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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร: 25510101104889  
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Biotechnology 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
  ช่ือย่อ :  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Science (Biotechnology) 
   ช่ือย่อ :  B.Sc. (Biotechnology) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

- 
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 126 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ   
           หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ    
   หลักสูตรปริญญาตรทีางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้  
          หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับนักศึกษา  
          รับนักศึกษาไทย 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   

                        เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
        1 ปริญญา 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
❑ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ............       
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 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564   
   เริ่มใช้มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536  
  การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังน้ี ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

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

 ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 418(1/2564)                      
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564  

เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
     ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2566       
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพสามารถประกอบอาชีพที่น่าสนใจหลากหลายในหลายสายงาน 
ดังต่อไปน้ี 
1) ภาคอุตสาหกรรม เช่น ผู้ควบคุมการผลิต ผู้ควบคุมคุณภาพและนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน

ภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่นอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ์  

2) การศึกษาและวิจัย เช่น ครูและอาจารย์ ผู้ช่วยวิจัย นักวิจัย เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการและ
นักวิทยาศาสตร์ในภาคเอกชน สถาบันวิจัย หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ เ ก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ   

3) งานบริการ เช่น ผู้เช่ียวชาญ นักวิเคราะห์ และ ตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

4) อาชีพอิสระ เจ้าของกิจการที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
ที่ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ- สกุล 
ระดับ

การศึกษาที่
จบ 

ชื่อหลักสูตรทีจ่บ
การศึกษา 

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบนัที่จบการศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 

1.                              รอง
ศาสตราจารย์ 

นางสาวสมพร ตั๊นสกุล ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biotechnology 

จุ ล ชี ว วิ ท ย า ท า ง
อุตสาหกรรม 
จุลชีววิทยา 

Kyoto Institute of 
Technology, Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2547 

2534 

2530 
2.                               ผูชวย

ศาสตราจารย์ 
นางสุชีรา ธนนิมิตร ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

ปร.ด. 

วท.บ. 

เคมี 

เ ค มี ,  เ กี ย ร ติ นิ ย ม
อันดับสอง 

ม. สงขลานครินทร์ 

ม. สงขลานครินทร์ 

2552 

2546 

3.                               ผูชวย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวจุฑารัตน์      
เอี้ยวกฤตยากร 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

วศ.ด. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเคมี 

วิศวกรรมเคมี 

ม. สงขลานครินทร์ 

ม. สงขลานครินทร์ 

2555 

2549 
4.                              อาจารย์ นางสาวอลิษา หนักแก้ว ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

ปร.ด. 

วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยาโมเลกุลและ
ชีวสารสนเทศ 

ชีวเคมี 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ม. สงขลานครินทร์ 

ม. สงขลานครินทร์ 
ม. สงขลานครินทร์ 

2556 

2547 
2544 

5.                               ผูชวย
ศาสตราจารย์ 

นายพลสิทธิ์ สถาผลเดชา ปริญญาเอก Ph.D. Molecular 
Genetics and 

ม. มหิดล 2558 
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ลําดับ 
ที่ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ- สกุล 
ระดับ

การศึกษาที่
จบ 

ชื่อหลักสูตรทีจ่บ
การศึกษา 

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบนัที่จบการศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

M.Sc. 

วท.บ. 

Genetics 
Engineering 
Molecular 
Genetics and 
Genetics 
Engineering 
ชีววิทยา, เกียรตินิยม
อันดับสอง 

ม. มหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2552 

2549 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรในคร้ังนี้  และความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน        
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน
1) วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 7 รายวิชา คือ

142-234 โลกสวย  1((1)-0-2)  
Life is Beautiful 

142-135 พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2)
Paper Craft 

142-136 ป้ันดินให้เป็นดาว   1((1)-0-2) 
Sculpture   
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142-137 ใครๆ ก็วาดได้ 1((1)-0-2)
Everyone Can Draw 

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2)
The Sound of Musics 

142-139 ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2)
Through The World of Art 

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดดํา   1((1)-0-2) 
The Designers and Their Black Attires 

2) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จํานวน 1 รายวิชา คือ
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย    1((1)-0-2) 

Aesthetics of Thai Dance             
3) สถาบันสันติศึกษา จํานวน 1 รายวิชา คือ

950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6)
Happy and Peaceful Life 

4) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํานวน 2 รายวิชา คือ
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน  2((2)-0-4) 

The King's Philosophy and Sustainable Development 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2)    

Idea to Entrepreneurship 

5) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 2 รายวิชา คือ
472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น  1((1)-0-2) 

Local Arts and Fabric 
472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข  1((1)-0-2) 

Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 
6) คณะแพทยศาสตร์ จํานวน 1 รายวิชา คือ

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2)
Health for All 

7) คณะนิติศาสตร์ จํานวน 4 รายวิชา คือ
874-192 กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4) 

Law relating to Occupations and Everyday Life 
874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 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 
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8) คณะ พยาบาลศาสตร์ จํานวน 1 รายวิชา คือ
001-131 สุขภาวะกายและจิต   2((2)-0-4) 

Healthy Body and Mind 
9) คณะการแพทย์แผนไทย จํานวน 1 รายวิชา คือ

190-404 ธรรมชาติบําบัด  2((2)-0-4) 
Natural Therapy 

10) คณะ วิทยาศาสตร์ จํานวน 43 รายวิชา คือ
หมวดศึกษาท่ัวไป 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา   2((2)-0-4) 

Introduction to Intellectual Property 
315-200 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 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 

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ 2((2)-0-4)
Key to Nature 

322-100 คํานวณศิลป์ 2((2)-0-4)
The Art of Computing 

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 

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล  2((2)-0-4) 
Digital Technology Literacy 

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

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4)
Science and Technology in Daily Life 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2)
The Aesthetic in Photography 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) 

Calculus I 
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322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 3((3)-0-6) 
General Mathematics II 

347-201 สถิติพ้ืนฐาน 3((2)-2-5)
Basic Statistics  

ภาควิชาเคมี 
324-101 เคมีทั่วไป 1   3((3)-0-6) 

General Chemistry I 
324-102 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) 

General Chemistry II 
324-233 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 3((3)-0-6)

Introductory Organic Chemistry 
324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ 3((3)-0-6)

Principle of Analytical Chemistry 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1        1(0-3-0) 

General Chemistry Laboratory I  
325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 

General Chemistry Laboratory II  
325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 1(0-3-0)

Introductory Organic Chemistry Laboratory 
325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน 1(0-3-0)

Basic Analytical Chemistry Laboratory  
ภาควิชาจุลชีววิทยา 
326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป 3((3)-0-6)

General Microbiology 
326-211 วิธีทางจุลชีววิทยา 2((1)-3-2)

Methods in Microbiology 
326-321 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3((2)-3-4)

Food Microbiology 
326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3((2)-3-4)

Industrial Microbiology 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0)

General Microbiology Laboratory 
ภาควิชาชีวเคมี 
328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3((3)-0-6)

Basic Biochemistry 
328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 

Biochemistry Laboratory I 
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ภาควิชาชีววิทยา 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) 

Principles of Biology I  
330-102 หลักชีววิทยา 2 3((3)-0-6) 

Principles of Biology II    
330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย 4((3)-3-6)

Morphology of Plants and Algae 
330-230 อนุกรมวิธานของพืช 3((2)-3-4)

Plant Taxonomy 
330-260 พันธุศาสตร์ 3((3)-0-6)

Genetics 
330-300 ชีววิทยาของเซลล์ 4((3)-3-6)

Cell Biology 
330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 3((2)-3-4)

Plant Anatomy  
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 

Principles of Biology Laboratory I 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0) 

Principles of Biology Laboratory II 
331-260 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0)

Genetics Laboratory 
ภาควิชาฟิสิกส์ 
332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน  3((3)-0-6) 

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

Fundamental Physics Laboratory  
11) คณะศิลปศาสตร์ จํานวน 87 รายวิชา คือ

895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
Good Citizens 

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

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 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 
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890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4)
English for Academic Success 

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)
Improving English Writing Skills 

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 2((2)-0-4)
Reading All Around 

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน  2((2)-0-4) 
Strategic Reading for Greater Comprehension 

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

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

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง  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 การนําเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
Presentations and Public Speaking in English 

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

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

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 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 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน   2((2)-0-4) 
English in the Workplace 

890-032 ภาษาอังกฤษสําหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4)
English for Travelers 

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

890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน  2((2)-0-4) 
Writing for Job Application 
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890-041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4)
English for Job Interview 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

891-050 ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้น  2((2)-0-4) 
Basic German 
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895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2)
Thai Khim 

895-021 ร้อง เล่น เต้นรํา 1((1)-0-2)
Singing, Playing, Dancing 

895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2)
Rhythm and Song 

895-023 กีตาร์  1((1)-0-2) 
Guitar 

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

895-025 ฮาร์โมนิกา  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 การวาดเส้นสร้างสรรค์  1((1)-0-2) 
Creative Drawing 

895-030 ว่ายนํ้า 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 เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2)
Table Tennis 

895-039 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2)
Exercise for Health 
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895-040 จิตวิทยาความรัก 2((2)-0-4)
Psychology of Love 

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

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 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 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์  2((2)-0-4) 
History in Movies 

895-048 การวาดเส้นและระบายสี 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 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  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 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 2((2)-0-4)
Learning through Backpacking Trips 

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

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

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

895-058 สังคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4)
Thai Music Art 
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895-059 ดนตรีตะวันตก  2((2)-0-4) 
Western Music 

895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ  2((2)-0-4) 
Physical Education and Recreation 

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

895-062 ลดเวลาน่ัง เพ่ิมเวลายืน  2((2)-0-4) 
Active Lifestyle 

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

895-070 ภูมิปัญญาในfการดําเนินชีวิต 2((2)-0-4)
Wisdom of Living 

12) คณะอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 2 รายวิชา คือ
850-404 การแปรรูปอาหารเบ้ืองต้น 3((3)-0-6)

Introduction to Food processing 
853-541 การใช้ประโยชน์และการบําบัดวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร 3((3)-0-6) 

Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี   2((2)-0-4) 
Applied Nanotechnology   

348-412 เทคโนโลยีและวิศวกรรมโปรตีนเบ้ืองต้น 2((2)-0-4)
Introduction to Protein Technology and Engineering 

348-463 ชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น 1((1)-0-2)
Introduction to Bioinformatics 

13.3 การบริหารจัดการ 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายรายวิชา
2) แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและ

นักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเน้ือหาสาระให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรกําหนด
4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2558 ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา  ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1.1 ปรัชญา  

เน้ือหาของหลักสูตรมีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสอดคล้องกับการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเ พ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพให้มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ มีความรู้ทันสมัย ในการนําเอา
สิ่งมีชีวิตหรือช้ินส่วนของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาเพ่ือเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพในระดับหน่วยพันธุกรรมหรือระดับ
เซลล์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ความรู้จากการบูรณาการวิทยาการของ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ บัณฑิตสามารถนําความรู้ไปใช้พัฒนาประเทศโดยรู้จักบริหารจัดการและทํางานเป็นทีม 
รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนมี
พ้ืนฐานเพียงพอที่จะศึกษาในระดับสูงต่อไป 
 1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล     

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ เช่น 
ชีววิทยาโมเลกุล ชีวเคมี จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ สรีรวิทยา เทคโนโลยีการหมัก วิศวกรรมชีวเคมี สถิติ และ
คอมพิวเตอร์เป็นต้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆให้ดีขึ้น และ ตอบสนองความต้องการ
ของประชากรที่เพ่ิมขึ้นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตรที่ต้องการปริมาณผลผลิตที่มากขึ้นและคุณภาพที่ดี
ขึ้น ความต้องการด้านการแพทย์ที่ต้องการยารักษาโรคที่ดีขึ้นในการตอบสนองต่อจุลชีพ และโรคต่างๆ ที่มีการ
พัฒนาการมากขึ้น ทางด้านอุตสาหกรรมต้องการเทคโนโลยีการหมักหรือจุลชีพที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นในการเพิ่ม
ผลผลิต กระบวนการผลิต การผสมผสานสูตรอาหาร การวิเคราะห์ตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพทั้ง
กระบวนการผลิตและตัวสินค้าจากเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือการส่งออก หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มี
จุดเด่นด้านความรู้พ้ืนฐานทางชีวโมเลกุลและชีวสารสนเทศเพ่ือการนําไปประยุกต์ใช้งานในกระบวนการผลิต
สารชีวโมเลกุลและค้นหาข้อมูลพันธุกรรมต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากรในภาครัฐและเอกชน
ที่กําลังสร้างความมั่นคงของประเทศด้วยตนเอง 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1) มีคุณธรรมและจริยธรรม จิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีความรอบรู้ในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งหลักการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพในเชิงกว้าง

และเชิงลึก สามารถนําไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
3) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ในระบบทาง

ชีวภาพ โดยการใช้ความรู้ในสาขาวิชาและสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) มีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งสามารถในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและ

ปฏิสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพและสังคมต่อธรรมชาติ
5) มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม
6) มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5ปี)

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานของ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและมาตรฐาน
คุ ณ วุฒิ ร ะ ดั บป ริ ญญ าต รี
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ

2. ป ร ะ ชุ ม / สั ม ม น า ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร  อาจารย์ประจําหลักสูตร

3. ติดตามความ ก้ าวหน้าขององ ค์
ความรู้ในวิชาชีพ

4. ติดตามความคาดหวังของสังคม/
นายจ้างต่อบัณฑิต

5. ติดตามข้อมูลการได้งานทําและ
ข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่าที่สําเร็จ
การศึกษาไปแล้ว

6. ติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์ที่
เก่ียวข้อง จาก Interaction กับ
หลักสูตรในต่างประเทศ

1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3. ผลสรุปและผลการประเมิน

การประชุมสัมมนา
4. ร า ย วิ ช า ใ น ห ลั ก สู ต ร ที่

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของวิชาชีพ

5. ผลการประเมินจากนายจ้าง
หรือสังคมต่อบัณฑิต

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็น active learning

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ

3. กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้ เรียนในแผนการ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชา

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนแบบ active learning

5. พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

1. จํานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เ รี ย น ก า ร สอนแบบ  active
learning

2. ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ก า ร
แลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ ร ะห ว่ า ง
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนแบบ active
learning

4. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ
การเรียนการสอนแบบ active 
learning 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทํางาน และ
การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ภาษาอังกฤษ

1. เ พ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน และการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

2. แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ร ะ ห ว่ า ง
ผู้ประกอบการในตลาดแรงงานกับ
อาจารย์ หรือรับฟังปัญหาของชุมชน

1. จํานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทํางาน และการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้
ภาษาอังกฤษ 

2. ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ก า ร
แลกเปลี่ยนเ รียนรู้ ระหว่าง
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ในภาคใต้เพ่ือการประกอบอาชีพ 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนจาก

best practice ที่จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นภาษาอังกฤษ

4. ประเมินประสิทธิภาพการการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน และการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

อาจารย์และผู้ประกอบการ
หรือชุมชน 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทํางาน และการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้
ภาษาอังกฤษ 

4. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทํางาน และการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้
ภาษาอังกฤษ

4. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล

1. เ พ่ิม พูนทักษะอาจาร ย์ เ ก่ียว กับ
วิธีการวัดและประเมินผล

2. กําหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ข้อสอบในทุกรายวิชา

3. กําหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมิน
แต่ละรายวิชา

1. จํานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะในการวัด
และประเมินผล

2. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ
3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
4. จํานวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด

และประเมินผลตามเกณฑ์ที่
กําหนด

5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบการวัดและประเมินผล

5. ส่ง เส ริมการจัดการเ รียน รู้
เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความ รับผิดชอบ  ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผล
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

1. จํานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

3. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

4. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1 ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาการศึกษาไม่ น้อยก ว่า  15 สัปดาห์  และข้อ กําหนดต่าง  ๆ  ใ ห้ เ ป็นไปตาม  ข้อ บังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 

2 การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

วัน – เวลาราชการปกติ เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ภาคต้น เดือนมิถุนายน-ตุลาคม 
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1) ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม และหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หรือ

3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการคัดเลือกพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างตํ่า
2) ความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอที่เรียนในสาขาวิชาชีพ
3) ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอที่เรียนในสาขาวิชาชีพ

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยคณะหรือ

มหาวิทยาลัย
2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ตํ่า
3) จัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบ ในระยะ 5 ปี   

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ปีที่ 2 40 40 40 40 
ปีที่ 3 40 40 40 
ปีที่ 4 40 40 
รวม 40 80 120 160 160

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบ - - - 40 40 

2.6  งบประมาณตามแผน  
1) งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)

2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
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ค่าครุภัณฑ์เป็นการคิดคํานวณตามอายุการใช้งาน (ค่าเสื่อมราคา) ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
2.7  ระบบจัดการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)

 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต

 อ่ืนๆ (ระบุ) MOOC, การเรียนแบบออนไลน์ 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษา
ตลอดชีวิต 

2.9 การจัดการเรียนการสอน  
หลักสูตรน้ีมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี  
1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (Work integrated learning:

WIL) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทําจริง การผสมผสาน
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน  ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย
การฝึกงาน สหกิจศึกษา การทํางานเพ่ือสังคม เป็นต้น โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

2) กําหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา/การฝึกปฏิบัติตามท่ีสภาวิชาชีพกําหนด โดยมีผู้ไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนนักศึกษาในหลักสูตร 

3) กําหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

4) กําหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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3 หลักสูตรและอาจารย์ 
3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30  หน่วยกิต 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4  หน่วยกิต 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  5  หน่วยกิต 
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ  1  หน่วยกิต 
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจทิัล  4  หน่วยกิต 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  4  หน่วยกิต 
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร  4  หน่วยกิต 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  2  หน่วยกิต 
รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 90  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานวิชาชีพ 47  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาบังคับ 37  หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาเลือก 6  หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา/กลุ่มสาระ/Module 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30  หน่วยกิต 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  4 หน่วยกิต 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน 2((2)-0-4) 

The King's Philosophy and Sustainable Development  
388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2)

Health for all 
315-200 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2)

Benefit of mankinds 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ  5  หน่วยกิต 
950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6)

Happy and peaceful life 
895-001 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4)

Good citizens  
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2)

Idea to entrepreneurship  
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  สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล  4  หน่วยกิต 
  การอยู่อย่างรู้เท่าทัน 2  หน่วยกิต 
  315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
  Life in the future 
  การรู้ดิจิทัล 2  หน่วยกิต  
  345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 
  Digital Technology Literacy 
  สาระที่ 5 การคิดเชงิระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   4  หน่วยกิต 
  การคิดเชิงระบบ 2  หน่วยกิต 
  315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
  Thinking and Reasoning 
  การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2  หน่วยกิต  
  322-100 คํานวณศิลป์  2((2)-0-4) 
  The art of Computing  
  สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร  4  หน่วยกิต 
  890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
  Essential English 
  890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 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) 
 
  สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  2  หน่วยกิต 
  เลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
  061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2) 
  Aesthetics of Thai dance 
  142-135 พับเพียบเรียบร้อย  1((1)-0-2) 
  Paper Craft 
  142-136 ป้ันดินให้เป็นดาว  1((1)-0-2) 
  Sculpture 
  142-137 ใครๆ ก็วาดได้ 1((1)-0-2) 
  Everyone can draw 
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  142-138 มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
  The sound of musics 
  142-139 ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 
  Through the world of art 
  142-234 โลกสวย  1((1)-0-2) 
  Life is beautiful 
  142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดดํา 1((1)-0-2) 
  The Designers and Their BlackAttires 
  340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
  The Aesthetic in Photography 
  472-116 ถักทอเส้นใยเข้าใจท้องถิ่น 1((1)-0-2) 
  Local Arts and Fabric 
  472-117 สุขภาพดีชีวีมีสุข 1((1)-0-2) 
  Keeping fit: Enjoy Healthy and Happy Life 
  895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
  Thai khim 
  895-021 ร้อง เล่น เต้นรํา 1((1)-0-2) 
  Singing, Playing, Dancing 
  895-022 จังหวะจะเพลง  1((1)-0-2) 
  Rhythm and song 
  895-023 กีตาร์  1((1)-0-2) 
  Guitar 
  895-024 อูคูเลเล่ 1((1)-0-2) 
  Ukulele 
  895-025 ฮาร์โมนิกา  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 การวาดเส้นสร้างสรรค์  1((1)-0-2) 
  Creative drawing  
  895-030 ว่ายนํ้า 1((1)-0-2) 
  Swimming 
  895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
  Tennis 
  895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
  Basketball 
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  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 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
  Table Tennis 
  895-039 การออกกาลังกายเพ่ือสุขภาพ  1((1)-0-2) 
  Exercise for Health 
 
  รายวิชาเลือก 6  หน่วยกิต 
  ภาษาและการสื่อสาร อย่างน้อยจํานวน 2 หน่วยกิต ดังน้ี 
  890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาองกฤษ 2((2)-0-4) 
  Improving English Writing Skills 
  890-011 อ่านได้ใกล้ตัว  2((2)-0-4) 
  Reading All Around 
  890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน  2((2)-0-4) 
  Strategic Reading for Greater Comprehension 
  890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการสําราญใจ  2((2)-0-4) 
  Better Academic Texts Readers 
  890-014 ฝึกสําเนียงผ่านเสียงเพลง  2((2)-0-4) 
  English Pronunciation through Songs 
  890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 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 การนําเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
  Presentations and Public Speaking in English 
  890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม  2((2)-0-4) 
  Learning English through Cultures 
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  890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
  Creating English Short Films 
  890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 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 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน  2((2)-0-4) 
  English in the Workplace 
  890-032 ภาษาอังกฤษสําหรับนักท่องเที่ยว  2((2)-0-4) 
  English for Travelers 
  890-033 ภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่  2((2)-0-4) 
  English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
  890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน  2((2)-0-4) 
  Writing for Job Application 
  890-041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน  2((2)-0-4) 
  English for Job Interview 
  890-050 แปลสิกูเกิล  2((2)-0-4) 
  Google Translate Me 
  890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา  2((2)-0-4) 
  English Twenty-Four/Seven 
  890-061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  2((2)-0-4) 
  English for Digital Literacy 
  890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน  2((2)-0-4) 
  Winning English Test for Employment 
  890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
  Winning English Test for Higher Studies 
  891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น  2((2)-0-4) 
  Basic Japanese 
  891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4) 
  Japanese Conversation in Daily Life 
  891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ทํางาน  2((2)-0-4) 
  Japanese Conversation in the Workplace 
  891-020 ภาษาจีนเบ้ืองต้น  2((2)-0-4) 
  Basic Chinese 
  891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4) 
  Chinese Conversation in Daily Life 
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  891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ทํางาน  2((2)-0-4) 
  Chinese Conversation in the Workplace 
  891-030 ภาษามลายูเบ้ืองต้น  2((2)-0-4) 
  Basic Malay 
  891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4) 
  Malay Conversation in Daily Life 
  891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว  2((2)-0-4) 
  Malay Conversation for Tourism 
  891-040 ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น  2((2)-0-4) 
  Basic Korean 
  891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4) 
  Korean Conversation in Daily Life 
  891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ทํางาน  2((2)-0-4) 
  Korean Conversation in the Workplace 
  891-050 ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้น  2((2)-0-4) 
  Basic German 
  และให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่กําหนดหรือจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ ตามที่หลักสูตรกําหนดทั้งน้ีต้องตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํานวน 0 - 4 หน่วยกิต ดังรายวิชา
ต่อไปน้ี 
  001-131 สุขภาวะกายและจิต  2((2)-0-4) 
  Healthy Body and Mind 
  190-404 ธรรมชาติบําบัด  2((2)-0-4) 
  Natural Therapy 
  315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา  2((2)-0-4) 
  Introduction to Intellectual Property 
  332-100 กุญแจไขธรรมชาติ  2((2)-0-4) 
  Key to Nature 
  336-214 กินดีชีวิตดี  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 
  340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต  2((2)-0-4) 
  Applied Science for Life 
  340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4) 
  Science and Technology in Daily Life 
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  348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี 2((2)-0-4) 
  Applied Nanotechnology 
  874-192 กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4) 
  Law Relating to Occupations and Everyday Life 
  874-193 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 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 
  895-040 จิตวิทยาความรัก  2((2)-0-4) 
  Psychology of Love 
  895-041 ปรัชญาจริยะ  2((2)-0-4) 
  Ethical Philosophy 
  895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 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 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์  2((2)-0-4) 
  History in Movies 
  895-048 การวาดเส้นและระบายสี  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 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  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 
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  895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด  2((2)-0-4) 
  Learning through Backpacking Trips 
  895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก  2((2)-0-4) 
  World Heritage Journey 
  895-056 สงขลาศึกษา  2((2)-0-4) 
  Songkhla Studies 
  895-057 ดนตรีไทย  2((2)-0-4) 
  Thai Classical Music 
  895-058 สังคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4) 
  Thai Music Art 
  895-059 ดนตรีตะวันตก  2((2)-0-4) 
  Western Music 
  895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ  2((2)-0-4) 
  Physical Education and Recreation 
  895-061 ฟิตและเฟิร์ม  2((2)-0-4) 
  Fit and Firm 
  895-062 ลดเวลาน่ังเพ่ิมเวลายืน  2((2)-0-4) 
  Active Lifestyle 
  895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้ 2((2)-0-4) 
  Fat to Fit 
  895-070 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต  2((2)-0-4) 
  Wisdom of Living 
 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิชาชีพ 47  หน่วยกิต 
  322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) 
  Calculus I 
  322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 3((3)-0-6) 
  General Mathematics II 
  324-101 เคมีทั่วไป 1  3((3)-0-6) 
  General Chemistry I 
  324-102 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) 
  General Chemistry II 
  324-233 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 3((3)-0-6) 
  Introductory Organic Chemistry 
  324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ 3((3)-0-6) 
  Principle of Analytical Chemistry 
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  325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory I  
  325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory II  
  325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 1(0-3-0) 
  Introductory Organic Chemistry Laboratory 
  325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
  Basic Analytical Chemistry Laboratory  
  326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป 3((3)-0-6) 
  General Microbiology 
  327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0) 
  General Microbiology Laboratory 
  328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3((3)-0-6) 
  Basic Biochemistry 
  328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 
  Biochemistry Laboratory I 
  330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) 
  Principles of Biology I  
  330-102 หลักชีววิทยา 2 3((3)-0-6) 
  Principles of Biology II 
  331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
  Principles of Biology Laboratory I 
  331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0) 
  Principles of Biology Laboratory II 
  332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน  3((3)-0-6) 
  Fundamental Physics  
  333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  1(0-3-0) 
  Fundamental Physics Laboratory  
  347-201 สถิติพ้ืนฐาน 3((2)-2-5) 
              Basic Statistics 
  348-201 พันธุศาสตร์สําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2((2)-0-4) 
  Genectics for Biotechnology  
  2) กลุ่มวิชาบังคับ                                         37 หน่วยกิต 
  2.1 วิชาบังคับของสาขา 37  หน่วยกิต 
  348-202 เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองต้น 3((2)-2-5) 
  Introduction to Biotechnology 
  348-203 หลักการแก้ปัญหา 2((1)-2-3) 
  Problem Solving   
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  348-301 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 3((2)-2-5) 
  Microbial Biotechnology   
  348-302 ชุดวิชา เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศเบ้ืองต้นสําหรับ 5((4)-3-8) 
                              การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ   
  Module: Basic Molecular Biology Techniques and  
  Bioinformatics for DNA Analysis 
  348-303 วิศวกรรมชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2((2)-0-4) 
  Biochemical Engineering for Biotechnology 
  348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์ 3((3)-0-6) 
   Analytical Biotechnology 
  348-305 ชุดวิชา เทคโนโลยีการผลิตโปรตีนลูกผสมและ 5((4)-3-8) 
                            การวิเคราะห์ด้วยชีวสารสนเทศ  
  Module: Recombinant Protein Technology and 
  Bioinformatic analysis 
  348-306 จริยธรรม และความปลอดภัยทางชีวภาพ 1((1)-0-2) 
  Ethics and Biosafety 
  348-307 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 1((1)-0-2) 
  Quality Control of Biotechnological Products 
  348-308 ทักษะการติดต่อสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์ 2((2)-0-4) 
  Communication Skills for Scientists 
  348-309 การเขียนบทความทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1((1)-0-2) 
  Writing an Article in Biotechnology 
  348-401 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ   1((1)-0-2)                 
  Biotechnology Entrepreneurship 
  348-481 สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(0-2-1) 
  Seminar in Biotechnology I 
  348-391 การฝึกงาน 1(0-6-0) 
  Job Training 
  349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1* 3(0-9-0) 
  Project in Biotechnology I 
  349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2* 3(0-9-0) 
  Project in Biotechnology II 
  349-493 สหกิจศึกษา* 6(0-40-0) 
  Co-operative Education 
  *แผนปกติ เรียนโครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 และ 2  
  *แผนสหกิจ เรียนสหกิจศึกษา 
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2) กลุ่มวิชาเลือก 6  หน่วยกิต 
319-505 เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลิเมอร์ 3((3)-0-6)

