้านกีฬา พลศึกษาหรือนันทนาการ (1) 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
จ านวน 6 หน่วยกิต 

 เลือกเรียน จ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา (3) 
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (3) 
345-101* คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ (3) 
345-102* คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (3) 

*ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา และเลือกเรียนจากรายวิชาข้างต้น
หรือรายวิชาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวนไม่
น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป (2) 
336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน (2) 
336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน (2) 
340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ (3) 
342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน (2) 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ (1) 
895-020 ขิมไทย (1) 
895-021 ร้อง เล่น เต้นร า (1) 
895-022 จังหวะจะเพลง (1) 
895-023 กีตาร์ (1) 
895-024 อูคูเลเล่ (1) 
895-025 ฮาร์โมนิกา (1) 
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน (1) 
895-027 อรรถรสภาษาไทย (1) 
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ (1) 
895-030 ว่ายน้ า (1) 
895-031 เทนนิส (1) 
895-032 บาสเกตบอล (1) 
895-033 กรีฑา (1) 
895-034 ลีลาศ (1) 
895-035 เปตอง (1) 
895-036 ค่ายพักแรม (1) 
895-037 แบดมินตัน (1) 
895-038 เทเบิลเทนนิส (1) 
895-039 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (1) 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย (1) 

รายวิชาเลือก (6) 
 นักศึกษาเลือกเรียนภาษาและการสื่อสาร อย่างน้อยจ านวน 2 
หน่วยกิต ดังนี ้
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (2) 
890-011 อ่านได้ใกล้ตัว (2) 
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน (2) 
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ (2) 
890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง (2) 
890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง (2) 
890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ (2) 
890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ (2) 
890-022 การน าเสนอ 

 และการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (2) 
890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม (2) 
890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ (2) 
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890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (2) 
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ (2) 
890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (2) 
890-031 ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน (2) 
890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว (2)  
890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภค 
  และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (2) 
890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน (2) 
890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน (2) 
890-050 แปลสิกูเกิล (2) 
890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา (2) 
890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (2) 
890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน (2)   
890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (2)   
891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (2) 
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน (2) 
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน (2) 
891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น (2) 
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน (2) 
891-022 สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน (2) 
891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น (2) 
891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน (2) 
891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว (2) 
891-033 ภาษามลายูกลางส าหรับสัตวแพทย์ (2) 
891-034 ภาษามลายูถิ่นส าหรับสัตวแพทย์ (2) 
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น (2) 
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน (2) 
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน (2) 
891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น (2) 
และให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่ก าหนดหรือ
จากรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในคณะ/
วิทยาเขตต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้ต้องตรงตาม
ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก 
ศูนย์ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 0 - 4 
หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
001-101 อาเซียนศึกษา (2) 
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001-131 สุขภาวะกายและจิต (2) 
190-404 ธรรมชาติบ าบัด (2) 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา (2) 
348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี (2) 
340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชีวิต (2) 
340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน (2) 
332-100 กุญแจไขธรรมชาติ (2) 
336-214 กินดี ชีวิตดี (2) 
336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ (2) 
336-216 ยาและสุขภาพ (2) 
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพ 
  และการด าเนินชีวิตประจ าวัน (2) 
874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
  และกระบวนการยุติธรรม (2) 
874-194 ภาษีอากรกับชีวิต (2) 
874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง (2) 
895-040 จิตวิทยาความรัก (2) 
895-041 ปรัชญาจริยะ (2) 
895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 (2) 
895-043 การใช้ภาษาไทย (2) 
895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย (2) 
895-045 ทักษะการสื่อสาร (2) 
895-046 ความคิดและการสื่อสาร (2) 
895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ (2) 
895-048 การวาดเส้นและระบายสี (2) 
895-049 ศิลปะกับความสุข (2) 
895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม (2) 
895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (2) 
895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด (2) 
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก (2) 
895-056 สงขลาศึกษา (2) 
895-057 ดนตรีไทย (2) 
895-058 สังคีตศิลป์ไทย (2) 
895-059 ดนตรีตะวันตก (2) 
895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ (2) 
895-061 ฟิตและเฟิร์ม (2) 
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895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน (2) 
895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้ (2) 
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต (2) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 114 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน จ านวน 26 หน่วยกิต 
322-101 แคลคูลัส 1 (3) 
322-102 แคลคูลัส 2 (3)  
324-101 เคมีทั่วไป 1 (3) 
324-102 เคมีทั่วไป 2 (3) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (1) 
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 (1) 
330-101 หลักชีววิทยา 1 (3) 
330-102 หลักชีววิทยา 2 (3) 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 (1) 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 (1) 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (3) 
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (1) 
 