Biotechnology of Biopolymer 
326-211 วิธีทางจุลชีววิทยา 2((1)-3-2)    

Methods in Microbiology 
326-321 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3((2)-3-4)

Food Microbiology 
326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3((2)-3-4)

Industrial Microbiology 
330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย 4((3)-3-6)

Morphology of Plants and Algae 
330-230 อนุกรมวิธานของพืช 3((2)-3-4)

Plant Taxonomy 
330-260 พันธุศาสตร์ 3((3)-0-6)

Genetics 
330-300 ชีววิทยาของเซลล์ 4((3)-3-6)

Cell Biology 
330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 3((2)-3-4)

Plant Anatomy 
331-260 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0)

Genetics Laboratory 
348-310 พันธุศาสตร์พืชและการปรับปรุงพันธ์ุพืชสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2((2)-0-4) 

Plant Genetics and Breeding for Biotechnology 
348-311 เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ 2((2)-0-4)

Medical Biotechnology 
348-312 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์และการปรับปรุงพันธ์ุ 2((2)-0-4) 

Commercial Ornamental Plant Production and Improvement  
348-313 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเบ้ืองต้น 2((2)-0-4)

Introduction to Marine Biotechnology 
348-314 แบบจําลองเชิงโมเลกุลสมัยใหม่สําหรับผู้เร่ิมต้น 3((2)-3-4)   

Modern Molecular Modelling for the Beginners  
348-315 ชีวสารสนเทศ: การวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยา 2((1)-2-3)

Bioinformatics: Biodata analysis 
348-316 การจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บทางด้านชีวสารสนเทศ 2((1)-2-3) 

Database Management and Web Development for Bioinformatics 
348-317 ชีวสารสนเทศ: ชีวสารสนเทศเชิงโครงสร้าง  3((2)-3-4)

Bioinformatics: Structural Bioinformatics   
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348-318 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสนเทศโดยใช้ภาษา R 3((2)-3-4) 
R Programming for Bioinformatics 

348-319 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสนเทศโดยใช้ภาษา Perl 3((2)-3-4) 
Perl Programming for Bioinformatics 

348-320 เทคโนโลยีของยีน 2((2)-0-4)
Gene Technology 

348-321 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เบ้ืองต้น 2((2)-0-4)
Introduction to Animal Biotechnology 

348-322 ชุดวิชา ชุดตรวจทางชีวโมเลกุล      4((3)-3-6)   
Module: Molecular Diagnostics Kit 

348-341 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 2((2)-0-4)
Environmental Biotechnology 

348-342 การจัดการอุตสาหกรรมสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2((2)-0-4)
Industrial Management for Biotechnology 

348-351 เทคโนโลยีชีวภาพพืชเบ้ืองต้น  3((2)-3-4)
Introduction to Plant Biotechnology 

348-361 พ้ืนฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 3((2)-2-5)
Principles of Molecular Biology and Genetic Engineering 

348-371 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น 3((2)-2-5)
Introduction to Programming for Bioinformatics 

348-402 วิศวกรรมกระบวนทางชีวภาพเบ้ืองต้น 2((2)-0-4)
Introduction to Bioprocess Engineering 

348-403 การดัดแปลงยีนในเซลล์ช้ันสูง 2((2)-0-4)
Gene Manipulation in Eukaryotes 

348-404 สรีรวิทยาเชิงโมเลกุลพืช  2((2)-0-4)
Molecular Plant Physiology 

348-405 บทนําชีววิทยาชีวโมเลกุลทางการแพทย์ 2((2)-0-4)
Introduction to Molecular Medicine 

348-406 ความฉลาดทางอารมณ์สําหรับนักวิทยาศาสตร์ 2((1)-2-3)
Emotional Intelligent for Scientists 

348-407 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพบนมือถือ   3((2)-3-4) 
Mobile Application Development for Biotechnological use 

348-408 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมสําหรับนักชีววิทยา 3((2)-3-4)
Fundamental Programming for Biologists 

348-409 ชุดวิชา เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่สําหรับผลิตโปรตีนลูกผสม 9((7)-6-14) 
            และการประยุกต์ใช้ 

Module: Modern Biotechnology for Recombinant Protein Production 
and  Application 
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348-410 ชุดวิชา การวิเคราะห์และวิธีการใช้เคร่ืองมือสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 5((3)-6-6) 
Module: Analysis and Instrumental Methods for Biotechnology 

348-411 ชุดวิชา จากจีโนมสู่ผลิตภัณฑ์             5((3)-6-6)  
Module: From Genome to Products 

348-412 เทคโนโลยีและวิศวกรรมโปรตีนเบ้ืองต้น 2((2)-0-4)
Introduction to Protein Technology and Engineering 

348-413 เคร่ืองหมายโมเลกุล 2((2)-0-4)
Molecular Markers 

348-422 การจัดการของเสีย 2((2)-0-4)
Waste Management  

348-451 หลักเทคโนโลยีชีวภาพพืช 2 2((2)-0-4) 
Plant Biotechnology 2 

348-461 ชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น  2((1)-2-3) 
Introduction to Bioinformatics 

348-471 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1((1)-0-2) 
Special Topics in Biotechnology I 

348-482 สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1(0-2-1) 
Seminar in Biotechnology II 

349-320 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของยีน 1(0-3-0)
Gene Technology Laboratory 

850-404 การแปรรูปอาหารเบ้ืองต้น 3((3)-0-6)
Introduction to Food Processing 

853-541 การใช้ประโยชน์และการบําบัดวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร 3((3)-0-6) 
Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry 

รายวิชาที่เป็นวิชาหลักของสาขา สามารถนํามาใช้เป็นวิชาเลือกของสาขาอ่ืนได้และเพ่ือให้ การพัฒนา
หลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ อาจ
กําหนดรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพให้เป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ
ด้านเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือ

มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีเน้ือหา
รายวิชาไม่ซ้ําซ้อนกัน หรือใกล้เคียงกับเน้ือหารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะหรือรายวิชาที่
เรียนมาแล้ว สําหรับรายวิชาทางพลศึกษา นักศึกษาเรียนเป็นหมวดวิชาเลือกเสรีได้ไม่เกิน 1 หน่วยกิต 
ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  
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เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข  6 หลัก  เช่น   342-102   โดยมีความหมาย
ดังน้ี 
         เลขรหัส 3  ตัวแรก      หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  
        เลขรหัส     ตัวที่ 4       หมายถึง ช้ันปี 
         เลขรหัส     ตัวที่ 5       หมายถึง กลุ่มวิชา 
         เลขรหัส     ตัวที่ 6       หมายถึง ลําดับวิชา 
ความหมายของหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 
        รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (Active learning)       
ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต   เป็น   n((x)-y-z)  โดยมีความหมายดังน้ี 
               n      หมายถึง     จํานวนหน่วยกิตรวม 
               (x)    หมายถึง     จํานวนหน่วยกิตที่มีจํานวนช่ัวโมงการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (Active  
learning)    
               y       หมายถึง     จํานวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 
               z       หมายถึง     จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 
         รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต   เป็น  n(x-y-z)  โดยมีความหมายดังน้ี 
               n       หมายถึง     จํานวนหน่วยกิตรวม 
               x       หมายถึง     จํานวนหน่วยกิตที่จัดการเรียนรู้แบบเน้นทฤษฎี    
               y       หมายถึง     จํานวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 
               z       หมายถึง     จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 
ในคําอธิบายรายวิชาอาจมีคําต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ช่ือของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังน้ี 
 
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 
1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและ

ผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน และในการประเมินผลน้ัน 
จะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ 

1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน  หมายถึง  รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะต้องเคยลงทะเบียน
และผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชาน้ัน และในการประเมินผลน้ัน 
จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ตํ่ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 

2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) หมายถึง รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะต้องลงทะเบียน
เรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและ ผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และในการประเมินผลน้ัน
จะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อน่ึง การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้หมายความว่า
รายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชา น้ัน เป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย การ
ที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกัน
ของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในคําอธิบายรายวิชาปรากฏช่ือรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดย
สลับช่ือกัน 
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แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
        จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
  322-101 แคลคูลัส 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 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน   3((3)-0-6) 
  333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  1(0-3-0) 
  xxx-xxx รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (บังคับ) 4(x-y-z) 
  xxx-xxx รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (เลือก) 2(x-y-z) 
  รวม 21(x-y-z)  
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
                                       จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)           
  322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป  2 3((3)-0-6) 
  324-102 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) 
  325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
  330-102 หลักชีววิทยา 2 3((3)-0-6) 
  331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0) 
  xxx-xxx รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (บังคับ) 6(x-y-z) 
  xxx-xxx รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (เลือก) 4(x-y-z) 
   รวม 21(x-y-z) 
 
หมายเหตุ       การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมและรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม ภาษา 
(บังคับ) ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด ให้
เข้าร่วมกิจกรรมที่จัด โดยคณะหรือมหาวิทยาลัย 
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ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                 จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
  324-233 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 3((3)-0-6) 
  324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ 3((3)-0-6) 
  325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 1(0-3-0) 
  325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
  326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป 3((3)-0-6) 
  327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0) 
  xxx-xxx รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (บังคับ) 5(x-y-z) 
  xxx-xxx รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (เลือก) 4(x-y-z) 
  รวม 21(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
                                      จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
  328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3((3)-0-6) 
  328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 
  347-201 สถิติพ้ืนฐาน 3((2)-2-5) 
  348-201 พันธุศาสตร์สําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2((2)-0-4) 
  348-202 เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองต้น 3((2)-2-5) 
  348-203 หลักการแก้ปัญหา 2((1)-2-3) 
  xxx-xxx รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (บังคับ) 3(x-y-z) 
  xxx-xxx รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (เลือก) 2(x-y-z) 
   รวม 19(x-y-z) 
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ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

     จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
348-301  เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 3((2)-2-5)
348-302  ชุดวิชา เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น 5((4)-3-8) 

สําหรับการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ 
348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์ 3((3)-0-6)
348-308  ทักษะการติดต่อสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์ 2((2)-0-4)
348-306 จริยธรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ 1((1)-0-2)
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2(x-y-z)

รวม 16(x-y-z) 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 

348-303 วิศวกรรมชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2((2)-0-4)
348-305 ชุดวิชา เทคโนโลยีการผลิตโปรตีนลูกผสม 5((4)-3-8)

และการวิเคราะห์ด้วยชีวสารสนเทศ
 348-307 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 1((1)-0-2)

348-309 การเขียนบทความทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1((1)-0-2)
xxx-xxx วิชาเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 3(x-y-z)
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2(x-y-z)

รวม 14(x-y-z)
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ปีที่ 4 
สําหรับนักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
                                                            จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
  348-391** การฝึกงาน  1(0-6-0) 
  348-481 สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(0-2-1) 
  349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 3(0-9-0) 
  348-401 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 1((1)-0-2) 
  xxx-xxx วิชาเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 3(x-y-z) 
  xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2(x-y-z) 
   รวม 11(x-y-z) 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
                                                      จํานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)  
  349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 3(0-9-0)  
  รวม 3(x-y-z) 
 
สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
                                                       จํานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 
  348-391** การฝึกงาน 1(0-6-0) 
  348-481 สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(0-2-1) 
  348-401 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 1((1)-0-2) 
  xxx-xxx วิชาเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 3(x-y-z) 
  xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2(x-y-z) 
  รวม           8(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
                                      จํานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)  
  349-493 สหกิจศึกษา                  6(0-40-0) 
   รวม                         6(0-40-0) 
 
 
**หมายเหตุ การฝึกงานจะถูกดําเนินการในภาคการศึกษาท่ี 3 ของปีการศึกษาที่ 3 โดยมีระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 100 ช่ัวโมง 
สําหรับนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สามารถลงเรียนใน
วิชาต่อไปน้ีได้ โดยเลือกลงทะเบียนได้จํานวน 6 หน่วยกิต 
  318-501 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ       2(2-0-4) 
  318-502 ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับวิศวกรและนักคอมพิวเตอร์       2(2-0-4) 
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  318-503 ชีวสารสนเทศ 1                                             2(1-2-3) 
  318-504 ชีวสารสนเทศ 2                                             2(1-2-3) 
  318-508 บทบาทการทํางานของจีโนมิก 2(2-0-4)  
  318-672 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 2 1(0-2-1) 
  319-501 เทคนิคทางจีโนมิกและโปรตีโอมิก 2(1-2-3) 
   
3.1.4  คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน  2((2)-0-4)  
  The King’s Philosophy and Sustainable Development 
  ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
การวิเคราะห์การนําศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น 
และระดับประเทศ  
  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 การ
จัดทําแนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
  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 ศิลปะกับ
การสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม  
  Holistic health; physical and mental health care; strengthening emotional 
quotient; art and the holistic health promotion 
 
061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย    1((1)-0-2) 
  Aesthetics of Thai Dance 
  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับนาฏศิลป์ไทย  การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพลงประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย ท่ารําตามแบบนาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่างๆ 
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  General knowledge about Thai dance; costumes for Thai dance; songs for Thai 
dance; basic Thai dance movements; Thai dance performances 
 
142-135  พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 
  Paper Craft 
  การฝึกศิลปะประดิษฐ์ด้วยกระดาษ การตัด การพับ การสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษ 
 Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper 
 
142-136  ปั้นดินให้เป็นดาว   1((1)-0-2) 
  Sculpture 
  การสร้างงานป้ันโดยใช้วัสดุต่างๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญี่ปุ่น เรียนรู้การใช้
วัสดุและเครื่องมือต่างๆ ในงานป้ันอย่างปลอดภัย การช่ืนชมและวิจารณ์งานป้ันผ่านการอ่านและการอภิปราย 
การพิจารณาพิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ความรู้พ้ืนฐานด้านงานป้ันเพ่ือต่อ
ยอดต่อไป 
  Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese clay; 
Learning how to manipulate these materials and use sculpting tools safely; Appreciating and 
Criticizing sculpture works through reading and discussion; Examining geometric, abstract and 
organic forms. Fundamentals of sculpture program 
 
142-137  ใครๆ ก็วาดได้ 1((1)-0-2) 
  Everyone Can Draw 
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการวาด การฝึกทักษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพ้ืนฐาน กางลงแสงเงา 
การวาดรูปร่างมนุษย์  
  Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and 
shadow; human figures   
 
142-138  มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
  The Sound of Musics 
  การศึกษาประวัติศาสตร์,ลักษณะ,องค์ประกอบ,ผู้ประพันธ์,แนวคิดเชิงดนตรี,และการพัฒนา
ทักษะการฟังดนตรีตะวันตกและตะวันออก  
  Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical 
styles, musical elements, and composers and their works; basic musical concepts; develop 
music perception skills and representative musical compositions 
 
142-139  ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 
  Through The World of Art 
  ศาสตร์แห่งทัศนศิลป์ การใช้สื่อและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  
  Art of Visual art, medium and technique in art creation 
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142-234  โลกสวย  1((1)-0-2)  
  Life is Beautiful 
  การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย พลังของ
ทัศนคติบวก การเรียนรู้และซึมซับความสวยงามของชีวิตผ่านงานศิลปะ ผ่านธรรมชาติ ผ่านงานสุนทรีย์ด้าน
ต่างๆ พัฒนาการด้านอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลาย
ความตึงเครียดด้วยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรงบันดาลใจ การสร้างกําลังใจ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  
  Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power of 
positive attitude; feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature and other 
aesthetic creations; getting to know yourself and others through expressive art; stress release 
and relaxation through different types of arts; searching for inspiration and spirit; peaceful 
co-existence 
 
142-237  ดีไซน์เนอร์ชุดดํา   1((1)-0-2) 
  The Designers and Their Black Attires 
  วิวัฒนาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การ
ออกแบบกับวิถีชีวิตประจําวัน 
  Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to 
daily basis 
 
190-404  ธรรมชาติบําบัด  2((2)-0-4) 
  Natural Therapy 
  ความหมายและแนวคิดของธรรมชาติบําบัด การใช้หลักและวิธีทางธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมความ
เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อ่ืน รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการบําบัดโรค การรักษาโรคโดยการ
ใช้ความร้อน ความเย็น แสงแดด เครื่องหอม เครื่องด่ืมสมุนไพร การอบ การประคบ และการออกกําลังกาย 
การฝึกสมาธิและจิตบําบัด การส่งเสริมสุขภาพจิต พลังชีวิต สิ่งแวดล้อม และศาสนากับการดํารงชีวิต การ
ดํารงชีวิตอย่างเข้าใจและใส่ใจ เ พ่ือให้เกิดสมดุลกับธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ความเช่ือ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 
  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 
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315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา   2((2)-0-4) 
  Introduction to Intellectual Property 
  กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ 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  ประโยชน์เพื่อนมนุษย์   1((1)-0-2) 
  Benefit of Mankinds 
  การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง
งาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพ่ือประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง     
  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 พลังงาน
สะอาด เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 
  Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; 
information technology for living in the future; artificial intelligence 
 
315-202  การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
  Thinking and Reasoning 
  นิยามและความสําคัญของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลัก
เหตุผล การให้เหตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
  The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; 
types of thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
 
322-100  คํานวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
  The Art of Computing 
  คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือการดําเนินชีวิต  อัตราดอกเบ้ียค่ารายปี การ
รวบรวมและจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นและการนําเสนอ 
  Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; 
annuity; collection and management data; introduction to data analysis and presentation 
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332-100  กุญแจไขธรรมชาติ 2((2)-0-4) 
  Key to Nature 
  ปรากฏการณ์รอบตัวเรา วิทยาศาสตร์ของเกมส์ ภาพยนตร์และแอนิเมชัน การสาธิตและทดลอง
เสมือนจริงทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ขนาดย่อย 
  Everyday phenomena; science of games, films and animations; science virtual 
demonstrations and experiments; science and technology; mini science project 
 
336-214  กินดี ชีวิตดี    2((2)-0-4) 
  Smart Eating and Being Healthy  
  อาหารดี อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นํ้าสะอาด การออกกําลังกาย 
การพักผ่อน อาหารท่ีควรเลี่ยง อาหารขยะ เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์   
  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 
นํ้ายาลบคําผิด นํ้ายาทําความสะอาดสุขภัณฑ์ นํ้ายาถูพ้ืน สารเคมีกําจัดแมลง สารเสพติด บุหรี่ สุรา พืชมีพิษ 
สัตว์มีพิษ มลพิษนํ้าและอากาศคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
  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 ยาสามัญประจําบ้าน ยาที่ใช้เมื่อเป็นหวัด ยาถ่ายยาระบาย ยาแก้ท้องเสีย ยาต้านการติดเช้ือ 
ยาแก้ปวดอักเสบ ยาทําแผล วัคซีน วิตามินและเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสําอาง ความผิดปกติ
ด้านการนอน ปัญหาจากการใช้ยา การแพ้ยา ยาผิดแผน การคุมกําเนิด 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  วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชีวิต   2((2)-0-4) 
  Applied Science for Life 
  การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน ได้แก่ รู้ทันสารเคมีผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจําวัน 
จากฟอสซิลสู่เช้ือเพลิง รักษ์โลก รักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม และ นิวเคลียร์พลังงานในอนาตค 
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 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 
 
340-151  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4) 
  Science and Technology in Daily Life 
  การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ได้แก่ ย่อโลกไว้ในมือด้วยการ
สื่อสารและโทรคมนาคม รู้ทันสภาพอากาศด้วยอุตุนิยมวิทยา ไปทุกพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
จากต้นยางสู่ผลิตภัณฑ์ยาง 
  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; 
สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย์; สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพ
เพ่ือการสื่อสาร 
  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 
 
345-104  รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล  2((2)-0-4) 
  Digital Technology Literacy 
  การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและ
ปลอดภัย ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จําเป็นต่อการทํางาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์
คอมพิวต้ิง เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  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 
 
348-103  การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี   2((2)-0-4) 
  Applied Nanotechnology   
   ทรรศนะคติทางนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี การประยุกต์นาโน
เทคโนโลยีทางด้านสุขภาพเภสัชกรรมและทางการแพทย์ การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอาหารและ
เกษตรกรรม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหรรมและการขนส่ง การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี
ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิศวกรรม การสืบค้นการประยุกต์นาโนเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและความ
ตระหนักความเป็นพิษทางนาโนเทคโนโลยี 



46 

 

  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 
 
472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถ่ิน  1((1)-0-2) 
  Local Arts and Fabric 
  เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซึ้งในงานศิลปะของท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะท้อนความเป็นอยู่
ภายในท้องถิ่นผ่านกิจกรรม เช่น การลงพ้ืนที่ในท้องถิ่นเพ่ือแลกเปลี่ยนพูดคุยและเรียนรู้กับครูชุมชน 
  Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of 
reflecting life of local people through visiting and exchanging knowledge with the 
community leaders 
 
472-117  สุขภาพดี ชีวีมีสุข  1((1)-0-2) 
  Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 
  การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใช้ปัจจัยเบ้ืองต้นของการออกกําลังกายและคงไว้ซึ่งความ
มีสุขภาพดี ความสําคัญในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก ความสําคัญของ
การกีฬาการออกกําลังกายสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสําคัญของการมีความสุข และ 
นิสัยการกินดีอยู่ดี  
  Living healthy and happy life; applying basic techniques regarding fitness and 
keeping healthy; the importance of physical, mental and emotional wellbeing; sports and 
fitness improve relationships among individuals; a necessity to overall happiness and healthy 
eating habits 
 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์  1((1)-0-2) 
  Health for All 
  หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จําลอง  
ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบ้ืองต้นของอาการทางจิต การดูแล
สุขภาพตามวัย แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
  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 
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874-192  กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4) 
Law Relating to Occupations and Everyday Life 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายและกระบวนบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน กฎหมายที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียน  

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  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 2((2)-0-4)
General Principles of Law and Judicial Process 
กฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม ความสําคัญของกระบวนการยุติธรรมกับชีวิตประจําวัน 

แนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ความหมายของ
กฎหมายในฐานะที่เป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิต หลักนิติรัฐและหลักนิติ
ธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการยุติธรรมในชีวิตประจําวัน  

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 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีอากรกับชีวิตประจําวัน แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานการจัดเก็บภาษี

อากร ภาระภาษีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือหน่วยภาษีอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหรือการ
ประกอบธุรกิจ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ การ
วางแผนภาษีอากรเพ่ือการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

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 
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874-195  สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง  2((2)-0-4)  
  Human Rights and Citizenship  
                  แนวคิดสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโน
ทัศน์เก่ียวกับสทิธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน แนวคิดทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล ประเด็น
ปัญหาทางจริยธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ผลกระทบทางสังคม แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับประเด็นดังกล่าว  
  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 
                โครงสร้างทางไวยากรณ์และคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นสาระสําคัญ การออกเสียง ทักษะพ้ืนฐาน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับประโยค และข้อความส้ัน ๆ 
  Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic 
skills in listening, speaking, reading, and writing sentences and short messages 
 
890-002  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4) 
  Everyday English 
                การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเน้ือหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพ่ือจับใจความสําคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และสํานวนภาษาสําหรับการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
  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  
                การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเก่ียวกับหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือความเข้าใจ การสรุปความและ
การตีความ ไวยากรณ์และสํานวนภาษาที่ซับซ้อนสําหรับการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารในบริบทที่หลากหลาย 
  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 
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890-004  ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
  English in the Digital World 
  การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระท่ีฟังและ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
  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 การพูดและการเขียน
เพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวิจารณญาณ 
  English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding 
critically to academic texts through speaking and writing 
 
890-010  การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
  Improving English Writing Skills 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การเขียนย่อหน้าและความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักไวยากรณ์ คําเช่ือมประโยคและเคร่ืองหมายวรรค
ตอนที่ถูกต้อง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน 
  Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, 
sentence connectors and punctuation, coherence, and the writing process 
 
890-011  อ่านได้ใกล้ตัว 2((2)-0-4) 
  Reading All Around 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การฝึกอ่านจากสื่อสิ่งที่พิมพ์ที่เป็นของจริงในบริบทต่าง ๆ เช่น สื่อจากป้ายประกาศ ใบปลิว แผ่น
พับ โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ อีเมล คู่มือต่าง ๆ เป็นต้น  การฝกึใช้เทคนิคการอ่านในแบบต่าง ๆ เช่น 
การอ่านแบบ skimming และ scanning การเดาศัพท์ การใช้ประสบการณ์ความรู้มาช่วยในการอ่าน การทํา
ความเข้าใจกับจุดประสงค์ผู้เขียน เป็นต้น การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยอาศัยหลักคิดจาก
สถานการณ์ในชีวิตจริง 
  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 
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890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน  2((2)-0-4) 
  Strategic Reading for Greater Comprehension 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  เทคนิคการอ่าน การอ่านต้ังแต่ระดับคํา วลี ประโยค ย่อหน้า และข้อความแบบต่าง ๆ การอ่าน
เพ่ือหารายละเอียด การจับใจความสําคัญ และการจับใจความท่ีซ่อนอยู่ในข้อความ เทคนิคการพัฒนาอัตรา
ความเร็วการอ่าน 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  อ่านงานเขียนเชิงวิชาการสําราญใจ 2((2)-0-4) 
  Better Academic Texts Readers 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของบทอ่านเพ่ือความเข้าใจในการอ่าน การพัฒนา
ทักษะการอ่านเชิงวิชาการ การเพ่ิมพูนคําศัพท์ทางวิชาการและการสรุปย่อเน้ือหาจากบทอ่านเชิงวิชาการ 
  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  ฝึกสําเนียงผ่านเสียงเพลง 2((2)-0-4) 
  English Pronunciation through Songs 
  เหมาะสําหรบัผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้าย การเน้นเสียงในระดับคํา 
การโยงเสียง หน่วยเสียงที่เป็นปัญหาของคนไทย การเพ่ิมพูนวงศัพท์และสํานวนภาษาในภาษาอังกฤษ การฝึก
และการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
  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  ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง  2((2)-0-4) 
  English Grammar for Real Life Communication 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
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  การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ หน้าที่ทาง
ภาษาและความหมาย การนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้สื่อสารเน้นทักษะการอ่านและการเขียน 
  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 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การสร้างความตระหนักรู้ถึงลักษณะการดําเนินบทสนทนาและหน้าที่ของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ
สนทนาในชีวิตประจําวัน การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วไปในบริบททางปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ การพัฒนา
ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษที่จําเป็นในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจําวัน 
  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 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การฟังและการพูดสั้นๆ การนําเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และการสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผู้พูดหลากหลายสําเนียง 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 
 