 
 
 (2) กลุ่มวิชาบังคับ 
  แผนที่ 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 57 หน่วยกิต* 
  แผนที่ 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 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 การวเิคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ (3) 
325-222 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น (1) 
325-231 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (1) 
325-232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 (1) 
325-241 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (1) 
325-341 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ (1) 
326-202 จุลชีววิทยาท่ัวไป (3) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 84 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน จ านวน 20 หน่วยกิต 
คงเดิม  
ยกเลิก 
คงเดิม 
ยกเลิก 
คงเดิม 
ยกเลิก 
คงเดิม 
ยกเลิก 
คงเดิม 
ยกเลิก 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน (3)  
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน (1)  
            เพ่ิมรายวิชา 
322-106 คณิตศาสตร์และสถิติ (3) 
324-103  เคมีอินทรีย์และเคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน (2) 
 (2) กลุ่มวิชาบังคับ 
  แผนที่ 1 แผนการศึกษาปกต ิจ านวน 47 หน่วยกิต* 
  แผนที่ 2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 50 
                    หน่วยกิต** 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
คงเดิม 
ยกเลิก 
คงเดิม แต่เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 324-345 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
คงเดิม 
คงเดิม แต่เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 325-345 
คงเดิม 
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327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป (1) 
328-302 ชีวเคมีพื้นฐาน (3) 
328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 (1) 
330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย (3) 
330-212 สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ (3) 
330-231 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (4) 
330-250 นิเวศวิทยา (3) 
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 โครงงานทางเภสัชวิทยา (3) 
338-491a

 โครงงานทางสรีรวิทยา (3) 
341-491a โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 (3) 
a เลือก 1 รายวิชา 
341-472 สหกิจศึกษา (6) 
347-201 สถิติพื้นฐาน (3) 

*แผนที่ 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา ให้ลงวิชาโครงงาน รหัส
XXX-491 โดยไม่ต้องลงวิชา 341-472 
 **แผนที่ 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา ให้ลงวิชา 341-472 โดย
ไม่ต้องลงวิชาโครงงานฯ 

คงเดิม 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
คงเดิม 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
คงเดิม* 

คงเดิม แต่เปลี่ยนรหัสเป็น 341-471** 
ยกเลิก 

*เฉพาะแผนการศึกษาปกติ
**เฉพาะแผนการศึกษาสหกิจศึกษา 

เพ่ิมรายวิชา 

328-204  หลักการทางชีวเคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ (4) 
330-360  เทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกุลในงานนิติวิทยาศาสตร์ (4) 
340-231 เคมีและชีวประสิทธิผลของอาหาร (3) 
340-331 ชีวเคมีไฟฟ้า (4) 
340-335  ชุดวิชาเคมี-ชีววิทยาอุตสาหกรรม (9) 
340-342 ชุดวิชานิติวิทยาศาสตร์เพื่อความยุติธรรม (9) 
340-391 ทักษะวิจัยทางเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ (3) 
341-231  เทคนิคทางห้องปฏิบัติการเคมี-ชีววิทยา (2) 
341-331 ชุมชนศึกษา (1) 
341-332 เคมี-ชีววิทยาเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน (1) 
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(3) กลุ่มวิชาเลือก 
แผนที่ 1 ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 31 หน่วยกิต 
แผนที่ 2 เลือกวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 28 หน่วยกิต 

 ให้นักศึกษาเลือกจากสองสาขาวิชาเอกหรือเลือกจาก
รายวิชาทางวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่เปิดสอน โดย
ภาควิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์หรือรายวิชาที่เปิดใหม่หรือ
รายวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ โดย
ความเห็นชอบของภาควิชา ยกตัวอย่างเช่น 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 
316-200 วัสดุในชีวิตประจ าวัน (2) 
316-201 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น (3) 
342-301 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (3) 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
321-111 ร่างกายของมนุษย์ (2) 
321-112 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ (2) 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาเคมี 
324-201 เคมีกับความปลอดภัย (2) 
324-423 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (2) 
324-426 คอมพิวเตอร์ทางเคมี (2) 
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) 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี 
328-312 เทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมี (3) 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา 
330-320 สรีรวทิยาของพืช (4) 
330-370 หลักการวิจัยทางชีววิทยา (2) 
330-372 วิธีวิเคราะห์น้ าในการวิจัยทางชีวภาพ (3) 
330-382 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ (3) 
330-404 หลักเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช (2) 
330-406 ชีววิทยามลพิษ (3) 

(3) กลุ่มวิชาเลือก 
แผนที่ 1 แผนการศึกษาปกติ จ านวน 17 หน่วยกิต 
แผนที่ 2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 14 