890-022  การนําเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
  Presentations and Public Speaking in English 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  ความรู้ด้านภาษาและวิธีการในการรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล การเตรียมและการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การพูดในที่สาธารณะ 
  Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, 
analyzing and synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public 
speaking 
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890-023  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม  2((2)-0-4) 
  Learning English through Cultures 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร สนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณี แนวคิด ความเช่ือ สํานวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงานฉลอง ตาม
ประเพณีทั้งของไทยและชาติต่าง 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 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนบรรยายภาพยนตร์และบทภาพยนตร์สั้น การพัฒนาเค้าโครง
เรื่องและเค้าโครงตัวละคร การสื่อสารด้วยข้อความผ่านบทภาพยนตร์ 
  Creative writing, writing descriptions and scripts for short films; plot development 
and character outline; communicating messages through film scripts 
 
890-025  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
  Study Skills in English for Higher Studies 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ การเขียนเชิงเรื่องเล่า เชิงบรรยายและเชิงแสดงความเห็น การสรุป
บันทึกย่อข้อความจากการฟังบรรยาย ทักษะการอภิปรายในเชิงการต้ังประเด็นอภิปราย การต้ังคําถาม การ
ตอบคําถาม การแสดงความเห็น เทคนิคการนําเสนอรายงานปากเปล่า 
  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 
 
890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
  Reading to Write in English 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การอ่านเพ่ือความเข้าใจ การตีความและสังเคราะห์เรื่องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน การเขียนแสดง
ความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน 
  Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in 
response to the reading materials 
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890-030  การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 
  English Communication for Business 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาพูดในบริบทธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเจรจาต่อรอง การสนทนาและ
อภิปรายอย่างเป็นทางการกับคู่ค้า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้คําศัพท์ที่เหมาะสมในสถานการณ์ทาง
ธุรกิจที่หลากหลาย 
  Communication skills; spoken & written English in the business context; 
telephoning; verbal negotiation; written negation; formal discussion, critical thinking, 
appropriate terminology use for various business situations 
 
890-031  ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน   2((2)-0-4) 
  English in the Workplace 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดสื่อสารในที่ทํางานในบริบททางธุรกิจ เช่น  การต้อนรับแขก การ
โทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การนําเสนอข้อมูล การเขียนเชิงธุรกิจ และทักษะเพ่ือการสมัครงาน 
  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  ภาษาอังกฤษสําหรับนักท่องเท่ียว 2((2)-0-4)  
  English for Travelers 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  ภาษาและทักษะการสื่อสารที่จําเป็นสําหรับนักท่องเท่ียว การเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง การ
จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ทักษะการเอาตัวรอดสําหรับนักท่องเที่ยว ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและมารยาท
สําหรับนักท่องเที่ยว 
  Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; 
planning itinerary; survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers 
 
890-033  ภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
  English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
  การโต้ตอบทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ การส่ือสารด้วยการ
เขียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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English business correspondence for consumers and entrepreneurs; written 
communication through online social media 

890-040  การเขียนเพื่อการสมัครงาน  2((2)-0-4) 
Writing for Job Application 
เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  

หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
ศัพท์และสํานวนเพ่ือการสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน การหางาน การกรอกใบสมัครงาน 

การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน 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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4)
English for Job Interview 
เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  

หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการสัมภาษณ์งาน ศัพท์และสํานวนสําหรับการสอบสัมภาษณ์งาน การออก

เสียงระดับคําและระดับประโยค ทักษะการถามและตอบคําถาม การสัมภาษณ์งานเสมือนจริง จดหมายและ
อีเมล์ขอบคุณ 

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  แปลสิกูเกิล  2((2)-0-4) 
Google Translate Me 
เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  

หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
ความหมายของการแปล หน้าที่ของภาษา ความสําคัญของการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎี

การแปล 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 

890-060  ภาษาอังกฤษตลอดเวลา  2((2)-0-4) 
English Twenty-Four/Seven 
เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  

หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
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การใช้แฮชแท็ก (hashtag) ตัวย่อและคําบรรยายภาษาอังกฤษในการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ทางสื่อ
สังคมออนไลน์ การวิเคราะห์สื่อภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ มารยาทในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ การเลือกใช้ทรัพยากรทางการเรียนรู้ออนไลน์ที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และการผลิต
สื่อภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์โดยสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 2((2)-0-4)
English for Digital Literacy  
เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  

หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษในสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบ ลักษณะและ

ความหมายของสารในสื่อ หลักและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสาร การถ่ายทอดข้อมูลที่ได้
จากการบูรณาการสารจากสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตเน้ือหาและ การส่ือสารด้วย
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนด้วยภาษาอังกฤษ 

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  พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน   2((2)-0-4)   
Winning English Test for Employment  
เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  

หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการทําข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ทํางาน การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การทําข้อสอบ 
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  พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  2((2)-0-4)   
Winning English Test for Higher Studies 
เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  

หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
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  การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสําหรับข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพ่ือ
การศึกษาต่อ การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การทําข้อสอบ 
  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 คําศัพท์ ประโยคและไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน โครงสร้าง
ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเบ้ืองต้น 
  Hirakana and Katakana characters; basic vocabulary, sentences, and grammar; 
basic Japanese structures; listening, speaking, reading, and writing skills 
 
891-011  สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4) 
  Japanese Conversation in Daily Life 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา/ผู้สอน 
  คําศัพท์ สํานวนและประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟัง และการพูดภาษาญี่ปุ่น การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่กําหนด 
  Vocabulary, expressions and sentences in daily life; Japanese listening and 
speaking skills; exchanging information; expressing opinions on given topics 
 
891-012  สนทนาภาษาญี่ปุ่นในท่ีทํางาน  2((2)-0-4) 
  Japanese Conversation in the Workplace 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชา/ผู้สอน 
  คําศัพท์ สํานวนที่ใช้ในที่ทํางาน โครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการทํางาน ทักษะการฟัง 
และการพูดในสถานการณ์ที่กําหนด วัฒนธรรมการทํางานในองค์กรญี่ปุ่น 
  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 โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาจีนเพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจําวัน 
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  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  สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4) 
  Chinese Conversation in Daily Life 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบ้ืองต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชา/ผู้สอน 
  ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองต้นกับผู้อ่ืนใน
สถานการณ์ที่กําหนด วัฒนธรรมจีนเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
  Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions 
in provided situations; Chinese cultures for proper and appropriate communication in 
provided situations 
891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ีทํางาน  2((2)-0-4) 
  Chinese Conversation in the Workplace 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบ้ืองต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชา/ผู้สอน 
  การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการทํางาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียนในสถานการณ์ที่กําหนด วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ 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 
  คํา วลี ประโยค และไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษามลายูเพ่ือใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมที่สอดแทรกในสถานการณ์ที่กําหนด  
  Words, phrases, and basic grammatical structures; listening, speaking, reading, 
and writing Malay in everyday communication, Malay cultures in provided situations 
 
891-031  สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4) 
  Malay Conversation in Daily Life     
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบ้ืองต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชา/ผู้สอน 
  ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองต้นกับผู้อ่ืนใน
สถานการณ์ที่กําหนด วัฒนธรรมมลายูเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม 
  Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions 
in provided situations; Malay cultures for proper and appropriate communication 
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891-032  สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเท่ียว  2((2)-0-4) 
  Malay Conversation for Tourism      
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบ้ืองต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชา/ผู้สอน 
  ทักษะการสื่อสารภาษามลายูที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่กําหนด  ทักษะการฟัง 
พูด อ่านและเขียน วัฒนธรรมมลายูที่สอดแทรกในบริบทการท่องเที่ยว 
  Malay communication skills in provided situation about tourism industry; 
listening, speaking, reading, and writing; Malay cultures in tourism contexts 
 
891-040  ภาษาเกาหลีเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
  Basic Korean 
  อักษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษา
เกาหลีเพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจําวัน 
  Korean characters, sentence structures, and basic grammatical structures; 
listening, speaking, reading, and writing Korean in everyday communication; Korean cultures 
in daily life 
 
891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4) 
  Korean Conversation in Daily Life 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบ้ืองต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา/ผู้สอน  
  ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองต้นกับผู้อ่ืนใน
สถานการณ์ที่กําหนด วัฒนธรรมเกาหลีเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 Communication skills, basic conversing and exchanging information or opinions in provided 
situations; Korean cultures for proper and appropriate communication 
 
891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในที่ทํางาน 2((2)-0-4) 
  Korean Conversation in the Workplace 
  เหมาะสําหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบ้ืองต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา/ผู้สอน 
  การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการทํางาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียนในสถานการณ์ที่กําหนด 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 ไวยากรณ์เยอรมันขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การออกเสียงภาษาเยอรมัน 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมันขั้นพ้ืนฐาน 
  Basic German grammar and vocabulary for everyday communication; German 
pronunciation; basic German listening, speaking, reading, and writing skills 
 
895-001  พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
  Good Citizens 
  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม 
กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ 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 ช้ันด้วยขิม
ไทย 
  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 เต้นรํา 1((1)-0-2) 
  Singing, Playing, Dancing 
  เพลงพ้ืนบ้าน เพลงร้องและเคร่ืองดนตรีประกอบเพลงพ้ืนบ้าน รํากลองยาว เพลงเก่ียวข้าว เพลง
เต้นรํากําเคียว 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 
  เครื่องดนตรีประเภทเคร่ืองตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง เครื่องประกอบจังหวะ   
ต่าง ๆ กลองยาว กลองแขก โทน รํามะนา ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพ้ืนฐาน 
  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 
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895-023  กีตาร์  1((1)-0-2) 
  Guitar 
  กีตาร์ขั้นพ้ืนฐาน สําเนียง คุณภาพและสําเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของกีต้าร์ 
เพลงสมัยนิยม 
  Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular 
music 
 
895-024  อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
  Ukulele 
  อูคูเลเล่ขั้นพ้ืนฐาน สําเนียง คุณภาพและสําเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของอูคูเล
เล่ เพลงสมัยนิยม 
  Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; 
popular music 
 
895-025  ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
  Harmonica 
  ฮาร์โมนิกาขั้นพ้ืนฐาน สําเนียง คุณภาพและสําเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของ
ฮาร์โมนิกา 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 ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากภาพยนตร์
และละคร 
  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 
  ลักษณะภาษาที่กระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การสื่อความหมายได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
  Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing 
meanings as intended 
 
895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค์  1((1)-0-2) 
  Creative Drawing 
  วาดเส้นจากสิ่งแวดล้อม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการด้วยลายเส้น 



61 

 

  Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from 
imagination 
 
895-030  ว่ายน้ํา 1((1)-0-2) 
  Swimming 
  การเคล่ือนไหวกับว่ายนํ้า กิจกรรมว่ายนํ้า การนํากิจกรรมว่ายนํ้าไปใช้สร้างสุขภาพและทักษะ
ทางสังคมในชีวิตประจําวัน 
  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 
  การเคล่ือนไหวร่างกายด้วยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นสื่อเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
และทักษะทางสังคมที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน 
  Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to 
enhance the health and social skills needed in everyday life 
 
895-032  บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
  Basketball 
  สมรรถภาพทางกาย ทักษะในการเคลื่อนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบ้ืองต้น กติกา 
มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี นําไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
  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 การนํากิจกรรมกรีฑาใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะทาง
สังคมในชีวิตประจําวัน 
  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  
  การเคล่ือนไหวกับลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การนํากิจกรรมลีลาศใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะ
ทางสังคมในชีวิตประจําวัน    
  Body movements for social dance; social dance activities; application of social 
dance activities for health promotion and social skills in daily life 
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895-035  เปตอง 1((1)-0-2)
Petanque 
การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใช้เปตองเป็นสื่อเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ

และทักษะทางสังคมท่ีจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน 
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 ชนิดของ

ค่าย กิจกรรมค่าย การเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยู่ค่ายพักแรม การนําไปใช้ 
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 
การเคล่ือนไหวกับแบดมินตัน  กิจกรรมแบดมินตัน การนํากิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริม

สุขภาพและทักษะทางสังคมในชีวิตประจําวัน 
Body movements for badminton playing, badminton activities, application of 

badminton activities for health promotion and social skills in daily life 

895-038  เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2)
Table Tennis 
กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นสื่อในการ

สร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health 

promotion; application in daily life 

895-039  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 1((1)-0-2)
Exercise for Health 
วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกกําลังกาย สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 

สมรรถภาพทางกาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกกําลังกาย  
การนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

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 
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895-040  จิตวิทยาความรัก 2((2)-0-4) 
  Psychology of Love 
  จิตวิทยาเบ้ืองต้น  ความรักและการดึงดูด ระยะห่างระหว่างบุคคล  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สามเหลี่ยมของความรัก ความผูกพัน 
  General psychology; love and affection; personal space; interpersonal 
relationship; triangular of love; attachment 
 
895-041  ปรัชญาจริยะ  2((2)-0-4) 
  Ethical Philosophy 
  แนวคิดทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก จริยศาสตร์และศาสนาจริยศาสตร์
และศาสตร์ต่าง 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 ทั้งการ
สื่อสารมวลชน และการสื่อสารผ่านสังคมสื่อสารออนไลน์ 
  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   
 
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 การนําเสนอ การเขียน
รายงานเชิงวิชาการ 
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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 การลําดับความคิด การจับประเด็น การสรุปประเด็น การถ่ายทอดความคิด

ด้วยเหตุผล 
Logical thinking; organization of ideas; identifying main ideas; summarizing; 

conveying ideas through reason 

895-047  ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์  2((2)-0-4) 
History in Movies 
ศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ วิเคราะห์ความคล้ายคลึงหรือความ

แตกต่าง การนําเสนอเรื่องราวในภาพยนตร์ 
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 การฝึกปฏิบัติวาดเส้นและระบายสีรูปทรง  

ต่าง ๆ เทคนิคการวาดเส้นระบายสี 
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 การ

ประยุกต์ใช้ศิลปะในชีวิตประจําวัน เพ่ือการผ่อนคลายและเสริมสร้างการเรียนรู้ 
Value of art; appreciation of beauty; practice of drawing and painting different 

shapes; application of art in daily life for relaxing and enhancing learning 

895-050  ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม  2((2)-0-4) 
Arts in Multicultural Society 
รูปลักษณ์ ความสุนทรีย์ บริบทของศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเหมือนและความต่างของ

ศิลปะบนความหลากหลายวัฒนธรรม 
Appearance; aesthetics; art contexts in multicultural society; similarities and 

differences of art in multicultural society    
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895-051  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  2((2)-0-4) 
  Contemporary Arts and Culture 
  ศิลปวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย ผลกระทบและคุณค่าที่มีต่อสังคมไทย ศิลปวัฒนธรรมในเป็น
ประเด็นใหม่ ๆ 
  Arts and culture in contemporary society; effects and values of Thai society; new 
issues on arts and culture 
 
895-052  การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  2((2)-0-4) 
  Creative Tourism 
  ศึกษาหลักการและแนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประเภทของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วางแผนและนําเสนอแผนการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
  Principle concepts of tourism; creative tourism; types of creative tourism; 
creating public media; planning and presenting creative tourism programs 
 
895-053  การท่องเท่ียวเชิงจิตอาสา  2((2)-0-4) 
  Volunteer Tourism 
  แนวคิดการท่องเที่ยวจิตอาสา รูปแบบของกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กิจกรรมจิต
อาสา และพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวจิตอาสา 
  Volunteer tourism concepts; types of activity; sharing experiences; volunteering 
activities and developing volunteer tourism activities 
 
895-054  การเรียนรู้ผ่านการท่องเท่ียวแบบประหยัด 2((2)-0-4) 
  Learning through Backpacking Trips 
  รูปแบบการใช้เวลาว่างเพ่ือนันทนาการและแนวคิดการท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว การจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 
  Types of recreational activities and tourism concepts; using technology for 
tourism information search; backpacking trips 
 
895-055  ตะลุยแดนมรดกโลก  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 และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญในเมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ 
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  History, geography, archeology, way of life, architecture, arts and culture and 
major tourist attractions of Songkhla and Hat Yai City 
 
895-057  ดนตรีไทย   2((2)-0-4) 
  Thai Classical Music 
  ประวัติดนตรีไทย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับสังคมไทย ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
และลักษณะการประสมวงดนตรีไทย 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 
 
895-058  สังคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4) 
  Thai Music Art 
  ความเช่ือ ประเพณีไหว้ครู ทํานองเพลงไทยและการประสานเสียง เทคนิค การบันทึกโน้ตและ
การฝึกปฏิบัติดนตรีไทย 
  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  ดนตรีตะวันตก  2((2)-0-4) 
  Western Music 
  กําเนิดของดนตรีตะวันตก ประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 
ลักษณะการผสมวงดนตรีตะวันตก ประเภทของบทเพลง ความสามารถปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตะวันตกตามถนัดได้ 
  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 และสิ่งแว้
ดลอมในยุคโลกาภิวัตน์กับการพลศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
  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 
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895-061  ฟิตและเฟิร์ม  2((2)-0-4) 
  Fit and Firm 
  ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปร่างประเภทต่างๆ อาหารเพ่ือสุขภาพการควบคุม
นํ้าหนัก และกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
  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 
  พฤติกรรมเนือยน่ิง การขยับเคลื่อนไหวร่างกาย วิเคราะห์กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับเพศ
และวัย ประยุกต์ใช้ท่าทางการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพ่ือปรับเปลี่ยนอิริยาบถในชีวิตประจําวัน ให้ห่างไกล
พฤติกรรมเนือยน่ิง 
  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 
 
895-063  อ้วนได้ก็ผอมได้  2((2)-0-4) 
  Fat to Fit 
  โรคอ้วน ภาวการณ์เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดัชนีมวลกาย การรักษาน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน สร้างแรงบันดาลใจ ต้ังเป้าหมายในการลดนํ้าหนัก แนวทางและโปรแกรมการออกกําลังกาย 
โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 
  Obesity; non-communicable diseases (NCDs); body mass index; enhancing 
inspiration, targeting weight loss; program of exercise and healthy food 
 
895-070  ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
  Wisdom of Living 
  การคิด การบริหารชีวิต และการจัดการอย่างรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและกระแส
สังคมโลก วิถีไทยกับพหุวัฒธรรม การมีจิตสาธารณะทางสิ่งแวดล้อม การดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานจริยธรรม 
  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 การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างและ
ความหลากหลาย การทํางานอย่างเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ในสังคมพหุลักษณ์  
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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 

หมวดวิชาเฉพาะ 
319-505  เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลิเมอร ์ 3((3)-0-6)

Biotechnology of Biopolymer 
ไบโอพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ การสังเคราะห์ทางชีวภาพและวิถีการสังเคราะห์ทางชีวภาพของไบโอ

พอลิเมอร์ ลักษณะเฉพาะต่างๆ ของไบโอพอลิเมอร์ การศึกษาลักษณะเฉพาะต่างๆ ของไบโอพอลิเมอร์และการ
นําไบโอพอลิเมอร์ไปประยุกต์ใช้ 

Various types of bio-polymers, biological synthesis and biophysical pathways of 
various bio-polymers, characteristics Of bio-polymers, study of specific bio-polymers and 
bioprocessing for commercial use 

322-101  แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) 
Calculus I 
ฟังก์ชันและกราฟ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์

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

and applications; integrals and applications 

322-104  คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 3((3)-0-6) 
General Mathematics II 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-101 หรือ 322-103 
Prerequisite: 322-101 or 322-103 
ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์

สามัญอย่างง่าย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สอง อนุกรมอนันต์ 
Functions of several variables and applications; derivatives of functions of 

several variables and applications; elementary ordinary differential equations; linear ordinary 
differential equations of second order; Infinite series 

324-101  เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) 
General Chemistry I 
บทนํา ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ของแข็งและของแข็งอ

สัณฐาน  แก๊ส  อุณหพลศาสตร์  สารละลายและสมบัติของสารละลาย  ของเหลวและคอลลอยด์  
Introduction, stoichiometry, atomic structure, chemical periodicity, chemical 

bonding, solids and amorphous solids, gases, thermodynamics, solutions and their 
properties, liquids and colloids 
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324-102  เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) 
  General Chemistry II 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 324-101   
  Prerequisite: 324-101 
  จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี นิยามกรด-เบส สมดุลกรด-เบสในนํ้า สมดุลการละลายและการ
เกิดสารเชิงซ้อน ธาตุแทรนซิชัน เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ 
  Chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base concept; aqueous acid-base 
equilibria; solubility and complexation equilibria; transition elements; electrochemistry; 
organic chemistry 
 
324-233  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3((3)-0-6) 
  Introductory Organic Chemistry 
  การจําแนกประเภท การเรียกช่ือ การเตรียม สมบัติทั่วไป สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาของ
สารประกอบแอลิฟาติก แอลิไซคลิก แอโรแมติก และพอลินิวเคลียร์แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิลแฮไลด์ 
แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ แอลดีไฮด์ คีโทน เอมีน สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก 
พ อ ลิ เ ม อ ร์  แ ล ะ เ ค มี ข อ ง ชี ว โ ม เ ล กุ ล  ไ ด้ แ ก่  ลิ พิ ด  ค า ร์ โ บ ไ ฮ เ ด ร ต  แ ล ะ โ ป ร ตี น
 Classification, nomenclature, preparation, general properties, stereochemistry, 
reactions of aliphatic, alicyclic, aromatic and polynuclear aromatic hydrocarbons, alkyl 
halides, alcohols, phenols, ethers, carboxylic acids and derivatives, aldehydes, ketones, 
amines, heterocyclic compounds, polymers and chemistry of biomolecules, lipids, 
carbohydrates and proteins 
 
324-247  หลักเคมีวิเคราะห์ 3((3)-0-6) 
  Principles of Analytical Chemistry 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 หรือ 324-104 หรือ 324-107 หรือเรียนควบคู่กัน 
  Prerequisite: 324-102 or 324-104 or 324-107 or Cocurrent  
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเคมีวิเคราะห์ สมดุลเคมีของปฏิกิริยากรด-เบส การตกตะกอน การเกิด
สารเชิงซ้อนและปฏิกิริยารีดอกซ์ในสารละลายที่มีนํ้าเป็นตัวทําละลาย การไทเทรตและการนําไปประยุกต์ใช้ 
การแยกสาร การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ เครื่องมือพ้ืนฐาน 
  Fundamentals of analytical chemistry; acid-base, precipitation, complex-
formation and redox equilibria in aqueous solution; titrations and their applications; 
separation methods; basic instrumental methods for quantitative analysis 
  
325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory I 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 324-101 หรือเรียนควบคู่กัน 
  Prerequisite: 324-101 or Cocurrent 
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  เลขนัยสําคัญและการเลือกใช้เครื่องแก้ว การวิเคราะห์สารโดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ การ
วิเคราะห์แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพก่ึงจุลภาค โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิก การ
ลดลงของจุดเยือกแข็ง เทอร์โมเคมี   
  Significant figures and glassware selections, identification of compounds by paper 
chromatography, semimicro qualitative analysis of cations and anions, crystal structures of 
metals and ionic compounds, freezing point depression, thermochemistry 
 
325-106  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory II 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 324-102 หรือเรียนควบคู่กัน 
  Prerequisite: 324-102 or Cocurrent 
  การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตแบบรีดอกซ์ การหาปริมาณวิตามินซี จลนพลศาสตร์เคมี 
สมดุลเคมี การวัดค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส บัฟเฟอร์และสารละลายที่ได้จากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส การ
สังเคราะห์และวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน เคมีไฟฟ้า การทดสอบหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ 
  Volumetric analysis, redox titration, determination of ascorbic acid, chemical 
kinetics, chemical equilibrium, pH measurement of acid-base solution, buffers and solutions 
from hydrolysis reactions, synthesis and analysis of coordination compounds, 
electrochemistry, identification of the functional groups of organic compounds 
 
325-233  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1(0-3-0) 
  Introductory Organic Chemistry Laboratory 
  เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป: การตกผลึก การกลั่น การสกัด โครมาโทกราฟี การทดสอบการละลาย
และหมู่ฟังก์ชัน เคมีของคาร์โบไฮเดรต 
  General laboratory techniques: crystallization, distillation, extraction and 
chromatography, solubility and functional group tests, chemistry of carbohydrates 
 
325-243  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 1(0-3-0) 
  Basic Analytical Chemistry Laboratory 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 324-243 หรือ 324-247 หรือเรียนควบคู่กัน 
  Prerequisite: 324-243 or 324-247 or Cocurrent 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการวัดปริมาตรและมวล เทคนิคในการแยกสาร วิธีการใช้เครื่องมือ
ต่างๆ เพ่ือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
  A laboratory course dealing with techniques of volume and mass measurement, 
separation techniques, instrumental methods for quantitative analysis 
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326-202  จุลชีววิทยาท่ัวไป    3((3)-0-6) 
  General Microbiology 
  ประวัติของจุลชีววิทยา รูปร่างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ทั้งที่เป็นโปรคาริโอติคเซลล์ และยูคาริ
โอติกเซลล์ การเจริญพันธ์ุและการเติบโตของจุลินทรีย์ การจําแนกจุลินทรีย์ออกเป็นหมวดหมู่ เมแทบอลิซึม 
พันธุศาสตร์ ไวรัส วิธีทางจุลชีววิทยา การควบคุมจุลินทรีย์ ยาปฏิชีวนะและการดื้อยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเช้ือโรค โรคที่เกิดจากเช้ือ
แบคทีเรีย 
  History of microbiology, prokaryotic microorganism, eukaryotic microorganism, 
morphology of Prokaryote and Eukaryote, cultivation Reproduction and growth of bacteria,  
classification of bacteria, microbial metabolism,  microbial genetics, virus, methods in 
microbiology, control of microorganisms, antibiotics and drug resistance, environmental 
microbiology, food Microbiology, industrial Microbiology, immunology, immunity and 
Infection, bacteria and diseases 
326-211  วิธีทางจุลชีววิทยา 2((1)-3-2) 
  Methods in Microbiology 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program 
  การใช้เครื่องมือพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา วิธีการทางจุลชีววิทยา การเก็บรักษา 
จุลินทรีย์ อาหารเลี้ยงเช้ือ การใช้สารรังสี การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือสัตว์ และการจัดการสัตว์ทดลอง 
  Methods of using and maintenance basic equipments in microbiological 
laboratory, microbiological methods, storage of microorganisms, culture media, radioactive 
compounds, tissue culture and animal handling 
 
326-321  จุลชีววิทยาทางอาหาร 3((2)-3-4) 
  Food Microbiology 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program 
  จุลินทรีย์ที่มีความสําคัญด้านอาหาร  การเน่าเสียของอาหาร การควบคุมจุลินทรีย์ในอาหาร การ
ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ก่อโรคที่มีอาหารเป็นสื่อ ความปลอดภัยของอาหาร วิธีการ
ตรวจหาจุลินทรีย์ในอาหารแบบมาตรฐานและแบบเร็ว 
  Microorganisms involved in food, food spoilage, control of microorganisms in 
food, applications of food microbes, food-borne pathogen, food safety, rapid and standard 
methods for microbial detection in food 
  
326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3((2)-3-4) 
  Industrial Microbiology           
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program 



72 

 

  การนําจุลินทรีย์ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม ซับสเตรทที่ใช้เป็นอาหารสําหรับ
จุลินทรีย์ การแยก การคัดเลือก การเก็บรักษาและการพัฒนาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ที่มีความสําคัญ ถังหมัก 
อุปกรณ์และการทํางาน กระบวนการหมักแบบกะ แบบต่อเน่ืองและการควบคุม จลนพลศาสตร์ของการเจริญ
และการผลิตเมแทบอไลต์ การเก็บเก่ียวผลผลิตและการทําให้บริสุทธ์ิ ตัวอย่างการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์
ในระดับอุตสาหกรรม เช่น วิตามิน สารปฏิชีวนะ กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน เซลล์จุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
ที่ใหม่และน่าสนใจ 
  Application of microorganisms in the production of industrial products, substrate 
used as microbiological media, isolation, screening, long term preservation and strain 
development, fermenter, instruments and their operation, fermentation process and control 
in batch and continuous culture, microbial growth kinetics and their metabolites production, 
products recovery and purification, industrial products from microorganisms such as vitamins, 
antibiotics, organic acids, amino acids, biomass and other microbial products of industrial 
interest 
 
327-202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป  1(0-3-0) 
  General Microbiology Laboratory 
  ศึกษาเก่ียวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ เทคนิคต่างๆท่ีจําเป็นทางจุลชีววิทยา โครงสร้างและ
สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์แต่ละชนิด เมแทบอลิซึม การเติบโตของ จุลินทรีย์ การควบคุมปริมาณโดยวิธีทาง
เคมีและฟิสิกส์ การแยกและบ่งช้ีชนิดของแบคทีเรีย และการตรวจหาจุลินทรีย์ในดิน นํ้า นม และ อาหาร 
วิทยาอิมมูน เช่นการทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดี 
  Microscopy and staining, microbiological techniques, microbial structure and 
morphology, microbial metabolism, microbial growth, microbial control, chemical and 
physical methods, isolation and identification of bacteria, environmental microbiology, food 
microbiology, immunology 
 
328-302  ชีวเคมีพื้นฐาน 3((3)-0-6) 
  Basic Biochemistry 
  โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของโมเลกุล หลักการเบื้องต้นของไบโอเอนเนอร์เจติก ปฏิกิริยา
ที่เก่ียวข้องกับเอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึมที่สําคัญในสัตว์ พืชและจุลชีพ รวมทั้งการสังเคราะห์แสง
ความสําคัญของวิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน 
  Study of biochemical molecules, their structures and functions. The basic 
concepts of bioenergetics and enzymatic reactions.The main pathways of intermediary 
metabolism in animals, plants and microorganisms. Some time will be devoted to topics in 
photosynthesis, nutrition and hormones 
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328-331  ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 
Biochemistry Laboratory I 
การแยกและลักษณะของสารประกอบชีวภาพ การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ และการควบคุมการ

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

330-101  หลักชีววิทยา 1              3((3)-0-6) 
Principles of Biology I   
ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในภาพรวมโดยศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ความสัมพันธ์ของพลังงานกับ

ชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดและการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 

A study of general concepts of  biology, chemical basis of life including 
structures and functions of cells, energy and life, cell reproduction and genetics, evolution, 
ecology and animal behavior  

330-102  หลักชีววิทยา 2                          3((3)-0-6) 
Principles of Biology II        
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite: 330-101 or Consent of the program              
กําเนิดและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู่ตามหลักอนุกรมวิธานโครงสร้างและ

หน้าที่ของเน้ือเย่ือ การเจริญของสิ่งมีชีวิต กระบวนการและกิจกรรมในพืชช้ันสูง และโครงสร้างและการทํางาน
ของระบบอวัยวะต่างๆ ของสัตว์  

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

330-200  สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย 4((3)-3-6)
Morphology of Plants and Algae 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite: 330-102 or Consent of the program              
สาหร่าย ไบรโอไฟต์ และเทรคีโอไฟต์ ในแง่ที่เกี่ยวกับลักษณะสัณฐานวิทยา ลักษณะนิสัย 

ถิ่นอาศัย ขั้นตอนการเจริญและพัฒนาของส่วนที่ไม่ทําหน้าที่สืบพันธ์ุ และส่วนที่ทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธ์ุ 
วงจรชีวิต ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช 
 Algae, bryophytes and tracheophytes with regard to their morphology, habits, habitats, 
ontogeny of vegetative and reproductive structures; life cycle; phylogeny and classification 
of the plant kingdom 
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330-230  อนุกรมวิธานของพืช 3((2)-3-4) 
  Plant Taxonomy  
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 330-102 หรือ 330-200 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
  Prerequisite: 330-102 or 330-200 or Consent of the program              
  หลักเกณฑ์และระบบในการจัดหมวดหมู่พืช วิธีการตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตร์ หลักเกณฑ์การต้ัง
ช่ือและประ วั ติ วิ วัฒนาการของพืช  ตัวอ ย่างวงศ์ พืชที่ สํ าคัญๆ  เ น้น พืชดอก  ศึกษานอกสถานที่
 Introduction to the principle of plant taxonomy including classification, principle 
and practice in identification and also the rules and principles of nomenclature but 
emphasizing to use appropriate terminology to identify flowering  plants by means of key in 
laboratory, as well as understanding the historical procedures in developing classification 
and evolution including the example of some important families of Thai flora together with 
studying in the fields 
 
330-260 พันธุศาสตร์                                  3((3)-0-6) 
  Genetics  
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 330-101 
  Prerequisite: 330-101 
  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตต้ังแต่ระดับโมเลกุล ระดับตัวตน  จนถึงระดับ
ประชากร การนําความรู้พันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในสิ่งมีชีวิต ปัญหาเก่ียวกับพันธุกรรมในมนุษย์ กระบวนการ
วิวัฒนาการในสิ่งมีชีวิตและการปรับปรุงพันธ์ุพืชและสัตว์ 
  Fundamentals of genetics at molecular, organismal and population levels. 
Applications to growth, development, evolution of plants, animals and human problems are 
discussed 
 
330-300 ชีววิทยาของเซลล์ 4((3)-3-6) 
  Cell Biology 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 330-101 
  Prerequisite: 330-101 
  วิธีการศึกษาและประวัติเก่ียวกับเซลล์ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้้แสงและแบบอิเล็กตรอน การวัด 
ขนาดเซลล์ สารเคมีภายในเซลล์ ตลอดจนโครงสร้าง และหน้าที่ของเย่ือหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส และ
ออร์แกเนลล์ที่พบภายในเซลล์โปรคารีโอตและ ยูคารีโอต กระบวนการและกลไกที่ เก่ียวข้องกับวัฏจักรเซลล์ 
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ การแก่และการตายของเซลล์ รวมท้ังการ
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ  
  History and study methods for cells using light microscopes and electron 
microscopes; cell-size measurement; basic chemical components of cell; structures and 
functions of membrane, cytoplasm, nucleus, and organelles in prokaryotes and eukaryotes; 
processes and mechanisms of cell cycles, mitosis and meiosis; cell differentiation; cell aging 
and death and applications to other science disciplines 



75 

 

330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช                         3((2)-3-4) 
  Plant Anatomy          
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 330-200 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร                 
  Prerequisite: 330-200 or Consent of the program 
  โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืช การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของเซลล์และเน้ือเย่ือ 
ระบบเน้ือเย่ือพืช การจัดเรียงตัวของเน้ือเย่ือในราก ลําต้น และใบ 
  Plant structure and development, differentiation of cell and tissue structure, 
tissue and tissue system, organization of the root, stem and leaf; organization of tissue 
systems of root, stem and leaf 
 
331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
  Principles of Biology Laboratory I 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 330-101 หรือเรียนควบคู่กัน 
  Prerequisite: 330-101 or Cocurrent 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ พลังงานกับชีวิต โครงสร้างและชีววิทยาของเซลล์ ธรรมชาติ
และหน้าที่ของจีน การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดพันธุกรรม ระบบนิเวศของแหล่งนํ้าจืด และพฤติกรรมของสัตว์  
  A practical course on use and maintenance of  microscopes, energy and life, 
structures and biological aspect of cells, cell division and genetics, freshwater ecology, and 
animal behavior 
 
 
331-102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0) 
  Principles of Biology Laboratory II 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 330-102 หรือเรียนควบคู่กัน 
  Prerequisite: 330-102 or Cocurrent 
  ปฏิบัติการเก่ียวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ต้ังแต่ มอเนอรา โปรติสตา เห็ดรา และ
อาณาจักรพืช เน้ือเย่ือ การลําเลียงและฮอร์โมนพืช อาณาจักรสัตว์ การเจริญของสัตว์ และกายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาของระบบอวัยวะของร่างกายบางระบบ  
  A practical course comprising biodiversity from monera to animal kingdom, plant 
tissues, transportation and hormones, animal development, some anatomy and physiology 
of organ systems in animals 
 
331-260  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                     1(0-3-0) 
  Genetics Laboratory 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 330-360 หรือเรียนควบคู่กัน 
  Prerequisite: 330-360 or Cocurrent 
  การทดลองเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะในสิ่งมีชีวิตโดยใช้แบคทีเรีย รา แมลง และพืช และการ
ใช้ความรู้ทางสถิติในการวิเคราะห์และประเมินผลการทดลองทางพันธุศาสตร์ 
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A practical study of inheritances, principally with bacteria, fungi, insects and 
plants. Statistical inheritance is included for evaluating the genetic experiments 

332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6) 
Fundamental Physics  

  เวกเตอร์ แรงและการเคล่ือนท่ี งานและพลังงาน โมเมนตัม การสั่นและคล่ืน 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  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน  1(0-3-0) 
Fundamental Physics Laboratory  
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: 332-101 
Cocurrent: 332-101 

  การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการ สมดุลแรง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ สปริงและการสั่น 

คลื่นนิ่งในเส้นเชือก อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เกรตติงเลี้ยวเบน 

 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 

347-201  สถิติพื้นฐาน 3((2)-2-5) 
Basic Statistics 

ขอบข่ายของสถิติ การจําแนกข้อมูล กราฟเชิงเดียว การสรุปข้อมูลในเชิงตัวเลขและกราฟ ความ
น่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของค่าเฉล่ียตัวอย่าง 
การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การประมาณค่า
และทดสอบสมมติฐานสําหรับข้อมูลจําแนกประเภท การทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรจําแนกประเภท 2 
ตัว การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

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

348-201  พันธุศาสตร์สําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2((2)-0-4)
Genetics for Biotechnology 
พันธุศาสตร์ตามหลักเมนเดล การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การทําแผนที่โครโมโซม ความสัมพันธ์

ระหว่างยีน ยีนและการผ่าเหล่าของโครโมโซม กระบวนการรีคอมบิเนช่ัน การแสดงออกของยีน หน่วย
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พันธุกรรมที่เคลื่อนที่ จีโนมที่อยู่นอกนิวเคลียส การศึกษาโมเลกุลที่นอกเหนือไปจากพ้ืนฐานสําหรับการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม การใช้พันธุศาสตร์ประชากรและพันธุศาสตร์ปริมาณ ในเทคโนโลยีชีวภาพ 
  Mendelian genetics, chromosomal inheritance, chromosome mapping, linkage, 
gene and chromosomal mutations, recombination, gene expression, transposable elements, 
extranuclear genome, epigenetics, uses of population genetics and quantitative genetics in 
biotechnology 
 
348-202  เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  3((2)-2-5) 
  Introduction to Biotechnology 
  บทนําสาขาทางเทคโนโลยีชีวภาพ (จุลินทรีย์ พืช สัตว์ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน หลักการผลิตสารจากจุลชีพสัตว์
หรือพืชในระดับอุตสาหกรรมเพ่ือใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมและการวิจัย การผลิตพลังงานทดแทน 
กระบวนการหมักระดับห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรม กระบวนการหลังการผลิต เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ
ปรับปรุงพันธ์ุพืช และสัตว์ 
  Introduction to biotechnology (microbial, plant, animal, industry, medical 
science, environment, and etc.) and application of biotechnology in everyday life; principle 
of product production from microbe, animals and plant for medical use, industry and 
research; renewable energy production, fermentation in laboratory scale and industrial scale, 
downstream process; biotechnology in genetic modification of plant and animal. 
 
348-203 หลักการแก้ปัญหา 2((1)-2-3)
 Problem Solving 
  หลักพ้ืนฐานเพ่ือการแก้ปัญหาเชิงคํานวณ การเขียนผังงานเพ่ืออธิบายและจําลองการทํางานของ
โปรแกรม โครงสร้างเง่ือนไขและการทําซ้ํา การเขียนอัลกอริทึมและรหัสเทียม การแปลงผังงานมาเป็น block-
based programme บนคอมพิวเตอร์ 
  Basic principles for solving computational problems; flowchart development for 
describing and visualising how programmes works; conditional and loop structures; 
alogorithm and pseudocode; flowchart translation into block-based programmes to be used 
on a computer 
  
348-301  เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 3((2)-2-5)
 Microbial Biotechnology 
  วิชาน้ีแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนที่ 1 เป็นการให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับขอบเขตของ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยาทั่วไปและจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ส่วนที่ 2 เป็นการพัฒนาความเข้าใจขั้น
พ้ืนฐานของเอนไซม์ของจุลินทรีย์ การทําบริสุทธ์ิเอนไซม์และการประยุกต์ใช้เอนไซม์ และส่วนที่ 3 ให้ความรู้
ทางด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์ในหัวข้อการวิเคราะห์จุลินทรีย์ 
  This course is divided into three parts. The first part will provide a foundation on 
the scope of Biotechnology, General Microbiology, and Industrial Microbiology. In the second 
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part will develop an understanding of the basis for microbial enzymes, enzyme purification 
and enzyme applications. In the third part concerns the Medical Microbiology on the topic 
of Microbial Assay 
 
 348-302 ชุดวิชา เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศเบื้องต้น 5((4)-3-8) 
  สําหรับการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ  
  Module: Basic Molecular Biology Techniques  
  and Bioinformatics for DNA Analysis 
  โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็น อาร์เอ็นเอ เทคนิคพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษายีน ปฏิกิริยาลูกโซ่ 
การหาการเรียงตัวของลําดับเบส การศึกษาการแสดงออกของยีน การออกแบบไพรเมอร์ เทคนิคการสร้างดี
เอ็นเอลูกผสม การค้นหาข้อมูลพันธุกรรมจากฐานข้อมูลบนเว็บไซต์เอ็นซีบีไอ การเปรียบเทียบลําดับเบส การ
ทําแผนภูมิชาติพันธ์ุ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ จีโนมิก โปรติโอมิก ทรานสคริปโตมิกและเมตาโบโลมิก 
  Structure and function of DNA and RNA, Basic techniques for studying the gene, 
polymerase chain reaction, DNA sequencing, gene expression, primer design, cloning, 
searching nucleic acid on NCBI databases, nucleotide sequence alignment, phylogenetic 
trees, basic knowledge in genomics, proteomics, transcriptomics and metabolomics 
 
348-303  วิศวกรรมชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ  2((2)-0-4)           
  Biochemical Engineering for Biotechnology 
  ชนิดและส่วนประกอบของถังปฏิกรณ์ชีวภาพสําหรับการเพาะเลี้ยง การออกแบบและคํานวณถัง
ปฏิกรณ์ชีวภาพปริมาณสารสัมพันธ์ในกระบวนการเพาะเลี้ยง จลนพลศาสตร์การเพาะเลี้ยงแบบแบทช์ ก่ึง
แบทช์และแบบต่อเน่ือง จลนพลศาสตร์การตายของเซลลจุลินทรีย์ ปัจจัยและสภาวะที่มีผลต่ออัตราการตาย
ของเซลล์ 
  Types and components of bioreactor; bioreactor design and calculation, 
stoichiometry of cultivation process; kinetics of batch, fed batch and continuous; cell death 
kinetics; effect of factors and conditions on cell death rate 
 
348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์ 3((3)-0-6) 
  Analytical Biotechnology 
  การคํานวณและเตรียมสาร เครื่องมือ เทคนิคหรือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
สําหรับการประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพรวมไปถึงปฏิบัติการวิธีการวิเคราะห์และฝึกหัดการใช้เครื่องมือ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาเชิงเทคโนโลยีชีวภาพทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 
  Calculation and preparation of solution, Techniques or Instrument and 
equipment used in analysis for the application in biotechnology including laboratory on 
methods of analysis and operation of analytical instruments relating to biotechnology for 
quantitative and qualitative analysis 
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348-305 ชุดวิชา เทคโนโลยีการผลิตโปรตีนลูกผสม 5((4)-3-8) 
  และการวิเคราะห์ด้วยชีวสารสนเทศ 
  Module: Recombinant Protein Technology and Bioinformatic analysis 
  ขั้นตอนการสร้างดีเอ็นเอลูกผสม การนําดีเอ็นลูกผสมเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน การผลิตโปรตีนจากดี
เอนเอลูกผสม การทําโปรตีนให้บริสุทธ์ิ การตรวจสอบโปรตีนโดยวิธีต่างๆ การใช้ฐานข้อมูลโปรตีน การ
เปรียบเทียบลําดับกรดอะมิโน การศึกษาโครงสร้างสามมิติของโปรตีน การใช้ความรู้ทางพันธุวิศวกรรมศาสตร์ 
มาดัดแปลงโปรตีนให้เป็นไปตามต้องการ 
  Cloning processes, transform recombinant DNA into the host cell, Protein 
production, Protein purification, methods for protein detection, protein database, amino acid 
sequence alignment, study of three dimensional structure of proteins, protein engineering by 
genetic engineering methods 
 
348-306 จริยธรรม และความปลอดภัยทางชีวภาพ 1((1)-0-2)
 Ethics and Biosafety 
  บทนําเก่ียวกับความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ รายการที่รัฐบาลควบคุม พิธีสารคาร์ตาเฮน่า ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ พรบ. ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ความรู้พ้ืนฐานของการประเมินความเสี่ยง การเก็บรักษา 
และ การกําจัดวัตถุที่เป็นอันตราย ข้อมูลเก่ียวกับห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1-4 แนว
ทางการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  Introduces the safety and quality control issues related to product development 
in the biotechnology industry, issues related to government regulations, Cartagena protocol 
on biosafety, the basics of risk assessment, safety, storage and disposal of hazardous 
materials, the information pertains to a laboratory for Biosafety Level 1-4 (BSL1-4) facilities 
and biosafety guidelines 
 
348-307 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 1((1)-0-2) 
  Quality Control of Biotechnological Products 
  ความรู้พ้ืนฐานของการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น มาตรฐาน อย. Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard 
Analysis Critical Control Point (HACCP) 
  Basic knowledge in quality assurance and quality control of biotechnological 
products; Production standards such as food and drug administration (FDA), good 
manufacturing practice (GMP) and hazard analysis critical control point (HACCP) 
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348-308  ทักษะการติดต่อสื่อสารของนักวิทยาศาสตร ์ 2((2)-0-4)
Communication Skills for Scientists 
เทคนิคการฟัง พูด อ่าน และ เขียน เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างนักวิทยาศาสตร์

กับกลุ่มเป้าหมาย การนําเสนอผลงานแบบปากเปล่า และการนําเสนอแบบสั้นๆ (pitching) ในทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

Techniques in listening, speaking, reading, and writing for effective science 
communication between scientists and target audiences; giving an oral presentation and 
delivering a pitch in both Thai and English 

348-309 การเขียนบทความทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1((1)-0-2)
Writing an Article in Biotechnology 
พัฒนาทักษะการอ่านที่สําคัญที่ช่วยให้นักเรียนที่จะคิดและเขียนให้ชัดเจนมากข้ึนระบุคุณสมบัติที่

มีโครงสร้างเฉพาะ ประเภทการเขียนเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพให้คําปรึกษาการเขียนของแต่
ละบุคคลมีประสิทธิภาพการใช้งานของผู้อ่ืนในการเขียนรวมถึงการใช้แหล่งที่มาและวิธีการอ้างอิง 

Improve critical reading skills, enabling students to think and write more clearly 
Identify the structural features of specific academic writing, relevant to biotechnology, refine 
writing processes through generating ideas, drafting,  individual writing consultations, 
effectively use the work of others in writing, including use of sources and citation methods 

348-310 พันธุศาสตร์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืชสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2((2)-0-4) 
Plant Genetics and Breeding for Biotechnology 
ความรู้พ้ืนฐานทางพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล หลักพันธุศาสตร์สําหรับการปรับปรุง

พันธ์ุพืช วิธีการปรับปรุงพันธ์ุพืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม แหล่งพันธุกรรมพืช การใช้ประโยชน์ของ
เคร่ืองหมายดีเอ็นเอสําหรับงานปรับปรุงพันธ์ุพืช การดัดแปลงพันธุกรรมพืช และการเหน่ียวนําให้เกิดการกลาย
พันธ์ุ 

Basic genetic principles, molecular genetics, the application of genetics for plant 
breeding, plant breeding methods for self and cross pollinated plants, plant genetic 
resources, molecular marker utilization, genetic modification of plants, and mutation 
breeding 

348-311 เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ 2((2)-0-4)
Medical Biotechnology 
ความรู้พ้ืนฐานระดับโมเลกุลของการเกิดโรคและการตรวจสอบ โดยเฉพาะโรคเขตร้อน โรคทาง

พันธุกรรมและมะเร็งบางชนิด เข้าใจถึงการพัฒนาการตรวจสอบโรคด้วยวิธีการใหม่ ๆ 
Basic knowledge in molecular biology of diseases and diagnosis, i.e. tropical 

diseases, genetic diseases and some of tumors, understanding development of new 
diagnostic techniques 
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348-312 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์และการปรับปรุงพันธุ ์ 2((2)-0-4)
Commercial Ornamental Plant Production and Improvement 
ความสําคัญของไม้ดอกไม้ประดับ นโยบายและการตลาด ชนิดและการนําไปใช้ ประโยชน์ของไม้

ดอกไม้ ประดับ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การขยายพันธ์ุ การปรับปรุงพันธ์ุ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
การชักนําให้เกิดการกลายพันธ์ุ การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกลักษณะที่ต้องการและการระบุสาย
พันธ์ุพืชการดัดแปลงพันธุกรรมพืช งานวิจัยด้านไม้ดอกไม้ประดับในปัจจุบัน 

Emphasis on ornamental plants, policies and marketing, introduction to types 
and the utilization for commercial purpose, ornamental plant production, propagation, plant 
improvement, plant tissue culture, mutation breeding, application of molecular marker as 
marker assisted selection and plant identification, plant genetic modification, current 
researches on ornamental plants 

348-313 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเบ้ืองต้น 2((2)-0-4)
Introduction to Marine Biotechnology 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการดํารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตในทะเล การเพาะเลี้ยงในฟาร์ม ประเภทและ

คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุลที่พบในทะเล การนําสารชีวโมเลกุลที่พบในทะเลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
Basic knowledge in marine living organism, aquaculture, types and properties of 

marine biomolecules, application of marine biomolecules 

348-314 แบบจําลองเชิงโมเลกุลสมัยใหม่สําหรับผู้เริ่มต้น   3((2)-3-4) 
Modern Molecular Modelling for the Beginners  
 ข้อมูลชีวโมเลกุลแบบต่าง ๆ การค้นหาและการจัดการข้อมูล ฐานข้อมูล โครงสร้างและสมบัติ

ของชีวโมเลกุล การจําลองเชิงโมเลกุลแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ความก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้งานแบบจําลอง
ชีวโมเลกุล  

 Types of biomolecular data; searching and managing information; databases; 
structures and properties of biomolecules; 2D and 3D molecular modelling; advances and 
applications of biomolecule modeling  

 348-315  ชีวสารสนเทศ: การวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยา 2((1)-2-3)
Bioinformatics: Biodata analysis 
การติดต้ังและใช้ระบบปฏิบัติการ Linux แบบ GUI การใช้คําสั่ง command line การติดต้ังและ

ใช้โปรแกรมบน Linux การใช้ shell script การใช้ฐานข้อมูลจีโนมและทรานคริปโตมบนเว็บไซด์ NCBI การใช้
จีโนมเบราว์เซอร์ การใช้คําสั่ง DOS การใช้โปรแกรม BLAST แบบโลคอล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแพคเกจ R 
และชุดคําสั่ง Perl การควบคุมคุณภาพและเอสเซมบลี sequence read  

 Linux installation and usage with GUI; Linux command line; program installation 
and usage on Linux; shell script; using genome and transcriptome databases on NCBI; 
genome browser; DOS commands; Local BLAST; data analysis using R package and perl 
scripts; sequence read quality control; sequence assembly 
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348-316 การจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บทางด้านชีวสารสนเทศ 2((1)-2-3) 
  Database Management and Web Development for Bioinformatics 
  ข้อมูลทางชีววิทยา การออกแบบผังความสัมพันธ์ entity relationship diagrams เพ่ือใช้ในการ
เก็บข้อมูลทางชีววิทยา การใช้คําสั่ง SQL เพ่ือจัดการกับฐานข้อมูล ภาษา HTML เบ้ืองต้นสําหรับการสร้าง
เว็บไซต์ การพัฒนา interactive website เพ่ือแสดงข้อมูล และจัดการข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
  Biological data; entity relationship diagram design for storing biological data; basic 
SQL commands for data management; basic HTML for web development; interactive 
website design for displaying and manipulating data on the database 
 
348-317 ชีวสารสนเทศ: ชีวสารสนเทศเชิงโครงสร้าง   3((2)-3-4) 
  Bioinformatics: Structural Bioinformatics  
  หลักสําคัญของโครงสร้างโปรตีน ข้อมูลโครงสร้างในรูปแบบ PDB การแสดงภาพโครงสร้างด้วย
โปรแกรม Pymol การพยากรณ์โครงสร้างโปรตีน การตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้างโปรตีน การเคราะห์ผล
ของมิวเทชันกรดอะมิโนบนโปรตีน การจําลองการจับกันของโปรตีน การจําลองพลวัตเชิงโมเลกุล 
  Principles of protein structure; structural data in PDB format; structure 
visualisation with Pymol; protein structure modelling; protein structure validation; amino 
acid variant analysis; protein docking; molecular dynamics simulation 
 
348-318 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสนเทศโดยใช้ภาษา R 3((2)-3-4) 
  R Programming for Bioinformatics 
  การใช้คําสั่ง R ในการประมวลผลและแสดงผล การประกาศตัวแปรเพ่ือเก็บข้อมูล โครงสร้าง
เง่ือนไข (if-else) การทําซ้ํา (for / while loop) การอ่านและเขียนไฟล์เบ้ืองต้น การเขียนโปรแกรมเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูลชีวสารสนเทศ การสกัดข้อมูลจากไฟล์ การหา complementary sequence และ reverse 
sequence การเปรียบเทียบ sequence เพ่ือหา variants และ sequence identity การใช้คําสั่ง R สําหรับ
สร้างและใช้ฟังก์ชัน โครงงานขนาดเล็กทางด้านชีวสารสนเทศ 
  Basic R operators and commands for processing and displaying information; 
variable declaration for storing information; decision structures (if-else); loop structures (for / 
while loop); basic commands for file reading and writing; programming for biological data 
analysis; data extraction; complementary and reverse sequence determination; sequence 
comparison for finding variants and sequence identity;  R function determination and usage; 
bioinformatics mini project 
 