 หน่วยกิต 
คงเดิม 

รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาเคมี 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาจุลชีววิทยา 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี 
ยกเลิก 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
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330-482 ชีววิทยาการอนุรักษ์ (3) 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาเภสัชวิทยา 
336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป (2) 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาสรีรวิทยา 
338-221 สรีรวิทยาทั่วไป (2) 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
340-211 สารเคมีในชีวิตประจ าวัน (2) 
340-212 ยางธรรมชาติ (2) 
340-213 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ (2) 
340-214 วัตถุเจือปนอาหาร (2) 
340-251 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ าวัน (2) 
340-252 วิทยาศาสตร์ชีวภาพในชีวิตประจ าวัน (2) 
340-312 เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีส าหรับสิ่งแวดล้อม (3) 
340-321 ความหลากหลายของพืชในบรรพกาล (3) 
340-322 บรรพเรณูวิทยา (3) 
340-331 สารพฤกษเคมีเบื้องต้น (2) 
340-241 การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ (2) 
340-242  นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น (2) 
340-311 เคมีอาหารสัตว์น้ า (3) 
340-323 เรณูวิทยาประยุกต์ (3) 
340-332 วิทยาเอนไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ า (3) 
340-341 นิติวิทยาศาสตร์ (2) 
340-342 การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ (2) 
340-343  นิติเคมีไฟฟ้าเบื้องต้น (3) 
340-352 เทคโนโลยีทางการพิมพ์ (2) 
340-353 วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ 1 (2) 
340-381 การเตรียมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ (2) 
340-441 การวิเคราะห์ยาเสพติดเบื้องต้น (3) 
340-431 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืช (2) 
340-451 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 (2) 
340-452 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 (2) 
340-454 ระบบประกันคุณภาพสากล (3) 
340-453 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม (2)  
340-242 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น (2) 
340-391  การเตรียมท าโครงงานวิจัย (2) 
340-442 นิติเคมีเบื้องต้น (2) 

ยกเลิก 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาเภสัชวิทยา 
ยกเลิก 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาสรีรวิทยา 
ยกเลิก 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
คงเดิม แต่เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 340-211 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม แต่เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 340-333 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
คงเดิม แต่เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 340-341 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
คงเดิม 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
คงเดิม 
ยกเลิก 
คงเดิม 
ยกเลิก 
คงเดิม 
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341-213 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะ (1) 
341-341 ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (1) 
341-353 วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ 2 (2) 
341-442 ปฏิบัติการนิติเคมีเบื้องต้น (1) 
341-471 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ (1) 
341-492 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2 (3) 
 

คงเดิม 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 เพ่ิมรายวิชา 
340-334  การรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริม

ความงาม (2) 
340-443 หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 1 (2) 
340-444 หัวข้อพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 2 (2) 
340-451 หัวข้อพิเศษทางเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1 (2) 
340-452 หัวข้อพิเศษทางเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 2 (2) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
 ให้ นั ก ศึ กษา เ ลื อก เ รี ย น ร าย วิ ช า ใ ด  ๆ  ที่ เ ปิ ด สอน ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นไปตามข้อก าหนดเฉพาะ
ส าหรับวิชานั้น ๆ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
คงเดิม 
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ภาคผนวก ฎ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

_________________ 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น 
ปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ ให้ ใช้บั งคับกับนักศึกษาและผู้ เรียนซึ่ ง เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 
                   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   “คณะ” หมายความว่า  คณะ  วิทยาลัย  หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ หรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน 
                   “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย 
หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
                    “หน่วยกิตสะสม”  หมายความว่า  หน่วยกิตท่ีนักศึกษาและผู้เรียน เรียนสะสมเพ่ือ 
ให้ครบตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
               “คลังหน่วยกิต” (Credit Bank) หมายความว่า  ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส าหรับ
ผู้เรียนที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและที่ได้จากการเทียบโอนใน
ระบบคลังหน่วยกิต 
                   “สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐานจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
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                   “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้มีความรู้ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอ่ืน
ที่เทียบเท่า ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้หมายความรวมถึงผู้อยู่ใน
ระหว่างการรับรองคุณวุฒิหรือการรับรองคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของหลักสูตร                 
                   “ผู้เรียน” หมายความว่า บุคคลทั่วไปที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้น
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด             

ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มี
อ านาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 
 

หมวด  ๑ 
การรับบุคคลเข้าศึกษา 

 
ข้อ ๕  มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยวิธี ดังนี้ 

                            (๑)  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ซึ่งด าเนินการโดย
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
                            (๒)  การรับตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                            (๓)  การรับตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันหรือรัฐบาล 
                            (๔)  วธิีอ่ืน ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๖  การรับผู้เรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๗  ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(ก)  นักศึกษา 
                           (๑)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า  
                               (๒)  ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ ๕ 