348-319 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสนเทศโดยใช้ภาษา Perl 3((2)-3-4) 
  Perl Programming for Bioinformatics 
  การใช้คําสั่ง Perl ในการประมวลผลและแสดงผล การประกาศตัวแปรเพ่ือเก็บข้อมูล โครงสร้าง
เง่ือนไข (if-else) การทําซ้ํา (for / while loop) การอ่านและเขียนไฟล์เบ้ืองต้น การเขียนโปรแกรมเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูลชีวสารสนเทศ การสกัดข้อมูลจากไฟล์ การหา complementary sequence และ reverse 



83 

 

sequence การเปรียบเทียบ sequence เพ่ือหา variants และ sequence identity การใช้คําสั่ง Perl 
สําหรับสร้างและใช้ฟังก์ชัน โครงงานขนาดเล็กทางด้านชีวสารสนเทศ 
  Basic Perl operators and commands for processing and displaying information; 
variable declaration for storing information; decision structures (if-else); loop structures (for / 
while loop); basic commands for file reading and writing; programming for biological data 
analysis; data extraction; complementary and reverse sequence determination; sequence 
comparison for finding variants and sequence identity; Perl function determination and 
usage; bioinformatics mini project 
 
348-320  เทคโนโลยีของยีน 2((2)-0-4) 
  Gene Technology 
  ความรู้พ้ืนฐานทางกายภาพและเคมีของกรดนิวคลีอิค บทบาทของกรดนิวคลีอิคประเภทต่างๆว่า
มีความสําคัญในการเป็นแหล่งเก็บถ่ายทอดและแสดงออกของข้อมูลพันธุกรรมของเซลล์ ความรู้พ้ืนฐานของ
กระบวนการแสดงออกของยีน วิธีการและการประยุกต์ใช้งานทางด้านดีเอ็นเอ การอ่านลําดับนิวคลีโอไทด์ การ
ทําแผนที่ยีน ปฏิกิริยาลูกโซ่ เทคนิคไฮบริไดเซซั่น และเทคนิคในการตรวจสอบการแสดงออกของยีน ความรู้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับ จีโนมิก โปรติโอมิก ทรานสคริปโตมิกและเมตาโบโลมิก 
  Basic knowledge in physical and chemical of nucleic acid, types of nucleic acid 
as genetic information, basic molecular processes of gene expression, methodology and 
applications of chemical DNA synthesis, DNA sequencing technology, gene mapping, 
polymerase chain reaction, hybridization, real-time PCR, basic knowledge in genomics, 
proteomics, transcriptomics and metabolomics 
 
348-321 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เบื้องต้น 2((2)-0-4) 
  Introduction to Animal Biotechnology 
  สัตว์ทดลอง จริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง และการประยุกต์ใช้สัตว์และเซลล์สัตว์ในห้องปฏิบัติการ 
ในการผลิตสารชีวภาพชีวโมเลกุล  และการวิจัยทางเทคโนยีชีวภาพ ทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทาง
การแพทย์  การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ การแยก   เซลล์ต้นกําเนิด เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  การทําโคลนน่ิงของ
สัตว์ 
  Experimental animal, ethtic for animal use, application of experimental animal 
and animal cell culture for production biomolecules , research in biotechnology for 
agriculture and industry, medicine, animal cell culture, stem cell culture, animal 
reproduction technology, animal cloning 
 
348-322  ชุดวิชา ชุดตรวจทางชีวโมเลกุล      4((3)-3-6)   
  Module: Molecular Diagnostics Kit 
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับชุดตรวจทางชีวโมเลกุล; ไบโอมาร์คเกอร์ในการวินิจฉัยโรคทาง
การแพทย์; ชุดตรวจทางชีวโมเลกุลทางการเกษตร; โรคติดเช้ือและการวินิจฉัย; การออกแบบไพรเมอร์และโพ
รบสําหรับชุดทดสอบอย่างรวดเร็ว; เทคนิคการผลิตแอนติบอดี; ชุดทดสอบแบบง่ายด้วยเทคนิคแลมป์; นาโน
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เทคโนโลยีและไบโอเซนเซอร์; ชุดทดสอบวินิจฉัยภูมิคุ้มกัน; การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบแถบเปลี่ยนสี; ชุด
ทดสอบแบบจุด; การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบเทคนิคแลมป์และแถบเปลี่ยนสี; ความไวและความจําเพาะของ
ชุดตรวจทางชีวโมเลกุล; ผลกระทบทางจริยธรรมและกฎหมาย; มาตรฐานสากล; การรับรองคุณภาพ; 
องค์ประกอบของการจัดการคุณภาพ; การควบคุมคุณภาพ; การประเมินและการตรวจสอบคุณภาพ 

Introduction to Molecular Diagnostics kit ; Biomarkers in disease diagnostics 
;Agricultural diagnostics; Infectious diseases and diagnosis; Design primers and Probe for rapid 
test kit; Antibody production techniques; Loop mediated isothermal amplification (lamp) 
rapid test kit; Nanotechnology and biosensors; Immunodiagnostic techniques and 
Immunochromatographic test; Lateral flow dipstick immunoassay; Loop mediated isothermal 
amplification (lamp) combine with Lateral flow dipstick; Dot blot immunoassay; sensitivity 
and specificity of Molecular Diagnostics Kit, Ethical and Legal Implications; International 
standards; Quality accreditation and certification;  Elements of quality management; Quality 
control; Quality assessment and validation. 

348-341 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 2((2)-0-4)
Environmental Biotechnology 
ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพดานสิ่งแวดลอม การประยุกตใชเทคนิคทาง 

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อประโยชนในการจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม การจัดการของเสียและควบคุมมลพิษ การ
ประยุกตใชประโยชนจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ดวยเทคโนโลยีชีวภาพแนวคิดและ วิธี
การในการย อยสลายทางชีวภาพวัสดุที่ยอยสลายยากหรือของเสียอันตราย การพัฒนาเทคนิคทาง เทคโนโลยีช
ีวภาพสําหรับประเมินมลพิษในระบบนิเวศ

Definition and scope of environmental biotechnology; Specific application of 
biotechnology as tools to cope with environmental problems; waste management and 
pollution control; Biotechnology application for utilization of agricultural and industrial 
residues; Concepts and methodology in biodegradation of difficulty digestible materials and 
hazardous wastes; Development of techniques for evaluation of specific pollutants in the 
ecosystem 
348-342 การจัดการอุตสาหกรรมสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2((2)-0-4)

Industrial Management for Biotechnology 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ ทฤษฎีการจัดการ การ

วางแผน วิเคราะห์และควบคุมระบบการผลิต การจัดการความเสี่ยง 
Basis knowledge in industrial management for biotechnology; Industrial 

management; management theory; planning, analysis and control for manufacturing system; 
risk management 
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348-351 เทคโนโลยีชีวภาพพืชเบื้องต้น 3((2)-3-4) 
  Introduction to Plant Biotechnology 
  ความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช  ชนิดของการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์และเน้ือเย่ือที่เพาะเล้ียง ประโยชน์ การประยุกต์ใช้ และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีชีวภาพพืช 
  Basic knowledge in plant biotechnology, types of plant tissue culture, 
morphogenesis of cultured cells and tissues, advantages, applications and advances in plant 
biotechnology 
 
348-361 พื้นฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
  Principles of Molecular Biology and Genetic Engineering 
  ขั้นตอนการโคลนนิ่ง การสร้างดีเอ็นเอลูกผสม การสร้างห้องสมุดดีเอ็นเอ การใช้เทคนิคเบ้ืองต้น
ในการทดลองทางพันธุวิศวกรรม การประมวลผลเบ้ืองต้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนผลดี และผลเสีย
ของ GMO ที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านต่างๆ 
  Recombinant DNA technology, cloning methods, basic techniques in genetic 
engineering, advantages and disadvantages of genetic engineering in modern science 
 
348-371 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสนเทศเบื้องต้น 3((2)-2-5) 
  Introduction to Programming for Bioinformatics 
  ภาษาคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในด้านชีวสารสนเทศ การใช้คําสั่ง Python 
ในการประมวลผลและแสดงผลเบ้ืองต้น การประกาศตัวแปรเพ่ือเก็บข้อมูล โครงสร้างเง่ือนไข (if-else) การ
ทําซ้ํา (for / while loop) ตัวแปรชนิดพิเศษเช่น string, list และ dictionary และคําสั่งพิเศษ การอ่านและ
เขียนไฟล์เบ้ืองต้น การเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในสาขาชีวสารสนเทศ การสกัดข้อมูลจากไฟล์ 
การหา complementary sequence และ reverse sequence การเปรียบเทียบ sequence เพ่ือหา 
variants และ sequence identity การสร้างและใช้ฟังก์ชัน โครงงานขนาดเล็กทางด้านชีวสารสนเทศ 
  Computing language and its usage in bioinformatics field; basic Python operators 
and commands for processing and displaying information; variable declaration for storing 
information; decision structures (if-else); loop structures (for / while loop); special variables 
such as string, list, and dictionary and their methods; basic commands for file reading and 
writing; programming for biological data analysis; data extraction; complementary and 
reverse sequence determination; sequence comparison for finding variants and sequence 
identity; function determination and usage; bioinformatics mini project 
 
348-391 การฝึกงาน 1(0-6-0) 
  Job Training 
  การฝึกงานและดูงานในห้องปฏิบัติการวิจัยในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือ
หน่วยงานราชการ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 100 ช่ัวโมง ต้องส่ง
รายงาน เสนอผลการฝึกงาน และประเมินผลโดยแหลง่ฝึกงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
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  A hundred hour training and practice in biotechnological industry or government 
laboratory, preparation of report and presentation, evaluation by the trainer or the organizer 
 
348-401 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ   1((1)-0-2)                 
  Biotechnology Entrepreneurship 
 ความสําคัญและคุณลักษณะของการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีชีวภาพ ความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจสําหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ แนวโน้มและประเภทของธุรกิจ 
เทคโนโลยีชีวภาพในระดับประเทศและระดับสากล กระบวนการท่ีสําคัญในการดําเนินการเพื่อประกอบธุรกิจ 
เทคโนโลยีชีวภาพ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจ การพัฒนาการตลาดทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
กรณีศึกษาเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ การฝึกทําแผนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพและการนําเสนอ 
ตัวอย่างบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ    
  Significance and characteristics of biotechnology entrepreneurship; biotechnology 
industry; basic business principles for biotechnologists; trends in biotechnology business at 
national and international levels; important process in biotechnology entrepreneurship 
business initiation; business strategy and plan; biotechnology market development; case 
studies in biotechnology business; practice on developing biotechnology business plan and 
presentation, examples of biotechnology companies 
348-402 วิศวกรรมกระบวนทางชีวภาพเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
  Introduction to Bioprocess Engineering 
  การแปลงหน่วย คุณสมบัติของของไหลและก๊าซ เทอร์โมไดนามิกส์ในกระบวนการชีวภาพ 
กระบวนการเคล่ือนที่ของของไหลในกระบวนการหมัก; ปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมีในวัฎภาคเอกพันธ์ุและวิวิธ
พันธ์ุ; รูปแบบการเจริญเติบโตเซลล์จุลินทรีย์แบบแบทช์ อัตราการตายของเซลล์จุลินทรีย์ ความต้องการ
ออกซิเจนสําหรับการเพาะเลี้ยงแบบใช้อากาศ อัตราการเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการทางชีวภาพ หลักการ
อนุรักษ์มวลและพลังงานในวิศวกรรมกระบวนการ การถ่ายโอนมวลสารและความร้อนในกระบวนการทาง
ชีวภาพ การประยุกต์หลักการอนุรักษ์มวลสารในกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
  Unit conversion; thermodynamics of bioprocess; transport processes of rheology 
of fermentation; chemical reactions and chemical equilibrium in homogeneous and 
heterogeneous phases; how microbial cells grow (batch growth patterns); microbial cell 
death rate; oxygen demand for aerobic fermentation; chemical reactions and reaction rates 
in biological processes; mass and heat transfer in bioprocess; application of conservation 
principle in biotechnology process 
 
348-403 การดัดแปลงยีนในเซลล์ชั้นสูง 2((2)-0-4) 
  Gene Manipulation in Eukaryotes 
  ระบบชีวภาพชนิดต่างๆ สรีรวิทยาของสัตว์เบ้ืองต้น การจัดการยีนต่างถิ่นในยูแคริโอท การ
แสดงออกของยีนในยูแคริโอท การเตรียมบริสุทธ์ิโปรตีนลูกผสมโดยใช้ยูแคริโอทเป็นเจ้าบ้านและการ
ประยุกต์ใช้  การใช้ยูแคริโอทเป็นโมเดลในการศึกษาหน้าที่ของยีน 
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The different biological systems, basic physiology of animal, manipulation of 
foreign gene into eukaryotic cell, gene expression in  eukaryotes, purification of recombinant 
protein and application of recombinant protein, eukaryotic models for study gene function 

348-404 สรีรวิทยาเชิงโมเลกุลพืช 2((2)-0-4)
Molecular Plant Physiology 
ความรู้พ้ืนฐานของโครงสร้างและหน้าที่ในพืช ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการของแร่ธาตุ ความสัมพันธ์

ระหว่างนํ้าและพืช กระบวนการสร้างสารเมตาบอลิซึมระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิ กระบวนการตอบสนอง
ต่อสิ่งกระตุ้นทั้งจากปัจจัยภายในและจากสิ่งแวดล้อม กระบวนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช รวมท้ัง
ความรู้ทางชีววิทยาโมเลกุลพืชในการควบคุมการแสดงออกของยีนในกระบวนการตอบสนองการพัฒนา
เจริญเติบโตและพัฒนาของพืชจากปัจจัยเกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต 

The principles of plant physiology and function in plant involving in plant 
nutrition, interaction between plant and water, biochemistry of primary and secondary 
metabolisms, plant defense responses to constitutive and environment ,a growth and 
development. Additionally, knowledge in plant molecular biotechnology, gene expression 
and regulation in plant response and development process and development from abiotic 
and biotic stress. 

348-405 บทนําชีววิทยาชีวโมเลกุลทางการแพทย์ 2((2-)0-4)
Introduction to Molecular Medicine 
โครงสร้างของจีโนม เทคโนโลยีจีโนม การตรวจสอบดีเอ็นเอโอมิค ชีวสารสนเทศ การวิเคราะห์

การโคลนน่ิงโดยคอมพิวเตอร์  ความผิดปกติทางพันธุกรรมของกระบวนการเผาผลาญอาหาร การรักษาระดับ
ยีนและเซลล์ และ การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 

The course covers the topics of genome anatomy, genome technology,  DNA 
testing, omics, bioinformatics, in silico position cloning, inborn errors in metabolism, genetic 
and cellular therapies, Fingerprinting analysis 

348-406 ความฉลาดทางอารมณ์สําหรับนักวิทยาศาสตร ์ 2((1)-2-3)
Emotional Intelligent for Scientists 
ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะความฉลาดทางอารมณ์  ทักษะการสื่อสารโดย

คําพูดและท่าทาง การจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม เคร่ืองมือในการควบคุมทางอารมณ์ 
Meaning of emotional Intelligence,  skills in emotional intelligence, verbal  and 

non-verbal communication skills, social management and responsibility, tools to regulate 
your emotions 

348-407 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพบนมือถือ   3((2)-3-4) 
Mobile Application Development for Biotechnological use 



88 

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมสําหรับใช้งานบนเคร่ืองมือสื่อสาร เทคนิคการ
เขียนโปรแกรมขั้นสูง โครงสร้างข้อมูล การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) การพัฒนาแอปพลิเคชันบน
เคร่ืองมือสื่อสารเพ่ือการใช้งานด้านชีวสารสนเทศ และเทคโนโลยีชีวภาพ โครงงานขนาดเล็ก 

Programming language for mobile application development; advanced 
programming techniques; data structures; object-oriented programming (OOP); mobile 
application development for bioinformatics and biotechnological usage; mini project 
348-408  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมสําหรับนักชีววิทยา 3((2)-3-4)

Fundamental Programming for Biologists 
ภาษาคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในด้านชีววิทยา การใช้คําสั่งในการ

ประมวลผลและแสดงผลเบ้ืองต้น การประกาศตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูล โครงสร้างเง่ือนไข (if-else) การทําซ้ํา 
(for / while loop) ตัวแปรชนิดพิเศษเช่น string, list และ dictionary และคําสั่งพิเศษ การอ่านและเขียน
ไฟล์เบ้ืองต้น การเขียนโปรแกรมเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลในสาขาชีววิทยา การสกัดข้อมูลจากไฟล์ การหา 
complementary sequence และ reverse sequence การเปรียบเทียบ sequence เพ่ือหา variants และ 
sequence identity การสร้างและใช้ฟังก์ชัน โครงงานขนาดเล็กทางด้านชีววิทยา 

Computing language and its usage in biological field; basic operators and 
commands for processing and displaying information; variable declaration for storing 
information; decision structures (if-else); loop structures (for / while loop); special variables 
such as string, list, and dictionary and their methods; basic commands for file reading and 
writing; programming for biological data analysis; data extraction; complementary and 
reverse sequence determination; sequence comparison for finding variants and sequence 
identity; function determination and usage; biology mini project 

348-409 ชุดวิชา เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่สําหรับผลิตโปรตีนลูกผสม 9((7)-6-14)   
และการประยุกต์ใช้   
Module: Modern Biotechnology for Recombinant Protein Production 
and Application 
โมดูลน้ีจะประกอบด้วยหลักการและทฤษฏีเกี่ยวกับการผลิตโปรตีนลูกผสมในห้องปฏิบัติการโดย

ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีของยีน พันธุวิศวกกรม และ ชีวสารสารสนเทศเบ้ืองต้น โดยเน้ือหา
ประกอบด้วยโครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ เทคนิคพ้ืนฐานเก่ียวกับการศึกษาดีเอ็นเอ ปฏิกิริยาลูกโซ่ 
เทคนิคไฮบริไดเซซั่น การหาการเรียงตัวของลําดับเบส ขั้นตอนการสร้างดีเอ็นเอลูกผสม การศึกษาการ
แสดงออกยีนและโปรตีน การค้นหาข้อมูลพันธุกรรมและโปรตีนจากฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ NCBI, Uniprot 
และ RSCB protein data bank การใช้โปรแกรม BLAST บนเว็บไซต์ NCBI การเปรียบเทียบ sequence 
หลาย sequence การใช้โปรแกรมออกแบบและตรวจสอบไพร์เมอร์ การสร้างแผนภูมิชาติพันธ์ุ การทํานาย
โปรตีน โครงสร้างโปรตีน ฟังก์ชันโปรตีน แบบจําลองโปรตีน การจัดการ sequence ด้วยโปรแกรม BioEdit 
การประยุกต์ใช้โปรตีนลูกผสม 

This module contains principles and theories about recombinant protein 
production in the laboratory using basic knowledge of gene technology genetic engineering 
and bioinformatics in which the content consists of structure and function of DNA basic 
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techniques in DNA studies, polymerase chain reaction, hybridization, DNA sequencing, 
cloning,  and gene and protein expression, searching nucleic acid and protein databases on 
NCBI, Uniprot and RSCB protein data bank, using variant and disease databases, sequence 
alignment, BLAST on NCBI website, multiple sequence alignment, designing and checking 
primers, phylogenetic trees, protein prediction, structure, function and modeling, sequence 
manipulation using BioEdit, application of recombinant protein 
 
348-410 ชุดวิชา การวิเคราะห์และวิธีการใช้เครื่องมือสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 5((3)-6-6) 
  Module: Analysis and Instrumental Methods for Biotechnology 
  ทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จริยธรรมและความปลอดภัย 
ของตนเอง ผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์เบ้ืองต้นสําหรับการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ การ ช่ังตวงวัด 
การเตรียมสารละลาย การใช้เคร่ืองวัดค่าความเป็นกรด-เบส การเตรียมสารที่มีความเข้มข้นต่างๆ การเตรียม
สารละลายมาตรฐานและการสร้างกราฟมาตรฐาน การเตรียมอุปกรณ์ให้ปลอดเช้ือ การเตรียมสารละลายและ
อาหารเลี้ยงเช้ือ การบันทึกผล และการทํารายงานผลการทดลอง เทคนิคการทํางานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ หลักการและแนวทางการประยุกต์การวิเคราะห์โดยเคร่ืองมือ ระเบียบวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ 
เพ่ือการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและการวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ เทคนิคทางก๊าซและลิควิดโครมาโต
กราฟฟีและสเปคโตรสโคปี (NMR, IR, MS) ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมไปถึงปฏิบัติการวิธีการวิเคราะห์
และฝึกหัดการใช้เคร่ืองมือต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือใช้ในการ วิเคราะห์ตัวอย่างในเชิง
คุณภาพและปริมาณ 
  Basic skills required for biotechnological laboratory; ethics and safety concerns 
on self, others, and environment; general equipments used in biotechnological laboratory; 
measuration; solution preparation; pH measurement; serial dilution technique; preparation 
of standard solution and calibration curve; media preparation and sterilization; data records 
and experimental report; effective teamwork technique. Principles and applications of 
instrumental analysis, methodology; instrument operations for physical and chemical 
analysis i.e. gas and liquid chromatography, spectroscopic techniques (NMR, IR, MS) in both 
qualitative and quantitative aspects including laboratory on methods of analysis and 
operation of analytical instruments relating to biotechnology for quantitative and qualitative 
analysis 
 
348-411  ชุดวิชา จากจีโนมสู่ผลิตภัณฑ์             5((3)-6-6)  
  Module: From Genome to Products 
 การวิเคราะห์ฐานข้อมูลจีโนม; การคัดเลือกและเพ่ิมจํานวนยีนเป้าหมาย; การคัดเลือกสายพันธ์ุ
และการพัฒนาสายพันธ์ุจุลชีพที่มีประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม; การโคลนและการคัดเลือกรีคอมบิแนนท์โคลน; 
เทคนิคผลิตโปรตีนและการทําโปรตีนบริสุทธ์ิ; ความเข้มข้นและความคงตัวของโปรตีน; การทดสอบการทํางาน
ของโปรตีนและเอนไซม์; การผลิตผงโปรตีนแห้งและไมโครแคปซูล; การตรึงเอนไซม์; อนุภาคนาโนของโปรตีน; 
ผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพ; ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องสําอาง; สารเติมแต่งอาหารสําหรับผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร; ผลิตภัณฑ์ลดความเป็นพิษและการบําบัดทางชีวภาพ; การเปลี่ยนของเหลือทิ้งทางชีวภาพเป็นวัสดุ
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ทางชีวภาพ; ผลกระทบทางจริยธรรมและกฎหมาย; มาตรฐานสากล; การรับรองและรับรองคุณภาพ; แผน
ธุรกิจและรูปแบบธุรกิจ 
 Genome database analysis; Target gene selection and  amplification technique; 
Microbial strain selection and genetic modification of industrial microorganisms; Cloning and 
screening of recombinant clones; Protein expression and Purification technique; Protein 
concentration and stabilization; Protein and enzyme activity assay; Spray-dried protein 
powders and microencapsulate; Immobilization of enzymes; Protein nanoparticles; 
Antimicrobial products; Medical and cosmetic products; Feed additive in agriculture 
products; detoxification and bioremediation products; Conversion of biowastes to 
biomaterial; Ethical and Legal Implications; International standards; Quality accreditation and 
certification; Business plan and business model 
 
348-412 เทคโนโลยีและวิศวกรรมโปรตีนเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
  Introduction to Protein Technology and Engineering 
  ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของโปรตีน ประเภทต่าง ๆ ของโปรตีน 
จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การแยกและเตรียมโปรตีนประเภทต่าง ๆ การใช้ความรู้ทางพันธุวิศวกรรมศาสตร์ มา
ดัดแปลงโปรตีนให้เป็นไปตามต้องการ 
  Chemical and physical properties of protein, type of proteins, enzyme kinetics, 
separation and purification of protein, protein engineering by genetic engineering method 
 
348-413 เครื่องหมายโมเลกุล 2((2)-0-4) 
  Molecular Markers 
  คําจํากัดความของเครื่องหมายโมเลกุล วิธีการที่ใช้ในการแยกเครื่องหมายโมเลกุล อาร์เอพีดี เอ
เอฟแอลพี ไมโครแซทเทิลไลท์ เอสเอสซี การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธ์ุ การค้นหาเคร่ืองหมาย 
โมเลกุลที่ใช้ระบุโรค 
  Definition of molecular markers, the methodology to identifying molecular 
markers, RAPD, AFLP, microsatellite, SSC, implementation of markers assisted selection into 
breeding programs and identifying molecular predictive markers for disease 
 
348-422 การจัดการของเสีย 2((2)-0-4) 
  Waste Management         
  ของเสียประเภทต่างๆ ในรูปแบบของแข็ง นํ้าเสียและมลพิษทางอากาศ มาตรฐานและกฏหมาย
ที่เก่ียวข้องกับของเสียทั้งจากบ้านเรือนและอุตสาหกรรม การจัดการของเสียเหล่าน้ีต้ังแต่แหล่งที่มา การ
ป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ํา การนํากลับมาใช้ใหม่ การใช้ประโยชน์ การบําบัดและการกําจัดของเสีย   
  Various types of wastes: solid waste, wastewater, and air pollution; standard and 
law for both domestic and industrial wastes; waste management from waste source, waste 
prevention, waste reduction, waste reuse and recycle, waste utilization, waste treatment, 
and waste disposal    
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348-451 หลักเทคโนโลยีชีวภาพพืช 2 2((2)-0-4) 
Plant Biotechnology 2 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาโมเลกุลพืชในการเพ่ิมจํานวนและปรับปรุงพันธ์ุพืช 

เทคนิคพิเศษของการเกิดต้น การกลายพันธ์ุ การเก็บรักษาสายพันธ์ุในหลอดทดลอง เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
และความปลอดภัยทางชีวภาพ 

The application of biotechnology and molecular biology in plant, plant breeding 
and multiplication, special technique for plant mutation and storage of strains in vitro, 
genetic engineering and biosafety  

348-461 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 2((1)-2-3)
Introduction to Bioinformatics 
การค้นหาข้อมูลพันธุกรรมและโปรตีนจากฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ NCBI, Uniprot และ RSCB 

protein databank การใช้เคร่ืองมือชีวสารสนเทศทํานายโปรตีน motif และ domain ด้วยเครื่องมือชีวสา
รสนเทศ การใช้โปรแกรมเปรียบเทียบลําดับเบสและโปรตีน การสร้างแผนภูมิชาติพันธ์ุด้วยโปรแกรม MEGA 
และ PHYLIP  การใช้โปรแกรมออกแบบไพร์เมอร์สําหรับปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส การเรียนรู้ชีวสารสนเทศ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

Genetics and protein  searching on NCBI, Uniprot and RSCB protein databank, 
Protein, motif and domain prediction by bioinformatics tools, DNA and protein sequences 
alignments and BLAST, phylogenetic tree construction with MEGA and PHYLIP,  using primers 
design programs for polymerase chain reaction, problem-based learning in bioinformatics 