(ข)  ผู้เรียน 
                      (๑)  ก าลงัศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่มีความ
สนใจและสามารถที่จะเข้าศึกษาในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน หรือบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียน
เรียนในระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 
                                    (๒)  ผ่านการรับเข้าเป็นผู้เรียนตามความในข้อ ๖ 

ข้อ ๘  ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตาม
ก าหนดและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ  
              ผู้เรียนให้รายงานตัวเข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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หมวด  ๒ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ ๙  มหาวิทยาลัยอาจจัดรูปแบบการศึกษา ดังนี้  
                     (๑)  การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
                     (๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
บุคคลแต่ละกลุ่ม 
                     (๓)  การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือ
แหล่งความรู้อ่ืน ๆ  
                     จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา/ชุดวิชาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐  ให้มหาวิทยาลัยอ านวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและ
หลักสูตรต่าง ๆ หากคณะหรือหลักสูตรใดมีหน้าที่เก่ียวกับวิชาการด้านใด มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อ านวย
การศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาและผู้เรียน 

ข้อ ๑๑  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใช้ระบบ ดังนี้  
(๑)  ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่งการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษา ออกเป็นสองภาคาร

ศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยแต่ละภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพ่ิมอีกได้ ซึ่ง
เป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าเจ็ดสัปดาห์ โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

(๒)  ระบบหน่วยการศึกษา คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
หัวข้อการศึกษา โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนและจ านวนหน่วยกิต เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค 

(๓)  ระบบอ่ืน เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของ
แต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

ข้อ ๑๒  ปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิตตามลักษณะการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 
                      (๑)  ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา หรือกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ
อ่ืน ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจ านวนชั่วโมงรวม
ไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
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(๒)  ภาคปฏิบัติ โครงงาน ปัญหาพิเศษ ใช้เวลาทดลองหรือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจ านวนชั่วโมงรวม
ระหว่างสามสิบถึงสี่สิบห้าชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

(๓)  การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการ
เรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ในรูปแบบอื่น ๆ  ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ   
โดยมีจ านวนชั่วโมงรวมระหวา่งสี่สิบห้าถึงเก้าสิบชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

(๔)  สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
ไม่น้อยกว่าสิบหกสัปดาห์และไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่านการเตรียมความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติสห
กิจศึกษาไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมง 

(๕)  การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดหน่วยกิต โดย
ใช้หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๑๓  คณะที่รับผิดชอบรายวิชาอาจก าหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือเป็นโมฆะในรายวิชานั้น 

ข้อ ๑๔  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาด าเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการและก าหนดการตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
          (๑)  ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสอง
วันแรกของภาคฤดูร้อน  

(๒)  นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้แม้พ้นก าหนดตาม (๑) แต่ทั้งนี้ต้อง
ด าเนินการภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หรือสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 
และต้องช าระค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัย 

      (๓)  ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนต้องยื่นค าร้องขอลา
พักการศึกษาภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ลาพักมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษา
ผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษาก็ได้ 

(๔)  มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ในกรณีที่มีเหตุอันควร 

ข้อ ๑๕  การขอเพ่ิมรายวิชาภายหลังพ้นก าหนดตามข้อ ๑๔(๑) กระท าได้ไม่เกินสามสิบวัน นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อนโดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นก่อน 

ข้อ ๑๖  การถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  การถอนรายวิชาภายในสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ

ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
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(๒)  การถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามความในข้อ (๑) แต่ไม่เกินสิบสองสัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกินห้าสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษาโดยจะได้สัญลักษณ์ W 

(๓)  การถอนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ จะต้องเหลือรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
อย่างน้อยหนึ่งรายวิชา หากถอนรายวิชาทั้งหมด ต้องยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา  

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนเรียน การขอเพ่ิมรายวิชา และการถอนรายวิชา นอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๔(๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖(๒) จะกระท าได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นก่อนแล้วให้คณบดีเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ 

ข้อ ๑๘  ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีต้องช าระให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๙  การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เรียน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๒๐  การย้ายคณะภายในมหาวิทยาลัย หรือการยา้ยประเภทวิชา/หลักสูตรภายในคณะเดียวกัน 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่ 
ขอย้ายเข้าศึกษา หรือคณะที่นักศึกษาสังกัด 
 การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจ าคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้าศึกษา 