348-471 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1((1)-0-2) 
Special Topics in Biotechnology I 
หัวข้อพิเศษเรื่องที่น่าสนใจและทันสมัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
Modern topics in biotechnology 

348-481  สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(0-2-1) 
Seminar in Biotechnology I 
ค้นคว้ารวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่สนใจในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพมานําเสนอ 
Presentation of interesting topics in Biotechnology 

348-482 สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1(0-2-1) 
Seminar in Biotechnology II 
นักศึกษาค้นคว้ารวบรวมเร่ืองต่าง ๆ ที่สนใจในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพมานําเสนอเป็น

ภาษาอังกฤษ 
Presentation in English language of interesting topics in Biotechnoogy 
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349-320  ปฏิบัติการเทคโนโลยีของยีน 1(0-3-0)
Gene Technology Laboratory 
ศึกษาเก่ียวกับจุลินทรีย์และเวคเตอร์ดีเอ็นเอที่เก่ียวข้องกับงานด้านพันธุวิศวกรรม การสกัด

โครโมโซม และพลาสมิดดีเอ็นเอจากจุลินทรีย์ การตรวจสอบดีเอ็นเอด้วยอีเลคโตรโฟริซิส การเหนี่ยวนําดีเอ็น
เอเข้าสู่แบคทีเรียเป้าหมาย รวมทั้งการทดสอบผลที่ได้ วิธีทําแผนที่พันธุกรรม การประยุกต์ใช้เทคนิคพันธุ
วิศวกรรมในทางการแพทย์และการเกษตร 

Microorganism, DNA vector in genetics engineering, chromosome isolation, 
plasmid from microorganism, DNA electrophoresis, transformation of DNA into host and 
selection, methods of genetic mapping, application of genetic engineering in medicine and 
agriculture 

349-491  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 3(0-9-0) 
Project in Biotechnology I 
ฝึกทําวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสัตว์ พืช จุลินทรีย์ หรือ การแพทย์ ตามความถนัด 

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทํารายงาน และนําเสนอผลงาน 
Research topic in animal biotechnology or plant biotechnology or medical 

biotechnology under supervision, oral and report presentation in the class 

349-492  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2   3(0-9-0) 
Project in Biotechnology II 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 349-491 
Prerequisite: 349-491 
ฝึกทําวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ต่อเน่ืองจากรายวิชา 349-491 โครงงานทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 1 ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
Continue research project from 349-491 course (Project in Biotechnology I) in 

advance manner under supervision of project supervisor, oral and report presentation in the 
class 

349-493 สหกิจศึกษา 6(0-40-0)
Co-operative Education 
ฝึกปฏิบัติงานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนท่ีใช้ทักษะ

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ืองภายใต้การดูแลของพ่ีเลี้ยงในสถาน
ประกอบการและพ่ีเลี้ยงมีส่วนร่วมประเมินผลการดําเนินงานร่วมกับกับอาจารย์นิเทศในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 โดยนักศึกษาต้องทําโครงงานที่เน้นประสบการณ์การทํางานที่ตรงกับสาขาวิชา รายงานและนําเสนอใน
ที่ประชุม ทั้งน้ีนักศึกษาต้องผ่านการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา อย่างน้อย 30 
ช่ัวโมงก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา  

Training as a personel in government agencies, public or industrial organization 
related to biotechnology skills at least 16 weeks under the job supervisors, job assessment 
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was evaluated by job supervisor and academic advisors at least 50%; do projects that 
emphasize the work assessment related to biotechnology skills; carry out a report and 
submit to academic advisors and the organization’s officer for the assessment process; 
preparation course before training for 30 hours 

 850-404  การแปรรูปอาหารเบื้องต้น 3((3)-0-6)
Introduction to Food Processing 
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาหาร หลักการปฏิบัติภายหลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลเกษตร 

หลักการแปรรูปอาหาร การบรรจุอาหาร ระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร รวมถึง 
กรณีศึกษาระดับชุมชนที่เก่ียวกับการปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวคุณภาพ การแปรรูปและบรรจุอาหาร  

Basic aspects related to food science, postharvest technology of agricultural 
material, principle of food processing, food packaging, food quality and safety, case study 
relating to postharvest, food quality, food processing and food packaging 

853-541  การใช้ประโยชน์และการบําบัดวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร  3((3)-0-6) 
Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร 
Prerequisite: 853-211 or Consent of the program 
ลําดับข้ันตอนในการจัดการวัสดุเศษเหลือ เทคโนโลยีสะอาด หลักการพ้ืนฐานในการแปรสภาพ

วัสดุเศษเหลือด้วยกระบวนการทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือในโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตรต่างๆ หลักการในการบําบัดนํ้าเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย การรายงานความก้าวหน้าด้านการ
ใช้ประโยชน์และบําบัดวัสดุเศษเหลือ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

Waste management hierarchy, clean technology, basic principles of biological 
conversion of waste, bioproducts from waste utilization in various agro-industries; principles 
of wastewater treatment, wastewater treatment system; recent research and development 
in waste utilization and wastewater treatment; field trip 
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        3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
        3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ 
ที่ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ- สกุล 
ระดับ

การศึกษาที่
จบ 

ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา 
สาขาวิชาที่จบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบนัที่จบการศึกษา 

ปีทีจ่บ
การศึกษา 

1.                                รอง
ศาสตราจารย์ 

นางสาวสมพร  
ตั๊นสกุล 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biotechnology 

จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม 
จุลชีววิทยา 

Kyoto Institute of 
Technology, Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2547 

2534 

2530 
2.                                ผูชวย

ศาสตราจารย์ 
นางสุชีรา  
ธนนิมิตร 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

ปร.ด. 

วท.บ. 

เคมี 

เคมี, เกียรตินิยม
อันดับสอง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2552 

2546 

3.                                ผูชวย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวจุฑารัตน์ 
เอี้ยวกฤตยากร 

ปริญญาเอก 
ปริญญาตร ี

วศ.ด. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเคม ี
วิศวกรรมเคม ี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2555 
2549 

4.                                อาจารย์ นางสาวอลิษา  
หนักแก้ว 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

ปร.ด. 

วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยาโมเลกุล
และชีวสารสน
เทศ 
ชีวเคมี 
เทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2556 

2547 

2544 
5.                                ผูชวย

ศาสตราจารย์ 
นายพลสิทธิ์  
สถาผลเดชา 

ปริญญาเอก Ph.D. Molecular 
Genetics and 
Genetics 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 
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ลําดับ 
ที่ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ- สกุล 
ระดับ

การศึกษาที่
จบ 

ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา 
สาขาวิชาที่จบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบนัที่จบการศึกษา 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

M.Sc. 

วท.บ. 

Engineering 
Molecular 
Genetics and 
Genetics 
Engineering 
ชีววิทยา, เกียรติ
นิยมอันดับสอง 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2552 

2549 
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 3.2.2  อาจารย์ประจํา

ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร(สาขาวิชา) 
ที่จบ 

สําเร็จการศึกษาจาก 
ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 
สถาบนั ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567

1.                                ศาสตราจารย์ นางอมรรัตน์
พงศ์ดารา 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

D. Eng. (Fermentation 
technology), 
M.Sc. (Biochemistry) 
B.Sc. (Medical 
Technology, 2

nd
 class 

honours) 

Osaka University, 
Japan  
Mahidol University 
Mahidol University 

2530 

2523 
2521 

35 35 35 35 

2.                              รอง
ศาสตราจารย์ 

นางสาววิไลวรรณ 
โชติเกียรติ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

Ph.D. (Biotechnology) 

M.Sc. (Biochemistry) 
B.Sc. (Medical 
Technology, 1

st
class 

honours) 

University of New 
South Wales, Australia 

Mahidol University 
Mahidol University 

2540 

2528 
2523 

60 60 60 60 

3.                               ผูชวย
ศาสตราจารย์ 

นางสาววราพร 
วรรณนา 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

Ph.D. (Biochemistry) 

B.Sc. (Biotechnology, 
2

nd
 class honours) 

Prince of Songkla 
University 
Prince of Songkla 
University 

2547 

2542 

120 120 120 120 

4.                               ผูชวย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวอุนิตษา 
สังข์เกตุ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

Ph.D. (Molecular 
Biology and 
Bioinformatics) 

Prince of Songkla 
University 
Prince of Songkla 

2554 

2548 

85 85 85 85 
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ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร(สาขาวิชา) 
ที่จบ 

สําเร็จการศึกษาจาก 
ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 
สถาบนั ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567

ปริญญาตร ี

M.Sc. (Computer 
Science) 
B.Sc. (Computer 
Science) 

University 

Prince of Songkla 
University 

2544 

5.                               ผูชวย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวมลวดี 
วงศ์ลาภสุวรรณ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

Ph.D. (Molecular 
Biology and 
Bioinformatics) 
B.Sc. (Biotechnology, 
1

st
 class honours) 

Prince of Songkla 
University 
Prince of Songkla 
University 

2554 

2549 

120 120 120 120 

6.                              อาจารย์ นายสิรวิชญ์  
อิทธิโสภณพิศาล 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

Ph.D. (Life science 
research)  
M.Sc. (Bioinformatics 
and theoretical 
systems biology)  
B.Sc. (Bio and Brain 
Engineering)  

Imperial College 
London 
Imperial college 
London 

Korea advanced 
institute of science 
and technology 

2562 

2557 

2555 

80 80 80 80 

7                                   อาจารย์ นายเอกราช  
นวลละออง 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

Ph.D (Molecular 
Biology and 
Bioinformatics) 
M.Sc. (Molecular 

Prince of Songkla 
University 

Prince of Songkla 

2560 

2553 

80 80 80 80 
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ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร(สาขาวิชา) 
ที่จบ 

สําเร็จการศึกษาจาก 
ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 
สถาบนั ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567

ปริญญาตร ี

Biology and 
Bioinformatics) 
B.Sc. (Biotechnology) 

University 

Prince of Songkla 
University 

2549 

8                                    อาจารย์ นางสาวอุไรพรรณ 
แซ่ตัน 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

Ph.D (Molecular 
Biology and 
Bioinformatics) 
M.Sc. (Molecular 
Biology and 
Bioinformatics) 
B.Sc. (Biology)  
(2

nd
 Class Honors) 

Prince of Songkla 
University 

Prince of Songkla 
University 

Prince of Songkla 
University 

2561 

2555 

2552 

80 80 80 80 
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4 องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  
4.1  ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1) ทักษะในการปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
2) บูรณาการความรู้เพ่ือนําไปแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รวมท้ังสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน/สถาน

ประกอบการได้
4) มีความสามารถในการเป็นผู้นํา และผู้ตาม รวมท้ังแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอย่าง

สร้างสรรค์
5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
6) เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
7) มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน
8) สามารถนําผลวิจัยมาประยุกต์ใช้ในงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

4.2 ช่วงเวลา  
ฝึกงาน - ภาคการศึกษาที่ 3 ของปีการศึกษาที่ 3 
สหกิจศึกษา - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
ฝึกงาน - จัด 3 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
สหกิจศึกษา – จัด 5 วันต่อสัปดาห์ ของภาคการศึกษาที่ 2 รวม 16 สัปดาห์ 

5 ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

ฝึกทําการทดลองและค้นคว้าในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสัตว์ หรือพืช หรือจุลินทรีย์ หรือ 
การแพทย์ ตามความถนัด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  แล้วจัดทํารายงาน และนําเสนอหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการประเมิน 

5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้  (ระบุโดยกําหนดให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแผนท่ีแสดงการกระจายความ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
2) สามารถทําโครงงานวิจัยและใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ได้
3) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย
4) สามารถทํางานวิจัยเบ้ืองต้นเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพได้
5) สามารถสื่อสารและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่องานทางวิทยาศาสตร์ได้

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

5.4 จํานวนหน่วยกิต  6 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ   

1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
2) กําหนดช่ัวโมงการให้คําปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการ

ศึกษาค้นคว้าและประเมินผล
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3) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา
4) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5) จัดให้นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปล่าและรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์

ประสานงานประจําวิชา
5.6 กระบวนการประเมินผล   

1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน
2) ประเมินผลจากการนําเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน
3) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่กําหนดใน มคอ.3
4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์มที่กําหนดใน มคอ.3
5) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการนําเสนอผลงาน
6) อาจารย์ประจํารายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กําหนด

ใน มคอ.3
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
1) ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชีวโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Project-based learning ในรายวิชาที่เป็น
เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ  
2) จัดการเรียนการสอนโดยให้เนื้อหาในรายวิชาปฏิบัติการสอดคล้องกับรายวิชาที่
เรียนรู้เชิงทฤษฎี และมีการใช้รายวิชาโมดูลในการเรียนการสอน  
 

PLO1 ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและชีว
โมเลกุลได้ 
PLO2 ประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพและ/
หรือชีวสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใน
ระบบทางชีวภาพ 

2) แก้ปัญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
หรือส ร้างผลิต ภัณฑ์ในระบบทาง
ชีวภาพ 

1) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีพื้นฐานจากปัญหา (Problem 
base learning) เพื่อนําไปสู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม โดยให้เนื้อหาในรายวิชา
ปฏิบัติการสอดคล้องกับรายวิชาที่เรียนรู้เชิงทฤษฎี 
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานที่จริง โดยให้มีการทัศนศึกษาในสถานประกอบการ
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

PLO2 ประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพและ/
หรือชีวสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใน
ระบบทางชีวภาพ 
PLO3 ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้สอดคล้อง
กับระบบประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ และความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

3) นําเสนอแผนธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 

1) จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Project-based learning และ Think-Pair-
Share ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ Business model เพื่อนําไปสู่แนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการ 
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานที่จริง โดยให้มีการทัศนศึกษาในสถานประกอบการ
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

PLO5 สื่อสารและนําเสนอได้อย่างถูกต้องและตรง
ประเด็น 
PLO7 นําเสนอแผนธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้ 
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ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน)  (ถ้ามี) 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผูเ้รียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค ์
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1 ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและชีวโมเลกุลได้ 
 1.1 เพิ่มจํานวนชิ้นดีเอ็นเอในหลอดทดลองและตรวจสอบสารพันธุกรรมได้ 
 1.2 ผลิตและสกัดสารชีวภาพและชีวโมเลกุลได้ 
 1.3 ปฏิบัติด้านการปลอดเชื้อทางจุลชีววิทยา 
 1.4 เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์หรือเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLO2 ประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพและ/หรือชีวสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาหรือ
สร้างผลิตภัณฑ์ในระบบทางชีวภาพ 

 
   

 

PLO3 ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ ควบคุม
คุณภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 
 

   
 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง      
PLO5 สื่อสารและนําเสนอได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น      
PLO6 แสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ การทํางานเป็นทีม และมี
จริยธรรม 

     

PLO7 นําเสนอแผนธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้      



103 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1.  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1.  มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

2. ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

 3.  มจีรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
2.  ด้านความรู้ 
 1.  มคีวามรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีทีส่าํคัญในสาขาวชิา และศาสตรอ่ื์นที่เก่ียวข้อง 
 2.  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 3.  สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
 4.  สามารถติดตามความเปล่ียนแปลงทางวิชาการทั้งศาสตร์ในสาขาวิชา และศาสตรอ่ื์นที่เก่ียวข้อง 
 3.  ด้านทักษะทางปญัญา 

1. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ 

2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ในการ  
    ปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง 
    ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1.  มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นทีมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  มคีวามรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 3.  มคีวามสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยี 

1. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และ
การนําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  มทีักษะความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจําเป็น 
3. สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณติศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง  
    เหมาะสม 
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
   เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
PLO1  ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง ด้ า น เ ท ค นิ ค
เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานและทางชีวโมเลกุลได้ 

                 

1.1 ใช้เทคนิคการเพิ่มจํานวนชิ้นดีเอ็นเอใน
หลอดทดลองและตรวจสอบสารพันธุกรรมได้ 

                 

1.2 ผลิตและสกัดสารชีวภาพและชีวโมเลกุลได้                  
1.3 ปฏิบัติด้านการปลอดเชื้อทางจุลชีววิทยา                  
1.4 เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์หรือเซลล์พืชหรือเซลล์
สัตว์ได้ 

                 

PLO2 ประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
และ/หรือชีวสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ผลิตภัณฑ์ในระบบทางชีวภาพ 

                 

PLO3 ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ ควบคุม
คุณภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ 

                 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 

                 

PLO5 สื่อสารและนําเสนอได้อย่างถูกต้องและ                  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
ตรงประเด็น 
PLO6 แสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ การทํางานเป็นทีม และมีจริยธรรม 

                 

PLO7 นําเสนอแผนธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ได้ 
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3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล    

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ/์วิธีการสอน 
กลยุทธ/์วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO1 ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยี ชีวภาพและ  
ชีวโมเลกุลได้ 
1.1 เ พิ่มจํานวนชิ้นดีเอ็นเอในหลอดทดลองและ
ตรวจสอบสารพันธุกรรมได้ 
1.2 ผลิตและสกัดสารชีวภาพและชีวโมเลกุลได้ 
1.3 ปฏิบัติด้านการปลอดเชื้อทางจุลชีววิทยา 
1.4 เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์หรือเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ได้ 

- การจัดการเรยีนการสอนเน้นการเรียนรู้แบบ Active 
Learning (AL) Problem-based/Project-based 
Learning (PBL) และ Work Integrated Learning 
(WIL) 
- การฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการทั้งหมด 
- สอนบรรยายเ กี่ยวกับเทคนิค พื้นฐานทางด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพและชีวโมเลกุลได้ 
- จัดให้มีการสอบ Exit exam ก่อนจบการศึกษา 

1) ผลการสอบย่อย กลางภาค ปลายภาค 
2) ผลคะแนนการทําปฏิบัติการ 
3) ผลคะแนนรายงาน 
4) ผลการสอบ Exit exam 
5) แบบประเมินRubric 

PLO2 ประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพและ/หรือ
ชีวสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใน
ระบบทางชีวภาพ 

- การจัดการเรยีนการสอนเน้นการเรียนรู้แบบ Active 
Learning (AL) Problem-based/Project-based 
Learning (PBL) และ Work Integrated Learning 
(WIL) 
- การทําโครงงานย่อยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือสร้าง
ผลิตภัณฑ์ในระบบทางชีวภาพ 
- การทําโครงงาน/การปฏิบัติสหกิจศึกษา/การฝึกงาน 
- การพานักศึกษาทัศนศึกษา/ทัวร์โรงงานเพื่อหาโจทย์
วิจัย ปัญหา จากชุมชน หรืออุตสาหกรรม 

1) จัดกิจกรรม active learning วัดผลการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
2) แบบประเมินRubric 
3) รายงานและการนําเสนอ  
4) ผลการสอบโครงร่าง/โครงงาน  
5) ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาโจทย์ที่ได้รับอย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น 
 

 PLO3 ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้สอดคล้อง
กับระบบประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ และความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

- การจัดการเรยีนการสอนเน้นการเรียนรู้แบบ Active 
Learning (AL) Problem-based/Project-based 
Learning (PBL) 

1) ผลสัมฤทธิ์จากการทํางานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
2) รายงานและการนําเสนอ 
3) แบบประเมินRubric  
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ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ/์วิธีการสอน 
กลยุทธ/์วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

- การฝึกปฏิบัติงาน/สัมมนา/โครงงาน/สหกิจ 
- การจัดอบรมหรือให้นักศึกษาเข้าอบรมเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 

4) ผลการสอบย่อย กลางภาค ปลายภาค 
5)  ใบประเมินรายบุคคลในการปฏิ บั ติงานด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพในห้องปฏิบัติการโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 

- การจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้แบบ Active 
Learning (AL) Problem-based/Project-based 
Learning (PBL) 
- การให้ case study เพื่อสืบค้นข้อมูลในการแก้ปัญหา
- การสืบค้นข้อมูลเพื่อเขียนโครงร่างโครงงาน  
- การทําโครงงาน/การปฏิบัติสหกิจศึกษา 
- Self-studying ในรายวิชาต่างๆ  

1) ผลประเมินการให้สัมมนาในหัวข้อการหาข้อมูล
เพิ่มเติม 
2) ผลการสอบโครงร่าง/โครงงานในส่วนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องรวมถึงวิธีการทําโครงงาน 
3) แบบประเมินRubric 
4) รายงานและการนําเสนอในรายวิชาต่างๆ 

PLO5 สื่อสารและนําเสนอได้อย่างถูกต้องและตรง
ประเด็น 

- การจัดการเรยีนการสอนเน้นการเรียนรู้แบบ Active 
Learning (AL) Problem-based/Project-based 
Learning (PBL) 
- การนําเสนองานในแต่ละรายวิชา/โครงงาน 
- การให้สัมมนาและถามตอบ 
- การจัดการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมุติเช่นการ
สัมภาษณ์งาน พร้อมให้ feed back 

1) แบบประเมินRubric 
2) การตอบถามในรายวิชาต่างๆ 
3) จัดกิจกรรม active learning วัดผลการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
4) ผลการนําเสนอฝึกงาน/โครงร่าง/โครงงาน 
5) ผลคะแนนการให้สัมมนา 
6) การให้ feed back 

PLO6 แสดงออกถึ งการมี ระ เ บียบวิ นัย  มีความ
รับผิดชอบ การทํางานเป็นทีม และมีจริยธรรม 

- การลงชื่อใน log book เมื่อใช้เครื่องมือ/ครุภัณฑ์
หรือการยืมคืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
- การเข้าเรียน ส่งงาน ตรงต่อเวลา 

1) ผลการลงชื่อใน log book  
2) ผลคะแนนพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล/รายกลุ่ม 
3) กิจกรรม 100 ชั่วโมง 
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ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ/์วิธีการสอน 
กลยุทธ/์วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

- การทํางานกลุ่มในรายวิชาปฏิบัติการทั้งหมดหรือ
รายวิชาที่ต้องส่งงานเป็นรายกลุ่ม 
- การทํากิจกรรมชุมนุม/ค่าย Biot 
- การทําโครงงาน/การปฏิบัติสหกิจศึกษา/การฝึกงาน 

4) การประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและ
ภาวะทางอารมณ์ 
5) ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม/ค่ายต่างๆ 

PLO7 นําเสนอแผนธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้ - การจัดการเรยีนการสอนเน้นการเรียนรู้แบบ Active 
Learning (AL) Problem-based/Project-based 
Learning (PBL)/ Case study 
- การนําเสนอแผนการประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
- การอบรมเกีย่วกับ Business Model Canvas 
- การอบรมการเป็นผู้ประกอบการ

1) แบบประเมินRubric 
2) รายงานและผลการนําเสนอ 
3) การตอบคําถามและ Feed back  
4) แผนการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 
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4.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา   (Curriculum Mapping) 
                         ความรับผิดชอบหลัก                                                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
จํานวนหน่วย

กิต 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
1.1 1.2 1.3 1.4

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 

           

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน              2((2)-0-4)           

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์                              1((1)-0-2)           
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์                                 1((1)-0-2)           
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตทีส่ันติ            
950-102 ชีวิตที่ดี                                                 3((3)-0-6)           

895-001 พลเมืองที่ดี                                          2((2)-0-4)           
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ            
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)           
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรูด้ิจิทัล            
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต  2((2)-0-4)           

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4)           
สาระที่ 5 การคิดเชงิระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข            
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4)           
322-100 คํานวณศิลป์  2((2)-0-4)           
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร            
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)           
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4)           
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รายวิชา 
จํานวนหน่วย

กิต 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
1.1 1.2 1.3 1.4

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้  2((2)-0-4)           
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4)           

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  2((2)-0-4)           
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา            
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2)           
142-135 พับเพียบเรียบร้อย      1((1)-0-2)            

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว                 1((1)-0-2)            
142-137 ใครๆ ก็วาดได้                  1((1)-0-2)            

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี            1((1)-0-2)            
142-139 ท่องโลกศิลปะ                    1((1)-0-2)            

142-234 โลกสวย                            1((1)-0-2)            
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดดํา                   1((1)-0-2)            

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ       1((1)-0-2)            
472-116 ถักทอเส้นใยเข้าใจท้องถิ่น         1((1)-0-2)            

472-117 สุขภาพดีชีวีมีสุข              1((1)-0-2)            
895-020 ขิมไทย                               1((1)-0-2)            

895-021 ร้อง เล่น เต้นรํา                  1((1)-0-2)            
895-022 จังหวะจะเพลง                     1((1)-0-2)            

895-023 กีตาร์                               1((1)-0-2)            
895-024 อูคูเลเล่                             1((1)-0-2)            

895-025 ฮาร์โมนิกา                    1((1)-0-2)            
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รายวิชา 
จํานวนหน่วย

กิต 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
1.1 1.2 1.3 1.4

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน  1((1)-0-2)            
895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2)            

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์  1((1)-0-2)            
895-030 ว่ายน้ํา  1((1)-0-2)            

895-031 เทนนิส  1((1)-0-2)            
895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2)            

895-033 กรีฑา  1((1)-0-2)            
895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2)            

895-035 เปตอง  1((1)-0-2)            
895-036 ค่ายพักแรม  1((1)-0-2)            

895-037 แบดมินตัน  1((1)-0-2)            
895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2)            

895-039 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  1((1)-0-2)            
วิชาเลือก            
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)           
890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 2((2)-0-4)           

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน  2((2)-0-4)           
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการสําราญใจ  2((2)-0-4)           

890-014 ฝึกสาํเนียงผ่านเสียงเพลง  2((2)-0-4)           
890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง  2((2)-0-4)           

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4)           
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รายวิชา 
จํานวนหน่วย

กิต 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
1.1 1.2 1.3 1.4

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4)           
890-022 การนําเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ   2((2)-0-4)           

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม  2((2)-0-4)           
890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4)           

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ  2((2)-0-4)           
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4)           

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4)           

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ทาํงาน  2((2)-0-4)           

890-032 ภาษาอังกฤษสําหรับนักท่องเที่ยว  2((2)-0-4)           
890-033 ภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ 2((2)-0-4)           

890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน   2((2)-0-4)           
890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน  2((2)-0-4)           

890-050 แปลสิกูเกิล  2((2)-0-4)           
890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา  2((2)-0-4)           

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล   2((2)-0-4)           
890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน  2((2)-0-4)           

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ  2((2)-0-4)           
891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  2((2)-0-4)           

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4)           
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ทํางาน  2((2)-0-4)           

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น  2((2)-0-4)           
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รายวิชา 
จํานวนหน่วย

กิต 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
1.1 1.2 1.3 1.4

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4)           
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ทํางาน   2((2)-0-4)           

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น  2((2)-0-4)           
891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4)           

891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว  2((2)-0-4)           
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น  2((2)-0-4)           

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4)           
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในทีท่ํางาน  2((2)-0-4)           

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น  2((2)-0-4)           
001-131 สุขภาวะกายและจิต  2((2)-0-4)           

190-404 ธรรมชาติบําบัด  2((2)-0-4)           
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา  2((2)-0-4)           

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ  2((2)-0-4)           
336-214 กินดีชีวิตดี  2((2)-0-4)           

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ  2((2)-0-4)           
336-216 ยาและสุขภาพ  2((2)-0-4)           

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชีวิต  2((2)-0-4)           
340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4)           
348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี  2((2)-0-4)           

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4)           

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   2((2)-0-4)           
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รายวิชา 
จํานวนหน่วย

กิต 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
1.1 1.2 1.3 1.4

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต  2((2)-0-4)           
874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง  2((2)-0-4)           

895-040 จิตวิทยาความรัก  2((2)-0-4)           
895-041 ปรัชญาจริยะ  2((2)-0-4)           

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  2((2)-0-4)           
895-043 การใช้ภาษาไทย  2((2)-0-4)           

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย  2((2)-0-4)           
895-045 ทักษะการสื่อสาร  2((2)-0-4)           

895-046 ความคิดและการสือ่สาร   2((2)-0-4)           
895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์  2((2)-0-4)           

895-048 การวาดเส้นและระบายสี  2((2)-0-4)           
895-049 ศิลปะกับความสุข  2((2)-0-4)           

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม  2((2)-0-4)           
895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  2((2)-0-4)           

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  2((2)-0-4)           
895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา  2((2)-0-4)           

895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด  2((2)-0-4)           
895-055 ตะลยุแดนมรดกโลก  2((2)-0-4)           

895-056 สงขลาศึกษา  2((2)-0-4)           
895-057 ดนตรีไทย  2((2)-0-4)           

895-058 สังคตีศิลป์ไทย  2((2)-0-4)           
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รายวิชา 
จํานวนหน่วย

กิต 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
1.1 1.2 1.3 1.4

895-059 ดนตรีตะวันตก  2((2)-0-4)           
895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ  2((2)-0-4)           

895-061 ฟิตและเฟิร์ม  2((2)-0-4)           
895-062 ลดเวลานั่งเพิ่มเวลายืน  2((2)-0-4)           

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้  2((2)-0-4)           
895-070 ภูมปิัญญาในการดําเนินชีวิต  2((2)-0-4)           
วิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิทยาศาสตรพืน้ฐานวิชาชพี 

           

322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6)           
322-104 คณติศาสตร์ทั่วไป 2 3((3)-0-6)           
324-101 เคมทีั่วไป 1 3((3)-0-6)           
324-102 เคมทีั่วไป 2 3((3)-0-6)           
324-233 เคมอีินทรีย์เบื้องต้น 3((3)-0-6)           
324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ 3((3)-0-6)           
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0)           
325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0)           
325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1(0-3-0)           
325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 1(0-3-0)           
326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป 3((3)-0-6)           
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0)           
328-302 ชีวเคมีพื้นฐาน 3((3)-0-6)           
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รายวิชา 
จํานวนหน่วย

กิต 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
1.1 1.2 1.3 1.4

328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0)           
330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6)           
330-102 หลักชีววิทยา 2 3((3)-0-6)           
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0)           
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0)           
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6)           
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน  1(0-3-0)           
348-201 พันธุศาสตร์สําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2((2)-0-4)           
347-201 สถิติพื้นฐาน 3((2)-2-5)           
กลุ่มวิชาบังคบัของสาขา            
348-202 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3((2)-2-5)           
348-203 หลักการแก้ปัญหา 2((1)-2-3)           
348-301 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 3((2)-2-5)           
348-302 ชุดวิชา เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศเบื้องต้น
สําหรับวิเคราะห์ดีเอ็นเอ  

5((4)-3-8)           

348-303 วิศวกรรมชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2((2)-0-4)           
348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์ 3((3)-0-6)           
348-305 ชุดวิชา เทคโนโลยีการผลิตโปรตีนลูกผสมและการวิเคราะห์ด้วย  
ชีวสารสนเทศ 

5((4)-3-8)           

348-306 จริยธรรม และความปลอดภัยทางชีวภาพ                             1((1)-0-2)           
348-307 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 1((1)-0-2)           
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รายวิชา 
จํานวนหน่วย

กิต 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
1.1 1.2 1.3 1.4

348-308 ทักษะการติดต่อสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์ 2((2)-0-4)           
348-309 การเขียนบทความทางเทคโนโลยีชีวภาพ                              1((1)-0-2)           
348-401 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ     1((1)-0-2)           
348-481 สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1                1(0-2-1)           
348-391 การฝึกงาน                                                  1(0-6-0)           
349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1                         3(0-9-0)           
349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2                         3(0-9-0)           
349-493 สหกิจศึกษา                                                  6(0-40-0)           
กลุ่มวิชาเลือก            
319-505 เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลิเมอร์                          3((3)-0-6)           
326-211 วิธีทางจุลชีววิทยา                                                2((1)-3-2)           
326-321 จุลชีววิทยาทางอาหาร                                        3((2)-3-4)           
326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม                                 3((2)-3-4)           
330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย    4((3)-3-6)           
330-230 อนุกรมวิธานของพืช                                                3((2)-3-4)           
330-260 พันธุศาสตร์                                                           3((3)-0-6)           
330-300 ชีววิทยาของเซลล์                                             4((3)-3-6)           
330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช                                            3((2)-3-4)           
331-260 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                                              1(0-3-0)           
348-310 พันธุศาสตร์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืชสําหรับ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

2((2)-0-4)           
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รายวิชา 
จํานวนหน่วย

กิต 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
1.1 1.2 1.3 1.4

348-311 เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์                                            2((2)-0-4)           
348-312 การผลิตไม้ดอกไมป้ระดับเชิงพาณิชย์และการปรับปรุงพันธุ์        2((2)-0-4)           
348-313 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเบื้องต้น                                  2((2)-0-4)           
348-314 แบบจําลองเชิงโมเลกุลสมัยใหม่สาํหรับผู้เริ่มต้น 3((2)-3-4)           

348-315 ชีวสารสนเทศ: การวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยา 2((1)-2-3)           

348-316 การจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บทางด้านชีวสารสนเทศ 2((1)-2-3)           
348-317 ชีวสารสนเทศ: ชีวสารสนเทศเชิงโครงสร้าง 3((2)-3-4)           
348-318 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสนเทศโดยใช้ภาษา R 3((2)-3-4)           
348-319 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสนเทศโดยใช้ภาษา Perl 3((2)-3-4)           
348-320 เทคโนโลยีของยีน  2((2)-0-4)           
348-321 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เบื้องต้น 2((2)-0-4)           
348-322 ชุดวิชา ชุดตรวจทางชีวโมเลกุล      4((3)-3-6)           
348-341 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม                                          2((2)-0-4)           
348-342 การจัดการอุตสาหกรรมสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2((2)-0-4)           
348-351 เทคโนโลยีชีวภาพพืชเบื้องต้น 3((2)-3-4)           
348-361 พื้นฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 3((2)-2-5)           
348-371 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสนเทศเบื้องต้น 3((2)-2-5)           
348-402 วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพเบื้องต้น 2((2)-0-4)           
348-403 การดัดแปลงยีนในเซลล์ชั้นสูง   2((2)-0-4)           
348-404 สรีรวิทยาเชิงโมเลกุลพืช 2((2)-0-4)           
348-405  บทนําชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ 2((2)-0-4)           
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รายวิชา 
จํานวนหน่วย

กิต 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
PLO1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
1.1 1.2 1.3 1.4

348-406 ความฉลาดทางอารมณ์สําหรับนักวิทยาศาสตร์ 2((1)-2-3)           
348-407  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพบนมือถือ   3((2)-3-4)           
348-408 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมสําหรับนักชีววิทยา                    3((2)-3-4)           
348-409 ชุดวิชา เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่สําหรับผลิตโปรตีนลูกผสม
และการประยุกต์ใช้  

9((7)-6-14)           

348-410 ชุดวิชา การวิเคราะห์และวิธีการใช้เครื่องมือสําหรับ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

5((3)-6-6)           

348-411 ชุดวิชา จากจีโนมสู่ผลิตภัณฑ์              5((3)-6-6)           
348-412 เทคโนโลยีและวิศวกรรมโปรตีนเบื้องต้น                              2((2)-0-4)           
348-413 เครือ่งหมายโมเลกุล                                                     2((2)-0-4)           
348-422 การจัดการของเสีย                                    2((2)-0-4)           
348-451 หลักเทคโนโลยีชีวภาพพืช 2                                            2((2)-0-4)           
348-461 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 2((1)-2-3)           
348-471 หัวขอ้พิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1                                   1((1)-0-2)           
348-482 สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2                             1(0-2-1)           
349-320 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของยีน  1(0-3-0)           
850-404 การแปรรูปอาหารเบื้องต้น  3((3)-0-6)           
853-541 การใช้ประโยชน์และการบําบัดวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรม
เกษตร  

3((3)-0-6)           

 



120 

 

5.  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา  
ปีที ่ รายละเอียด 
1 - มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 

- สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  

- มีทักษะทางสังคมที่เข้มแข็งได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ การมีระเบียบวินัย  

- สามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2 - มีทักษะพ้ืนฐานการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

- สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกวิธี   
- มีทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ (การผลิตและสกัดสารชีวภาพและ
ชีวโมเลกุล, การปฏิบัติด้านการปลอดเช้ือทางจุลชีววิทยา, การเตรียมสารเคมีเบ้ืองต้น) 

- มีจิตสาธารณะ  
- เข้าใจและยอมรับในสังคมพหุวัฒนธรรม รับผิดชอบในหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี 
- รู้หลักการทํางานแบบวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และ การดําเนินการให้เหมาะสม  (PDCA) 

3 - อธิบายหลักการวิเคราะห์และใช้เครื่องมือเชิงวิเคราะห์เพ่ือการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพได้ 
- มีทักษะในการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางชีวโมเลกุล (pipetman เครื่อง PCR เครื่อง gel 
electrophoresis เครื่องตรวจสอบดีเอ็นเอด้วยแสงยูวี (Gel Doc) เครื่อง centrifuge เครื่องวัด
ปริมาณดีเอ็นเอ เครื่อง spectrophotometer ตู้บ่มเพาะเช้ือ ตู้ปลอดเช้ือ เครื่องน่ึงฆ่าเช้ือ) 

- มีทักษะในการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางชีวสารสนเทศ (ตรวจสอบความเหมือนหรือคล้ายของลําดับ
การเรียงตัวของนิวคลีโอไทด์และกรดอะมิโน, สร้างแผนภาพเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต, ทํานายโครงสร้างโปรตีน) 

- มีทักษะในการเพาะเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์โดยใช้ถังปฏิกรณ์ทางชีวภาพและคํานวณค่าจลนพลศาสตร์
ของการเพาะเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์ได้ 

- มีทักษะการค้นคว้าโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี  
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 
- สื่อสารและนําเสนอได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
- สามารถทํางานเป็นทีมได้ 
- นําเสนอแผนธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้ 

4 - อธิบายความสําคัญและการประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรมและทางการแพทย์ 

- สามารถทําโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพได้  

- สามารถนําความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือมาอธิบายผลการทดลองได้ 

- สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานทางทคโนโลยีชีวภาพได้ 

- วิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้ 

- ผ่านการทดสอบการประมวลความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จาํเป็นทางเทคโนโลยีชีวภาพได้ 

- สามารถค้นหาความรู้ด้านการวิจัยเพ่ิมเติมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

- สามารถใช้สื่อในการนําเสนอผลงานวิจัยของตนเองได้  
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ปีที ่ รายละเอียด 
- มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  

- มีทักษะประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

1). อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ในสาขา ประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานหลักสูตรและความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2). การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน (กรณีสอนมากกว่า 1 คน) 
3). การประเมินผลของแต่ละวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิหรือที่ประชุม

สาขาวิชาเพ่ือพิจารณารับรอง 
4). ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอน ผู้เก่ียวข้องในสถาน

ประกอบการ ผลงานของนักศึกษา 
5). การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น การทวนสอบฯ ผ่านระบบออนไลน์

ของคณะฯ การสัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น 
6). การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1). เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอด

ชีวิต โดยต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่า
กว่า 2.00 จากระบบ 8 ระดับคะแนน    

2). เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

กระบวนการอุทธรณ์ 
1). ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนให้กับนักศึกษาทุกช้ันปีให้ชัดเจนและทั่วถึง และบอกช่องทางการ

ร้องเรียนทั้งผ่าน หัวหน้าภาค อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา Facebook ของรุ่น รวมถึงทางหลักสูตร
กําลังสร้างระบบ Web board บนเว็บไซต์ของภาควิชาซึ่งนักศึกษาและอาจารย์สามารถโพสต์ได้
ตลอดเวลา โดยจะช้ีแจงในวันแรกของการเปิดภาคการศึกษา การปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าสู่หลักสูตร 
และเพ่ิมเติมลงใน Course syllabus ของทุกรายวิชา อีกทั้งแสดงแผนผังขั้นตอนการร้องเรียนดัง
แผนผัง ให้นักศึกษาทราบผ่านบอร์ดประกาศของภาควิชา 

2). จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน Google form ต่อการร้องเรียนของนักศึกษาเป็นข้อมูลเพ่ือนําไป
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของระบบการร้องเรียนของหลักสูตร รวมท้ังจะเป็นข้อมูลทางสถิติที่จะสามารถ
ติดตามและเป็นฐานข้อมูล ในการนําไปสร้างและปรับปรุงระบบการร้องเรียนที่สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
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แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนสําหรับนักศึกษาในหลักสูตร 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่      
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องไ ด้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
การเตรียมการในระดับคณะ  

1) จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับอาจารย์ใหม่ 
2) คณะเผยแพร่เอกสารคู่มือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แก่อาจารย์ใหม่ทุกคน 
3) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะ/ภาควิชา ตลอดจน

หลักสูตรที่สอน 
4) มอบอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ 

4.1) ให้คําแนะนําและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
4.2) ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

5) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่พัฒนาทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาโครงการวิจัย การเข้าร่วมเป็น
สมาชิกในหน่วยวิจัย (research unit) ต่างๆ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน 

การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการ 

จัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
การพัฒนาระดับคณะ 

1) คณะส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเน่ือง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม นําเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การวิจัยหรือ
แต่งตํารา 

2) คณะส่งเสริมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล มีการเพ่ิมพูน
ทักษะการเรียนการสอนให้ทันสมัย การปรับปรุงการวัดและประเมินผล 
 

2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 

การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน

ค่าใช้จ่ายรายเดือนสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่นําเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และทําวิจัย 
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การพัฒนาระดับคณะ 
1) คณะส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการนําความรู้ในวิชาชีพไปบริการวิชาการแก่ชุมชน รวมท้ัง

สนับสนุนให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
2) คณะจัดสรรเงินบรรณสารสงเคราะห์แก่คณาจารย์ทุกคนเป็นประจําทุกปี เพ่ือจัดหาตํารา/เอกสาร

ทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
3) คณะส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัยโดยการ

สนับสนุนให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการโดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นพ่ีเลี้ยง 

4) คณะส่งเสริมอาจารย์ทุกคนให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือ การลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 

5) คณะส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นอาจารย์ 
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หมวดที่ 7   การประกันคณุภาพหลักสูตร 
1.  การกํากับมาตรฐาน  
  กํากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1) มีกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน้าที่ วางแผน ดําเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา หลักสูตร   

การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทําหน้าที่ จัดทํา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

อาจารย์ผู้สอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ 

2. บัณฑิต  
1) มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
2) มีการสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตทุกปี 

3. นักศึกษา 
    3.1 การรับนักศึกษา 
  - การรับนักศึกษา 
  - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
    3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษ 
  - การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
  - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
  - มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา 
  - มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังสําเร็จการศึกษา 
 - มีการระบบการจัดการข้อร้องเรียน และมีการสํารวจความพึงพอใจต่อผลการจักการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษา 
4. อาจารย์    
     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  - ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  - ระบบการบริหารอาจารย์ 
  - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
     4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  - มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
  - มีการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
     4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
  - มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
  - มีการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
      5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  - มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
      5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  - การพิจารณากําหนดผู้สอน 
  - การกํากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 
  - การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
  - การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
      5.3 การประเมินผู้เรียน 
  - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (เช่น การตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 และ มคอ.6)  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เป็นต้น) 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     6.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะ/หลักสูตรจักสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการ 
  สอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใน 
  ช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  1) หนังสือ/ตํารา 
  2) สื่อการเรียนรู้ 
  3) ครุภัณฑ์ 
     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
  2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายช่ือหนังสือ สื่อ และตํารา ไปยังคณะกรรมการ 
  3) จัดสรรงบประมาณ 
  4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
     6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
  1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)    
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการ
ประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร   อย่างน้อย ปีการศึกษาละสองคร้ัง 
โดยต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

(3) มี ร า ยละ เ อี ยดขอ ง ร าย วิ ช าและร ายละ เ อี ยดขอ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

(5) จัดทํ ารายงานผลการดํา เ นินการของหลักสูตรตาม
มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการร
เรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ดําเนินงานที่รายงานในผลการดําเนินการของหลักสูตรปีที่
ผ่านมา 

⁄ 
 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี )  ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   ⁄ ⁄ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    ⁄ 

 
  ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา เพ่ือติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่   
โดยประเมินจาก 

- ประเมินจากการทดสอบย่อย 
- การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  
- การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  
- การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน  

2) เมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็สามารถประเมินเบ้ืองต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่  
3) หากวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาค

การศึกษาและปลายภาคการศึกษา จะสามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป  
4) หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป   

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชา โดยใช้แบบประเมินการสอนตามที่

กําหนด 
2) ผลการประเมิน (feedback) ส่งตรงต่ออาจารย์ เพ่ือปรับปรุงต่อไป 
3) รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนและวางแผนการพัฒนาให้

สอดคล้องและ/ หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา  
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากผลกระทบของหลักสูตร ได้แก่นักศึกษาช้ัน
ปีสุดท้าย บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ 

1) การประเมินรายวิชาและหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา โดย
แบบสอบถาม หรือการประชุมนักศึกษากับอาจารย์ในหลักสูตร 

2) การประเมินติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ โดยอาจารย์นิเทศก์ และ
ผู้แทนของสถานประกอบการว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ ยังอ่อนด้อยในด้านใด เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

3) การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร การบริการของคณะและมหาวิทยาลัยของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาแล้วในช่วงเวลาของการรับปริญญา 

4) การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
      คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี  
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  
  จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมด จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ันๆ ได้
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ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยน้ันควรทําได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับน้ันจะกระทําทุก 5 ปี ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอยู่เสมอ 
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ภาคผนวก 
ก. ตารางวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลกัษณะของบัณฑิต และความ  

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 
ค. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 
ง. แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อนการ

จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)    
จ. ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (work integrated learning : WIL) 
ฉ. ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
ช. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร

ทุกคน  
ซ. ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดําเนินการของหลักสูตร 
ฌ. เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ญ. เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม ่(กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ฎ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
ฏ. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร   
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ภาคผนวก  ก 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิตและความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7

Vision-PSU        

Vision-SCI        

Mission 1-PSU        

Mission 2-PSU        

Mission 3-PSU        

Mission-SCI        

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย /ผลการเรียนรู้ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (GE) 

       

Stakeholder Need 1 :รศ.เกษม(ม.ทักษิณ)        

1. ทักษะการค้นคว้าจากความรู้ พ้ืนฐานจน
นําไปสู่เทคโนโลยีชีวภาพและความเช่ือมโยง
นํามาประยุกต์ใช้ได้ 

       

2. แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ        

3. เพ่ิมทักษะการทํางานเป็นทีม        

4. ความเช่ียวชาญในการใช้ข้อมูลจาก Big data        

5. หลักสูตรควรมี partner ในภาคอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานวิจัยที่เป็นแหล่งฝึกของนักศึกษา 

       

6. หลักสูตรควรจัดเป็น modules ที่มุ่งสร้าง 
competency (soft and hard skills ) ใน
อนาคตสมรรถนะของบัณฑิตจะสําคัญมากกว่า 
degree 

       

Stakeholder Need 2 : คุณสมโชค  
(ไทยยูเนี่ยน) และคุณละมัย (เกษตรอําเภอ) 

       

1. ควรเพ่ิมทักษะในการแก้ปัญหางานต่างๆ        

2. ควรพัฒนาในเรื่องความคิดให้เป็นเชิงระบบ 
ทักษะด้านการสื่อสารและการนําเสนอผลงาน 

       

3. ควรเพ่ิมทักษะการทํางานร่วมกันผู้อ่ืนและ
ทํางานเป็นทีม 

       

4. ควรเพ่ิมทักษะในการปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่
และการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติการ
ยืดหยุ่นในการทํางาน 
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ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงผลลพัธ์การเรยีนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 

 
ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 
Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO1 ใช้เทคนิคเทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐาน
และทางชีวโมเลกุลได้ 
1.1 ใช้เทคนิคการเพิ่มจํานวนชิ้นดีเอ็นเอใน

หลอดทดลองและตรวจสอบสาร
พันธุกรรมได้ 

1.2 ใช้เทคนิคการหมักและสกัดเพื่อผลิต
สารชีวโมเลกุลและสารชีวภาพได้ 

1.3 ใช้เทคนิคปลอดเชื้อทางจุลชีววิทยา 
1.4 เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์หรือเซลล์พืชหรือ

เซลล์สัตว์ได้ 

K1 ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
K2 ความรู้ทางเคมี 
K3 ความรู้ทางฟิสิกส ์
K4 ความรู้ทางชีววิทยา 
K5 ความรู้ทางจุลชีววิทยา 
K6 ความรู้ทางด้านชีวโมเลกุล (DNA RNA 
protein) 
K7 เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาชีวโมเลกุลต่างๆ 
K8 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
K9 รู้วิธีการใช้เครื่องมือพื้นฐานชีววิทยา
โมเลกุล 
K10 ความรู้ทางด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 
K18 ความรู้ชีววิทยาด้านพืช 
K19 ความรู้ชีววิทยาด้านสัตว์ 
K20 ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ 

A1 มีความใฝ่รู ้
A2 กล้าลองผดิลองถูก 
A3 ขยัน อดทน 
A4 มีความคิดเชิงบวก 
 

S1 ทักษะการแก้ปัญหา 
S2 ทักษะการวางแผน การตัดสินใจ คิด
อย่างเป็นระบบ 
S3 ทักษะวิเคราะห์ข้อมูล (Data Skills) 
S4 ทักษะในการใช้เหตุผล 
S5 การจัดลําดับความสําคัญ  
S6 ทักษะทางด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 
S7 ทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
S8 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
S11 ทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
S12 ทักษะพื้นฐานทางจุลชีววิทยา 
S14 ทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 
S15 ทักษะพื้นฐานการใช้เครือ่งมือทาง
วิทยาศาสตร์ 

PLO2 ประยุกต์ความรู้ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพและ/หรือชีวสารสนเทศ
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ในระบบ

K2 ความรู้ทางเคมี 
K4 ความรู้ทางชีววิทยา 
K5 ความรู้ทางจุลชีววิทยา 

A1 มีความใฝ่รู ้
A2 กล้าลองผดิลองถูก 
A3 ขยัน อดทน 

S1 ทักษะการแก้ปัญหา 
S2 ทักษะการวางแผน การตัดสินใจ คิด
อย่างเป็นระบบ 
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ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

ทางชีวภาพ K6 ความรู้ทางด้านชีววิทยาโมเลกุล 
K7 เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาชีวโมเลกุลต่างๆ 
K8 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
K9 รู้วิธีการใช้เครื่องมือพื้นฐานชีววิทยา
โมเลกุล 
K10 ความรู้ทางด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 
K11 ความรู้ทางชีวสารสนเทศ 
K12 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
K13 การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ 
ในการเขียนโปรแกรม  
K14 ความรู้ทางสถิติ 

A4 มีความคิดเชิงบวก 
A5 ตระหนักถึงจรรยาบรรณนักวิจัย 
A6 กล้าแสดงออก 
A7 ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
A11 มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง และ
ส่วนรวม  
A12 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
A13 ความคิดสร้างสรรค์ 
 

S3 ทักษะวิเคราะห์ข้อมูล (Data Skills) 
S4 ทักษะในการใช้เหตุผล 
S5 การจัดลําดับความสําคัญ 
S6 ทักษะทางด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 
S7 ทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
S8 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
S11 ทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
S12 ทักษะพื้นฐานทางจุลชีววิทยา 
S13 ทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรมทาง 
ชีวสารสนเทศ 
S14 ทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 
S15 ทักษะพื้นฐานการใช้เครือ่งมือทาง
วิทยาศาสตร์ 
 
 

PLO3 ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ ควบคุม
คุณภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ 

K2 ความรู้ทางเคมี 
K3 ความรู้ทางฟิสิกส ์
K4 ความรู้ทางชีววิทยา 
K5 ความรู้ทางจุลชีววิทยา 
K6 ความรู้ทางด้านชีวโมเลกุล  
K7 เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาชีวโมเลกุลต่างๆ 

A1 มีความใฝ่รู ้
A2 กล้าลองผดิลองถูก 
A3 ขยัน อดทน 
A4 มีความคิดเชิงบวก 
A5 ตระหนักถึงจรรยาบรรณนักวิจัย 
A9 มีความซื่อสัตย์ 

S1 ทักษะการแก้ปัญหา 
S2 ทักษะการวางแผน การตัดสินใจ คิด
อย่างเป็นระบบ 
S3 ทักษะวิเคราะห์ข้อมูล (Data Skills)  
S4 ทักษะในการใช้เหตุผล  
S5 การจัดลําดับความสําคัญ 
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ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

K8 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
K9 รู้วิธีการใช้เครื่องมือพื้นฐานชีววิทยา
โมเลกุล 
K10 ความรู้ทางด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 
K12 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
K15 ความรู้ทางด้านจริยธรรม และ
จรรยาบรรณนักวิจัย 
K16 ความรู้ทางด้านภาษาไทย 
K17 ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 

A10 ยอมรับในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
A11 มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง และ
ส่วนรวม  
A12 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
A13 ความคิดสร้างสรรค์ 
 

S6 ทักษะทางด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 
S7 ทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
S8 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
S9 ทักษะการสื่อสาร 
S10 รู้จักการเจรจาต่อรองและชักจูง 
S11 ทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
S12 ทักษะพื้นฐานทางจุลชีววิทยา 
S15 ทักษะพื้นฐานการใช้เครือ่งมือทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  

K12 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
K16 ความรู้ทางด้านภาษาไทย 
K17 ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 
K1 ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

A1 มีความใฝ่รู ้
A4 มีความคิดเชิงบวก 
A6 กล้าแสดงออก 
A7 ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
A12 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
A13 ความคิดสร้างสรรค์ 
 

S4 ทักษะในการใช้เหตุผล  
S5 การจัดลําดับความสําคัญ 
S7 ทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
S8 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

PLO5 สื่อสารและนําเสนอได้อย่างถูกต้อง
และตรงประเด็น 

K12 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
K16 ความรู้ทางด้านภาษาไทย 
K17 ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 

A1 มีความใฝ่รู ้
A4 มีความคิดเชิงบวก 
A6 กล้าแสดงออก 
A7 ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 

S4 ทักษะในการใช้เหตุผล  
S5 การจัดลําดับความสําคัญ 
S7 ทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
S8 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

A12 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
A13 ความคิดสร้างสรรค์ 

S9 ทักษะการสื่อสาร 
S10 รู้จักการเจรจาต่อรองและชักจูง 
 

PLO6 แสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ การทํางานเป็นทีม และมี
จริยธรรม 

K10 ความรู้ทางด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 
K15 ความรู้ทางด้านจริยธรรม และ
จรรยาบรรณนักวิจัย 
 

A5 ตระหนักถึงจรรยาบรรณนักวิจัย  
A6 กล้าแสดงออก 
A7 ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
A8 มีจิตสาธารณะ 
A9 มีความซื่อสัตย์ 
A10 ยอมรับในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
A11 มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง และ
ส่วนรวม  
A12 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
A14 ทํางานเป็นทีมทั้งเป็นผู้นําและผู้ตาม 
 