ข้อ ๒๑  มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข้าเป็นนักศึกษา โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอ
โอนเข้าศึกษาและอธิการบดี โดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
                     การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การรับโอนนักศึกษาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาจะขอโอนเข้าศึกษา 

ข้อ ๒๒  นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายตามข้อ ๒๐ หรือโอนตามข้อ ๒๑ มีสิทธิได้รับการรับโอน
หรือเทียบโอนรายวิชาตามเกณฑ์ในข้อ ๒๓-๒๖ 

ข้อ ๒๓  การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้ด าเนินการดังนี้ 
                    (๑)  นักศึกษาต้องด าเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอน ให้แล้วเสร็จภายในสอง
สัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาค
ของภาคการศึกษานั้น ๆ 
          (๒)  การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า 
คณะ 



186 
 

(๓)  นักศึกษาท่ีได้รับการโอนหรือเทียบโอน และได้รับสัญลักษณ์หรือระดับคะแนน
เดิม ไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้รับการโอนหรือเทียบโอน หากลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าจะถือ
ว่าเป็นโมฆะ 

ข้อ ๒๔  การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
                          (๑)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าที่ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายในการก ากับดูแล 
                          (๒)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้อยู่ในระดับ
เดียวกัน หรือมีปริมาณเทียบเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน  

                   (๓)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือ
เทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S ยกเว้น กรณีตามข้อ ๒๕(๒) 

                   (๔)  ให้มีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาได้ไม่เกินสามในสี่ของ
จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่     

ข้อ ๒๕  ให้รับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาส าหรับผู้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือหลักสูตร ดังนี้ 
                   (๑)  รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม 

ให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
                   (๒)  การรับโอนรายวิชาที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรใหม่ รายวิชานั้น

จะต้องมีระดับคะแนน D ขึ้นไป หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S  

ข้อ ๒๖  ให้รับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาส าหรับผู้ที่ย้ายสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
                           (๑)  รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้
นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(๒)  คณะอาจรับโอนหรือเทียบโอนเป็นกลุ่มรายวิชาหรือหมวดรายวิชาโดยไม่ปรากฏชื่อรายวิชาที่รับโอนหรือ
เทียบโอนแต่ให้ระบุจ านวนหน่วยกิต   

ข้อ ๒๗  การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                           (๑)  การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
เปิดสอน 
                           (๒)  การเทียบประสบการณ์จากการท างานจะค านึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์
เป็นหลัก 
                           (๓)  วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การ
พิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
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        (๔)  ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าค่าระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า จึงจะ
ให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่น ามาค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

        (๕)  ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาจึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๒๘  การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๒๗ ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 (๑)  หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CS (credits from 

standardized test) 
 (๒)  หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CE (credits 

from exam) 
        (๓)  หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืน ให้

บันทึก CT (credits from training) 
 (๔)  หน่วยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้บันทึก CP (credits from 

portfolio) 
ข้อ ๒๙  ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนโดย

มหาวิทยาลัยได้ตามอัธยาศัยและสามารถสะสมผลการเรียน ผลการเรียนรู้ในคลังหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต 
       การรับรองระดับสมรรถนะการเรียนรู้ การลงทะเบียนเรียน อัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา การเทียบโอนรายวิชา และการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามดุลยพินิจของหลักสูตรและประกาศ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๐  การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สองให้ด าเนินการ ดังนี้ 
        (๑)  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดม-

ศึกษาอ่ืน อาจขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรอื่นเป็นการเพ่ิมเติมได้ โดยต้องได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอเข้าศึกษาและอนุมัติจากอธิการบดี 

        การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ ๒๓ และ ๒๔ ทั้งนี้ รายวิชาที่ได้รับ
การรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิต
สะสมและน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

        (๒)  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดท าหลักสูตรร่วมกัน สามารถเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรปริญญาตรีที่สองได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง 

 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อตกลงในบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ 

ข้อ ๓๑  การศึกษาสองปริญญาพร้อมกันให้ด าเนินการ ดังนี้ 
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                    (๑)  นักศึกษาอาจขอศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร 
                    (๒)  นักศึกษาสามารถศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ ตามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะ หลักสูตร  
                             รายละเอียดของการศึกษาสองปริญญาพร้อมกันให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๓ 
การวัดและประเมินผล 

 

ข้อ ๓๒  การวัดและประเมินผลให้ด าเนินการดังนี้ 
             (๑)  มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาและผู้เรียน
ได้ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษาโดยให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่คณะ
มอบหมายให้รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดซึ่งอาจกระท าโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีอ่ืน ตามที่คณะท่ีรับผิดชอบรายวิชา
จะก าหนดในแต่ละรายวิชา  
             (๒)  นักศึกษาและผู้เรียนที่ประสงค์จะสะสมหน่วยกิตไว้ในคลังหน่วยกิตต้องเข้ารับ
การวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตามกิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ ก าหนด และ
ต้องเข้าเรียนตามแผนการสอนที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 

ข้อ ๓๓  ให้วัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา ดังนี้ 
                   (ก)  การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มี ๘ ระดับ และแต่ละระดับมี
ความหมายและค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
                                           ระดับคะแนน      ความหมาย           ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
              A  ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 
              B+ ดีมาก (Very Good)  ๓.๕ 
              B ดี (Good)   ๓.๐ 
              C+ พอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕ 
              C  ปานกลาง (Fair)   ๒.๐ 
              D+ อ่อน (Poor)   ๑.๕ 
              D อ่อนมาก (Very Poor)  ๑.๐ 
              E ตก (Fail)   ๐.๐ 
                   (ข)  การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ 
                         (๑)  รายวิชาที่ไม่มีจ านวนหน่วยกิต เช่น รายวิชาฝึกงานหรือรายวิชาที่มีจ านวน
หน่วยกิตแต่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่
ก าหนดในข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะ ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
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                                            G (Distinction) หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี 
                                            P (Pass)  หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ 
                                            F (Fail)  หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก 
                         (๒)  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
                                            S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  
                                            U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
                         (๓)  สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีความหมาย ดังนี้ 
                                            I (Incomplete) หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่อ
อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบรายวิชา
นั้น เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจ าคณะ
ตามความในข้อ ๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอน
เพ่ือด าเนินการให้มีการวัดและประเมินผลภายในหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือหนึ่งสัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน หากว่านักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว ยังไม่
สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ 
R แล้วแต่กรณีทันท ี
                                            W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้
เมื่อนักศึกษาได้ถอนรายวิชาตามความในข้อ ๑๖(๒) หรือ ข้อ ๑๗ หรือได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข้อ ๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติให้
นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป 
                                            R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนก าหนดการวัดและประเมินผลไปเป็น
ภาคการศึกษาปกติถัดไป ใช้ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้นหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป โดยมีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา 
                                            การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะของ
คณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น และนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ ในภาค
การศึกษาปกติถัดไป จึงจะมีสิทธิได้รับการวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายในสองสัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันท ี

ข้อ ๓๔  นักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอื่นที่หลักสูตรก าหนด หรือสัญลักษณ์ F 
ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตาม
หลักสูตร 
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ข้อ ๓๕  นักศึกษาจะลงทะเบียนซ้ ารายวิชาที่ได้ค่าระดับคะแนนตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือได้
สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการก าหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอ่ืน การ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 

ข้อ ๓๖  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใช่วิชาบังคับของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต
เป็นหน่วยกิตสะสมได้ โดยให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
                              นักศึกษาตามวรรคหนึ่งที่ได้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ า
โดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือ
ย้ายหลักสูตรและรายวิชานั้นเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรใหม่ 

ข้อ ๓๗  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสม ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่
ได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๑.๐๐ หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่หลักสูตรอาจก าหนดให้ได้ค่าระดับคะแนน
สูงกว่า ๑.๐๐ จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้ 
                              ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 

ข้อ ๓๘  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดย
ค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
                                (๑)  หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิต กับ ค่าระดับ
คะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
                                (๒)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชา
ที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผล
เป็นระดับคะแนน 
                                (๓)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้
ศึกษามาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาที่
มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D+ D หรือ E มากกว่า
หนึ่งครั้ง ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
                                (๔)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้
ค านวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยมสองต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่สาม 

ข้อ ๓๙  เมื่อมีการตรวจพบว่า นักศึกษาและผู้เรียนทุจริตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใด
ให้ผู้ที่รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยัง
คณะที่นักศึกษา ผู้เรียนนั้นสังกัด ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบ โดยให้นักศึกษา ผู้เรียนที่
ทุจริตในการวัดผลดังกล่าว ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้น  

ข้อ ๔๐  ข้อพึงปฏิบัติอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการสอบวัดผลทางการศึกษาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้
คณะเป็นผู้พิจารณาประกาศเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 
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หมวด ๔ 
สถานภาพการศึกษา 

 
ข้อ ๔๑  ให้มหาวิทยาลัยจ าแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา  

ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้ลาพักหรือถูกให้พัก โดยสถานภาพนักศึกษามีสามประเภท ดังนี้  
            (ก)  ภาวะปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
             (ข)  ภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๑.๐๐ – ๑.๙๙ 
ในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
             (ค)  ภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
โดยให้จ าแนกนักศึกษา ในภาวะรอพินิจ ดังนี้ 
                                     (๑)  นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบสองภาคการศึกษาแรก และได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๒๕ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ หรือนักศึกษาในภาวะปกติที่ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๕๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง 
                                     (๒)  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สอง 
                                     (๓)  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่สอง ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๙๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สาม 

ข้อ ๔๒ ประเภทการลามี ดังนี้ 
             (ก)  ลาป่วยหรือลากิจให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                       (๑)  ในระหว่างเปิดภาคการศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ผู้สอน 
                       (๒)  ในระหว่างสอบนักศึกษาป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถเข้าสอบได้
ต้องยื่นค าร้องขอผ่อนผันการสอบต่ออาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาภายในวันถัดไปหลังจากการสอบ
แต่ไม่เกินเจ็ดวันท าการโดยสามารถอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษและ
ให้ได้สัญลักษณ์ W หรือไม่อนุมัติการผ่อนผันและให้ถือว่าขาดสอบ 
                       (๓)  การลาป่วยต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐด้วยทุกครั้ง 
   (ข)  ลาพักการศึกษา หมายถึงการลาพักท้ังภาคการศึกษา โดยให้แสดงเหตุผลความ
จ าเป็นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณบดีและในกรณีที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษา
นั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
          ในปีการศึกษาแรกท่ีได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะลาพักการศึกษาไม่ได้ ยกเว้น 
ในกรณีที่ป่วยหรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการและ/หรือได้รับทุนต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
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        กรณีขอยกเว้นนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามวรรคก่อนต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีเป็นกรณีพิเศษโดยการเสนอของคณบดี 
                      นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้
ลาพักการศึกษาหรือได้รับโทษทางวินัยให้พักการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                      การให้ลาพักการศึกษา ในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทย์ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งขึ้น
วินิจฉัยว่าป่วย และคณะกรรมการประจ าคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ/หรือเป็นอันตราย
ต่อผู้อื่น คณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอให้นักศึกษาผู้นั้นพักการศึกษาได้  

ข้อ ๔๓  นักศึกษาท่ีไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยอาจยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือรับรองของ
ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดีได้ 

ข้อ ๔๔  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ไม่ผ่านผล
การสอบวัดสมรรถนะ และ/หรือทักษะ และ/หรือไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ ตามที่
หลักสูตรและ/หรือมหาวิทยาลัยก าหนด ให้รักษาสถานภาพนักศึกษาและช าระค่ารักษาสถานภาพ 

ข้อ ๔๕  การพ้นสภาพการศึกษาของนักศึกษาและผู้เรียน มีดังนี้ 
             (ก)  นักศึกษา จะพ้นสภาพการศึกษา ในกรณีต่อไปนี้ 
                         (๑)  ตาย 
                         (๒)  ลาออก 
                         (๓)  ต้องโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการศึกษา 
                         (๔)  ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในสามสิบวัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ โดยมิได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือไม่ได้รักษาสถานภาพ   
                         (๕)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๐๐ ในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย  
                         (๖)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๒๕ ในสองภาคการศึกษาแรก
ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
                         (๗)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน ในสองภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
                         (๘)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาถัดไป 
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง 
                         (๙)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๙๐ ในภาคการศึกษาถัดไป 
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สอง 
                         (๑๐)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป 
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สาม 
                         (๑๑)  นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการรับรองคุณวุฒิ และ/หรือการรับรองคุณสมบัติ
อ่ืนตามประกาศของหลักสูตร ไม่ได้ยื่นเอกสารรับรองคุณวุฒิ และ/หรือการรับรองคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของ
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หลักสูตรภายในหนึ่งปีการศึกษานับตั้งแต่วันที่เข้าศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาอาจยื่นเอกสารรับรองคุณวุฒิและ/หรือ
การรับรองคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของหลักสูตร ในโอกาสแรกที่ท าได้ 
                         (๑๒)  ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 
   (ข)  ผู้เรียน จะพ้นสภาพการศึกษา ในกรณีต่อไปนี้ 
                         (๑)  ตาย 
                                      (๒)  ลาออก 
                                      (๓)  ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
                                (๔)  ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๖  นักศึกษาท่ีพ้นสภาพการศึกษาตามความในข้อ ๔๕(ก)(๔) สามารถด าเนินการขอคืน
สภาพการศึกษาได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี 
 

หมวด ๕ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ ๔๗  การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญาให้ด าเนินการ ดังนี้ 

             (ก)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
                                     (๑)  ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรและข้อก าหนดของหลักสูตรที่จะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดท่ีได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้างอยู่ ทั้งนี้
นับรวมถึงรายวิชาที่ได้รับการรับโอนและเทียบโอนด้วย 
                                     (๒)  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
                                     (๓)  ผ่านการสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
         (๔)  มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 
๒.๐๐ หากเป็นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนจะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจประกาศก าหนดแต้มระดับคะแนนของรายวิชาเพ่ือส าเร็จการศึกษาเพ่ิมเติมก็
ได้ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
                                     (๕)  ไม่อยู่ในระหว่างการรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา  
                                     (๖)  ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษภาคทัณฑ์ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา และถูกสั่ง
ให้เข้าโครงการพัฒนาตนเองหรือบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
                                     (๗)  ไมอ่ยู่ระหว่างถูกมาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา 
                                     (๘)  ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
                                     (๙)  ได้ด าเนินการยื่นขอส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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                               (ข)  ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรก าหนดไว้ ดังนี้ 
                                     (๑)  หลักสูตรสี่ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนหกภาคการศึกษาปกติ 
                                     (๒)  หลักสูตรห้าปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนแปดภาคการศึกษาปกติ 
                                     (๓)  หลักสูตรไม่น้อยกว่าหกปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสิบภาคการศึกษาปกติ 
                                     (๔)  หลักสูตรต่อเนื่อง ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสามภาคการศึกษาปกติ 
                                           นักศึกษาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาและผู้เรียนไม่อยู่ภายใต้
บังคับระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
                                     (๕)  หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวิชาชีพ หรือ
จ าเป็นต้องรักษามาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยอาจประกาศก าหนดระยะเวลาการ
ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากข้อก าหนดตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ก็ได้ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
           (ค)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
                                     (๑)  มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔๗(ก) และ (ข) 
                                     (๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 
                                     (๓)  ไม่เคยได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ
สัญลักษณ์อ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าในรายวิชาใด ๆ 
                                     (๔)  ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตรที่จะได้รับปริญญา โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในหลักสูตร คณะ หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เพราะเหตุป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับ
ราชการทหารกองประจ าการ หรือได้รับทุนต่าง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝึกอบรม ณ สถาบันอุดมศึกษาอื่น 
ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา                      
                                     (๕)  ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ ในระดับขั้นพักการเรียนขึ้นไป รวมทั้ง
กรณีใช้มาตรการรอการลงโทษ 
   (ง)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้  
                            (๑)  มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔๗(ก) และ (ข) ข้อ ๔๗(ค)(๔) และข้อ ๔๗(ค)(๕) 
                            (๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
                            (๓)  ไม่เคยไดค้่าระดับคะแนนต่ ากว่า ๒.๐๐ ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลักสูตร
นั้น 
                            (๔)  ไม่เคยได้ระดับคะแนน E  หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
   (จ)  นักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
   (ฉ)  มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา 
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หรือปริญญาเกียรตินิยมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เมื่อสภามหาวิทยาลัย 
ได้อนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษาใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปนั้นเป็นโมฆะ  

 (ช)  ผู้เรียนที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
         (๑)  ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรและข้อก าหนดของหลักสูตรที่จะรับปริญญา 
         (๒)  ผ่านการสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
         (๓)  มีสถานภาพเป็นผู้เรียน มีจ านวนหน่วยกิตสะสมในคลังหน่วยกิต ตามข้อ 
ก าหนดของหลักสูตรที่จะได้รับปริญญา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
         (๔)  ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
         (๕)  ได้ด าเนินการยื่นขอส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
         (๖)  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๘  การให้ปริญญาแก่นักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้ด าเนินการดังนี้ 

  (๑)  การให้ปริญญาอาจเป็นปริญญาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ทั้งภายในและต่างประเทศ หรือปริญญาร่วม หรือปริญญาสองใบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงความร่วมมือหรือ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับเก่ียวกับการให้ปริญญาของสถาบันการศึกษาที่ร่วมมือกัน  
                               (๒)  รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๔๙ ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๒ มาใช้บังคับกับนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา   

ข้อ ๕๐ ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ มาใช้บังคับกับนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ข้อ ๕๑ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้ปริญญาแก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้นปริญญาตรี ภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันการ 
ศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้ถือเป็นประกาศตามนัยข้อ ๔๘(๒) แห่ง
ข้อบังคับนี้ โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในต่างประเทศที่มี
บันทึกข้อตกลง จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน 
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   ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
 
            จรัส สุวรรณเวลา 

                (ศาสตราจารย์จรัส   สุวรรณเวลา) 
                           นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ภาคผนวก ฏ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 
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