S1 ทักษะการแก้ปัญหา 
S2 ทักษะการวางแผน การตัดสินใจ คิด
อย่างเป็นระบบ 
S4 ทักษะในการใช้เหตุผล 
S5 การจัดลําดับความสําคัญ 
S9 ทักษะการสื่อสาร 
S10 รู้จักการเจรจาต่อรองและชักจูง 
 

PLO7 นําเสนอแผนธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพได้ 

K12 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
K16 ความรู้ทางด้านภาษาไทย 
K17 ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 

A4 มีความคิดเชิงบวก 
A7 ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
A8 มีจิตสาธารณะ 
A9 มีความซื่อสัตย์ 
A10 ยอมรับในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
A11 มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง และ

S1 ทักษะการแก้ปัญหา 
S2 ทักษะการวางแผน การตัดสินใจ คิด
อย่างเป็นระบบ 
S4 ทักษะในการใช้เหตุผล 
S5 การจัดลําดับความสําคัญ 
S7 ทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
S8 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



138 

 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

ส่วนรวม  
A12 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
A13 ความคิดสร้างสรรค์ 
A14 ทํางานเป็นทีมทั้งเป็นผู้นําและผู้ตาม 

S9 ทักษะการสื่อสาร 
S10 รู้จักการเจรจาต่อรองและชักจูง 
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ภาคผนวก  ค 
ตารางแสดงผลลพัธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 

รายวิชา  /กลุม่สาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จํานวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

วิชาเฉพาะ   
กลุ่มวิทยาศาสตรพื้นฐานวิชาชีพ   
322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6)     K1 K12 K15 A1 A2 A3 A9 A13 S1 S2 S3 S4 S7 

S14 
322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 3((3)-0-6) K1 K12 K15 A1 A2 A3 A8 A9 A13 S1 S2 S3 S4 

S7 S14 
324-101 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) K2 A1 A2 A3 S1 S2 S3 S4 S7 S14 
324-102 เคมีทั่วไป 2 3((3)-0-6) K2 A1 A2 A3 S1 S2 S3 S4 S7 S14 
324-233 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 3((3)-0-6) K2 A1 A2 A3 S1 S2 S3 S4 S7 
324-247 หลักเคมีวิเคราะห์  3((3)-0-6) K1 K2 A1 A2 A3 A13 S1 S2 S3 S4 S7 S14 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3-0) K2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A11 A14 S1 S2 S3 

S4 S7 S14 S15 
325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) K2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A11 A12 A14 S1 S2 

S3 S4 S7 S14 S15 
325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น  1(0-3-0) K2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A11 A12 A14 S1 S2 

S3 S4 S7 S8 S14 S15 
325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน 1(0-3-0) K1 K2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A11 A14 S1 S2 

S3 S4 S7 S14 S15 
326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป 3((3)-0-6) K5 A1 A2 A3 A9 S1 S2 S3 S4 S7 S8 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0) K5 A1 A2 A3 A4 A7 A8 A9 A11 A14 S1 S2 S3 

S4 S7 S12 
328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  3((3)-0-6) K4 K6 A1 A3 A4 A11 S1 S4 S7 S8 
328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1  1(0-3-0) K4 K6 A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A14 

S1 S2 S3 S4 S7 S15 
330-101 หลักชีววิทยา 1  3((3)-0-6) K4 A1 A3 A4 A11 S1 S4 S7 S8 
330-102 หลักชีววิทยา 2 3((3)-0-6) K4 A1 A3 A4 A11 S1 S4 S7 S8 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) K4 A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A14 S1 

S2 S3 S4 S8 S7 S15 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0) K4 A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A14 S1 

S2 S3 S4 S7 S15  
332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน  3((3)-0-6) K3 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S7 S8 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน   1(0-3-0) K3 A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A14 S1 

S2 S3 S4 S7 S15 
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รายวิชา  /กลุม่สาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จํานวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

347-201 สถิติพ้ืนฐาน 3((2)-2-5) K1 K14 A1 A2 A3 A4 A7 S1 S2 S3 S4 S7 S8 
348-201 พันธุศาสตร์สําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ  2((2)-0-4) K4 K8 K6 K20 A1 A3 A4 S1 S2 S3 S4 S7 S8 
กลุ่มวิชาบังคับของสาขา   
348-202 เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองต้น 2((2)-2-5) K4 K5 K6 K8 A1 A2 A3 A4 A6 A12 A13 S1 S4 

S7 S8 
348-203 หลักการแก้ปัญหา 2((1)-2-3) K12 A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

A13 S1 S2 S4 S5 S7 S8 S9 S10 S14  
348-301 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 3((2)-2-5) K4 K5 K8 K10 A1 A3 A4 A11 S1 S3 S4 S6 S7 

S8 
348-302 ชุดวิชา เทคนิคทางชีวโมเลกุลและ 
ชีวสารสนเทศเบ้ืองต้นสําหรับการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ 

5((4)-3-8) K4 K5 K6 K7 K8 K9 K11 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
A7 A9 A11 A12 A13 S1 S2 S3 S4 S7 S8 S11 
S12 S15 

348-303 วิศวกรรมชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2((2)-0-6) K1 K2 K4 K5 K8 K10 A1 A2 A3 A4 A11 S1 S4 
S7 S8 S11 

348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์ 3((3)-1-5) K1 K3 K4 K5 K8 K10 K12 A1 A2 A3 A4 A11 S1 
S3 S4 S6 S7 S11 S14 S15 

348-305 ชุดวิชา เทคโนโลยีชีวภาพผลิตโปรตีน
ลูกผสมและการวิเคราะห์ด้วยชีวสารสนเทศ 

5((4)-1-4) K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 A1A2 A3 A4 
A11 S1 S2 S3 S4 S7 S11 S15 

348-306 จริยธรรม และความปลอดภัยทางชีวภาพ 1((1)-0-2) K5 K8 K10 K15 A1 A3 A4 A5 A8 A9 A11 A12 
S1 S4 S5 S6 S7 S8 

348-307 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพ 

1((1)-0-2) K8 K9 K10 K12 A1 A2 A3 A4 A5 A9 A11 S1 S2 
S3 S4 S5 S6 S7 S11 S15 

348-308 ทักษะการติดต่อสื่อสารของ
นักวิทยาศาสตร์ 

2((3)-0-3) K1 K10 K15 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A9 A10 
A11 A12 S3 S4 S5 S7 S8 S9 S10 

348-309 การเขียนบทความทางเทคโนโลยีชีวภาพ  1((2)-0-1) K4 K8 K12 K16 K17 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
A11 A12 S1 S2 S3 S4 S7 S8 S9 

348-401 การประกอบธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 1((1)-0-2) K1 K8 K12 K14 A1 A2 A3 A4 A6 A7 A9 A11 
A12 A13 S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S9 S10 

348-481 สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1((2)-0-1) K4 K5 K6 K7 K8  K12 K14 K16 K17 A1 A3 A4 
A6 A7 A11 A12 S1 S2 S3 S4 S7 S8 S9 S10  

348-391 การฝึกงาน 1(0-6-0) K4 K5 K6 K7 K8 K10 K15 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 S1 S2 S4 S5 
S7 S8 S9 S10 S11 S14 S15 

349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 3(0-9-0) K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K12 K14 K15 A1 A2 
A3 A4 A5 A6 A7 A9 A11 A12 A13 S1 S2 S3 S4 
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รายวิชา  /กลุม่สาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จํานวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

S5 S6 S7 S8 S9 S11 S14 S15 
349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 3(0-9-0) K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K12 K14 K15 A1 A2 

A3 A4 A5 A6 A7 A9 A11 A12 A13 S1 S2 S3 S4 
S5 S6 S7 S8 S9 S11 S14 S15 

349-493 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K12 K15 A1 A2 A3 A4 
A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 S1 S2 
S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S14 S15 

กลุ่มวิชาเลือก   
319-505 เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) K2 K5 K8 A1 A2 A3 A4 A11 S1 S4 S7 S8 
326-211 วิธีทางจุลชีววิทยา 2((1)-3-2) K5 K10 A1 A3 A4 A6 A9 A11 A12 S1 S4 S6 S7 

S8 S11 S12 
326-321 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3((2)-3-4) K4 K5 K8 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A7 A9 A11 A12 

S1 S2 S3 S4 S6 S7 S12 S15 
326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3((2)-3-4) K4 K5 K8 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A7 A9 A11 A12 

S1 S2 S3  S4 S6 S7 S11 S12 S15 
330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย 4((3)-3-6) K4 K18 A1 A3 A4 A6 A9 A11 A12 S1 S4 S7 S8 

S11 S15 
330-230 อนุกรมวิธานของพืช 3((2)-3-4) K4 K18 A1 A2 A3 A4 A7 A9 A11 A12 S1 S4 S7 

S8 S11 S15 
330-260 พันธุศาสตร์ 3((3)-0-6) K4 K6 K20 A1 A2 A3 A4 A11 S1 S3 S4 S7 S8 
330-300 ชีววิทยาของเซลล์  4((3)-3-6) K4 A1 A2 A3 A4 A7 A11 A12 S1 S4 S7 S8 S15 
330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช  3((2)-3-4) K4 K18 A1 A2 A3 A4 A7 A11 A12 S1 S4 S7 S8 

S11 S15 
331-260 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0) K4 K6 K20 1 A1 A2 A3 A4 A6 A7 A11 A12 S1 

S4 S5 S7 S8 S15 
348-310 พันธุศาสตร์พืชและการปรับปรุงพันธ์ุพืช
สําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ  

2((2)-0-4) K4 K6 K8 K18 K20 A1 A2 A3 A4 A11 S1 S4 S7 
S8  

348-311 เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ 2((2)-0-4) K4 K6 K8 K20 A1 A2 A3 A4 A11 S1 S4 S7 S8  
348-312 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์และ
การปรับปรุงพันธ์ุ 

2((2)-0-4) K4 K18 A1 A2 A3 A4 A11 S1 S4 S7 S8 

348-313 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเบ้ืองต้น 2((2)-0-4) K4 K8 K19 A1 A3 A4 A11 S1 S3 S4 S7 S8 
348-314 แบบจําลองเชิงโมเลกุลสมัยใหม่สําหรับผู้
เริ่มต้น 

3((3)-2-4)   K2 K4 K6 K11 K12 A1 A2 A3 A4 A7 A11 A12 
A13 S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S13 S14 

348-315 ชีวสารสนเทศ: การวิเคราะห์ข้อมูล
ชีววิทยา 

2((1)-2-3) K4 K6 K11 K12 K13 K14 A1 A2 A3 A4 A11 A13 
S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S14 S13  
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รายวิชา  /กลุม่สาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จํานวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

348-316 การจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บ
ทางด้านชีวสารสนเทศ 

2((1)-2-3) K1 K11 K12 K13 K14 A1 A2 A3 A4 A11 A13 S1 
S2 S3 S4 S5 S7 S8 S13 S14 

348-317 ชี วสารสน เทศ :  ชี วสารสน เทศ เ ชิ ง
โครงสร้าง 

3((3)-2-4) K2 K6 K11 K12 A1 A2 A3 A4 A7 A11 A12 A13 
S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S13 S14 

348-318 การเขียนโปรแกรม R สําหรับ             
ชีวสารสนเทศ 

3((3)-2-4) K1 K11 K12 K13 K14 A1 A2 A3 A4 A11 A13 S1 
S2 S3 S4 S5 S7 S8 S13 S14 

348-319 การเขียนโปรแกรม Perl สําหรับ  
ชีวสารสนเทศ 

3((3)-2-4) K1 K11 K12 K13 A1 A2 A3 A4 A11 A13 S1 S2 
S3 S4 S5 S7 S8 S13 S14 

348-320 เทคโนโลยีของยีน 2((2)-0-4) K4 K6 K20 A1 A3 A4 A11 S4 S7 S8 S11 S15 
348-321 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เบ้ืองต้น 2((2)-0-4) K4 K6 K19 K8 A1 A3 A4 A11 S1 S4 S7 S8 
348-322 ชุดวิชา ชุดตรวจทางชีวโมเลกุล 4((3)-3-6) K2 K4 K6 K7 K8 K9 K11 K12 A1 A2 A3 A5 A6 

A11 A12 A13 S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S11 S15 
348-341 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม  2((2)-0-4) K2 K4 K5 K8 K10 A1 A3 A4 A5 A8 A9 A11 S1 

S3 S4 S6 S7 S8 
348-342 การจัดการอุตสาหกรรมสําหรับ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

2((2)-0-4) K5 K8 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A11 S1 
S3 S4 S5 S6 S7 S8  

348-351 เทคโนโลยีชีวภาพพืชเบ้ืองต้น 3((2)-3-4) K4 K5 K6 K7 K8 K9 K18 A1 A3 A4 A11 S1 S4 
S7 S8 S11 S15 

348-361 พ้ืนฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุ
วิศวกรรม 

3((2)-2-5) K6 K7 K9 K12 A1 A2 A3 A4 A7 A11 A12 S1 S4 
S7 S8 S11 S12 S15 

348-371 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสนเทศ
เบ้ืองต้น 

3((2)-2-5)   K6 K11 K12 K13 K14 A1 A2 A3 A4 A11 A13 S1 
S2 S3 S4 S5 S7 S8 S14 S13 

348-402 วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ
เบ้ืองต้น 

2((2)-0-4) K1 K2 K4 K5 K8 K10 A1 A2 A3 A4 S1 S3 S4 S7 
S8 

348-403 การดัดแปลงยีนในเซลล์ช้ันสูง   2((2)-0-4) K4 K6 K8 K10 A1 A2 A3 A4 A11 S1 S4 S7 S8 
348-404 สรีรวิทยาเชิงโมเลกุลพืช 2((2)-0-4) K4 K6 K18 A1 A2 A3 A4 A11 S1 S4 S7 S8 
348-405 บทนําชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ 2((2)-0-4) K4 K6 K8 A1 A3 A4 A5 A11 S1 S2 S4 S7 S8 
3 4 8 -406 ค ว า ม ฉ ล า ด ท า ง อ า ร ม ณ์ สํ า ห รั บ
นักวิทยาศาสตร์ 

2((1)-2-3) K15 A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 
A13 S1 S2 S4 S5 S9 S10 

348-407 ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต์
เทคโนโลยีชีวภาพบนมือถือ 

3((3)-2-4) K11 K12 K13 K14 A1 A2 A3 A4 A7 A11 A12 
A13 S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S13 S14 

348-408 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมสําหรับนัก
ชีววิทยา 

3((3)-2-4)   K4 K6 K11 K12 K13 A1 A2 A3 A4 A7 A11 A12 
A13 S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S13 S14 

348-409 ชุดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่สําหรับ
ผลิตโปรตีนลูกผสม 

9((7)-2-8) K4 K5 K6 K7 K8 K9 K11 K12 A1 A3 A4 A5 A6 
A7 A11 A12 A13 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S11 
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Knowledge/ Attitude / Skill 

S15 
348-410 ชุดวิชา การวิเคราะห์และวิธีการใช้
เครื่องมือสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 

5((3)-6-6) K1 K2 K8 K9 K10 K12 A1 A2 A3 A4 A6 A7 A9 
A11  

348-411 ชุดวิชา จากจีโนมสู่ผลิตภัณฑ์ 5((3)-6-6) K4 K6 K8 K11 K12 K15 K20 A1 A2 A3 A5 A6 
A7 A11 A13 

348-412 เทคโนโลยีและวิศวกรรมโปรตีนเบ้ืองต้น 2((2)-0-4) K2 K4 K6 K11 K12 A1 A3 A4 A11 S1 S3 S4 S7 
S8 

348-413 เครื่องหมายโมเลกุล 2((2)-0-4) K4 K6 K8 K20 A1 A3 A4 A11 S1 S2 S3 S4 S7 
S8 

348-422 การกําจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ 2((2)-0-4) K2 K8 K10 K15 A1 A3 A4 A5 A8 A9 A11 S1 S4 
S5 S6 S7 S11 S15 

348-451 หลักเทคโนโลยีชีวภาพพืช 2  2((2)-0-4) K4 K6 K8 K18 A1 A3 A4 A11 S1 S4 S7 S8 
348-461 ชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น 2((1)-2-3) K1 K11 K12 K13 A1 A3 A4 A1 A13 S1 S2 S3 

S4 S5 S7 S8 S13 S14 
348-463 ชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น 1((1)-0-2) K1 K11 K12 K13 A1 A3 A4 A1 A13 S1 S2 S3 

S4 S5 S7 S8 S13 S14 
348-471 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1((1)-0-2) K4 K5 K6 K7 K8 K9 K12 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

A7 A8 A9 A11 A12 A13 A14 S1 S2 S3 S4 S5 
S6 S7 S8 S9 S10 S11 

348-482 สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1((2)-0-1) K4 K6 K8 K12 K16 K17 A1 A3 A4 A5 A6 A7 
A11 A12 S1 S2 S3 S4 S7 S8 S9 S10 

349-320 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของยีน 1(0-3-0) K6 K7 K8 K9 A1 A3 A4 A11 S4 S7 S11 S12 
850-404 การแปรรูปอาหารเบ้ืองต้น 3((3)-0-6) K2 K4 K8 K12 K18 K19 A1 A2 A3 A4 A7 A8 

A11 A12 A13 S1 S2 S4 S6 S7 S8 S11 
853-541 การใช้ประโยชน์และการบําบัดวัสดุเศษ
เหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร  

3((3)-0-6) K2 K4 K8 K12 K18 K19 A1 A2 A3 A4 A7 A8 
A11 A12 A13 S1 S2 S4 S6 S7 S8 S11 
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ภาคผนวก  ง 
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)    
 จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในหลักสูตร 209 รายวิชา 
จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning) 209 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร 
 จํานวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning) 0     รายวิชา     คิดเป็นร้อยละ   0 ของรายวิชาในหลักสูตร                             
สรุปจํานวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 209  รายวิชา      

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
รายวิชาศึกษาทั่วไป 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 

        

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน     2((2)-0-4)  
 

 - จัดแบบ blended learning ที่เน้นการคิด
วิเคราะห์ และใช้สื่อเทคโนโลยี 
- เรียนแบบศึกษาจากต้นแบบจริง 

50 
 

50 

  100  

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์                     1((1)-0-2)   - การ เ รียนรู้ ด้ วยตนเองโดยศึกษาจาก
บทเรียนออนไลน์ 
- ฝึกปฏิบัติ 

80 
 

20 

  100  

315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์                        1((1)-0-2)         

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ                           

950-102 ชีวิตที่ดี                                         3((3)-0-6)   Think-Pair-Share, Analysis or reactions 
to videos, Analyze case studies, 

70  30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
Problem-based learning 

895-001 พลเมืองที่ดี                                     2((2)-0-4)   - การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ 
- การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
- การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด 

50 20 30 100  

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ          

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2)  40 - Team based 40 - 20 100  

สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล          

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต  2((2)-0-4)   - 50 - - 10 40 100  

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล    2((2)-0-4) - 40 team based 10 20 30 100  

สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและ
ตัวเลข 

         

315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) - 24 case based, team based 60 16 - 100  

322-100 คํานวณศิลป์    2((2)-0-4) 50 10 case based 10 10 20 100  

สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร          

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

20 
40 

- 30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
- Cooperative learning 10 

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   2((2)-0-4) 20 - - Think-Pair-Share 
- Team based 
- Discussions 
- การฝึ กป ฏิบั ติตามแนวทาง ที่กํ าหนด 
(Guided Practice) 
- Role-play 

30 - 50 100  

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้  2((2)-0-4) 20 - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(Think-Pair-Share) 
- การฝึ กป ฏิบั ติตามแนวทาง ที่กํ 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) - - - การค้นคว้าและการนําเสนอ 
- การเรียนแบบร่วมมือ 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา          
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) - 20 ฝึกปฏิบัติท่ารํา ฝึกปฏิบัติการแต่งกาย และ

ได้กําหนดเพลงให้ฝึกคิดประดิษฐ์ท่ารําและ
ออกแบบการแสดง ในรูปแบบการทํางานคน
เดียวและเป็นทีม 

20 10 50 100  

142-135 พับเพียบเรียบร้อย      1((1)-0-2)   90 - - - - 10 100  

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว                 1((1)-0-2) 90 - - - - 10 100  

142-137 ใครๆ ก็วาดได้                  1((1)-0-2) 90 - - - - 10 100  

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี            1((1)-0-2) - - Case based 90 - 10 100  

142-139 ท่องโลกศิลปะ                    1((1)-0-2) 90 - - - - 10 100  

142-234 โลกสวย                            1((1)-0-2) - - Task based, Community based 90 - 10 100  

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดดํา                   1((1)-0-2) - - Case based 90 - 10 100  

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

472-116 ถักทอเส้นใยเข้าใจท้องถิ่น         1((1)-0-2) 30 - Team based 30 30 10 100  

472-117 สุขภาพดีชีวีมีสุข              1((1)-0-2)   40 20 Team based 20 10 10 100  

895-020 ขิมไทย                               1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - 30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
895-021 ร้อง เล่น เต้นรํา                  1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 

- Team based 
70 - 30 100  

895-022 จังหวะจะเพลง                     1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - 30 100  

895-023 กีตาร์                               1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - 30 100  

895-024 อูคูเลเล่                             1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - 30 100  

895-025 ฮาร์โมนิกา                    1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - 30 100  

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน  1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- การนําเสนอหน้าชั้นเรียน/ห้องเรียน 
- การสะท้อนคิด 
- การฝึกปฏิบัติ 
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ 

70 - 30 100  

895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) - - - สื่อวิดีโอ,อินเตอร์เน็ต 
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- Creativity-based Learning (CBL)

80 10 10 100  

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์  1((1)-0-2) 10 - ออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม 80 - 10 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
895-030 ว่ายน้ํา  1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100  

895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม

70 - 30 100  

895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100  

895-033 กรีฑา  1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100  

895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม

70 - 30 100  

895-035 เปตอง  1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100  

895-036 ค่ายพักแรม  1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 50 10 40 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
- ทบทวนทักษะ 
- เกมการละเล่น 

895-037 แบดมินตัน  1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100  

895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม

70 - 30 100  

895-039 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- Game Based Learning 
- วิดีโอ 

70 - 30 100  

วิชาเลือก 
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

 
2((2)-0-4)  

 
- 

 
- 

 
- การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
- การเรียนแบบร่วมมือ 
- การเรียนรู้แบบเขียนสะท้อนคิด 
- การเรียนรู้แบบการใช้เกม 

 
60 

 
- 

 
40 

 
100 

 

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว  2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
- การเรียนแบบร่วมมือ 

30 
30 

- 30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
- การเรียนรู้แบบการใช้เกม 
- การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ 

5 
5 

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน  2((2)-0-4) 15 - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 
- Discussions 

35 - 50 100  

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการสําราญใจ  2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Concept mapping 
- Collaborative learning group and 
sharing 
- Guided practice  
- Student generated exam questions 

5 
15 
15 
 

20 
5 

- 40 100  

890-014 ฝึกสําเนียงผ่านเสียงเพลง  2((2)-0-4) - - Cooperative learning, Guided Practices 50 - 50 100  

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิต
จริง  

2((2)-0-4) - - - การฝึ กป ฏิบั ติตามแนวทาง ที่กํ าหนด 
(Guided practice) 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

50 - 50 100  

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) - - - Non-scripted role-play 
- VDO 
- Collaborative learning 
- Thinking and reasoning 

14 
7 
38 
7

- 34 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบวิเคราะห์บทฟัง/วิดีโอ 

- การปฏิบัติ 
70 - 30 100  

890-022 การนําเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
เป็นภาษาอังกฤษ   

2((2)-0-4)   15 - Team-based learning, Think-pair-share, 
presentation and reflection, student-
led review sessions 

55 - 30 100  

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทาง
วัฒนธรรม  

2((2)-0-4) - - - การเ รียน รู้แบบร่วมมือ  (Cooperative 
learning) 
- การ เ รียนรู้ แบบแลกเปลี่ ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 

30 
 

20 
 

- 50 100  

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) - - - การเ รียน รู้แบบร่วมมือ  (Cooperative 
learning) 
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis 
or reactions to videos) 
- การ เ รียนรู้ แบบแลกเปลี่ ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 

20 
 

20 
 
 

10 

- 50 100  

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ  

2((2)-0-4) 20 - - Team-based learning (co-operative 
learning) 
- Guided practice 

40 - 40 100  

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 10 - 30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
- Think-Pair-Share 
- Analyze case study  

30 
30 

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Discussions 

20 - 80 100  

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน  2((2)-0-4) 10 - Team-based, Think-pair-share, Guided 
practices 

40 - 50 100  

890-032 ภาษาอังกฤษสําหรับนักท่องเที่ยว  2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Student-led review sessions 
- Field trip

20 
20 
20

- 40 100  

890-033 ภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่  

2((2)-0-4) 20 - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 
- Discussions 
- การฝึ กป ฏิบั ติตามแนวทาง ที่กํ าหนด 
(Guided Practice) 

30 - 50 100  

890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน   2((2)-0-4) - - Guided practice, learning by doing, 
hands-on experience, task-based, 
scenario-based, critical thinking 

50 - 50 100  

890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน  2((2)-0-4) - - Team-based learning, scenario-based 
learning, Think-pair-share, student-led 

60 - 40 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
review sessions 

890-050 แปลสิกูเกิล  2((2)-0-4) 5 20 - Think-Pair-Share 
- Discussions 

25 - 50 100  

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา  2((2)-0-4) 25 20 - Think-Pair-Share 
- Project 
- Discussions 

20 15 20 100  

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล   2((2)-0-4) - - - Think-pair-share  
- Project  
- Copperative learning 
- Discussion 

60 - 40 100  

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทํางาน  

2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Project 
- Cooperative learning 
- Discussions

50 - 50 100  

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
ต่อ  

2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้เป็นทีม 
- การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 
- Discussions 
- ฝึกปฏิบัติ 

60 - 40 100  

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 50 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
- Cooperative learning 
- Role-play 

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 
- Role-play 

50 - 50 100  

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ทํางาน  2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 
- Role-play

50 - 50 100  

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น  2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความ 
คิด (Think-Pair-Share) 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) เช่น Role Play 

50 - 50 100  

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความ 
คิด (Think-Pair-Share) 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) เช่น Role Play 

50 - 50 100  

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ทํางาน  2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความ 
คิด (Think-Pair-Share) 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 

50 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
learning group) เช่น Role Play 

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น  2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Think-Pair-Share 
- Role-play 

50 - 50 100  

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Think-Pair-Share 
- Role-play

70 - 30 100  

891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว  2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Think-Pair-Share  
- Role-play 

70 - 30 100  

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น  2((2)-0-4) - - Scenario based and game based 
learning 

50 - 50 100  

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4) - - Scenario based and game based 
learning 

70 - 30 100  

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ทํางาน  2((2)-0-4)   - - Scenario based and game based 
learning 

70 - 30 100  

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น  2((2)-0-4) - - - การฝึ กป ฏิบั ติตามแนวทาง ที่กํ าหนด 
(Guided Practice) 
- การเ รียน รู้แบบร่วมมือ  (Cooperative 

30 
 

10 

- 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
learning) 
- การ เ รียนรู้ แบบแลกเปลี่ ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 

 
10 

001-131 สุขภาวะกายและจิต  2((2)-0-4) 45 - - Team based 
- Scenario based 

50 
5 

- - 100  

190-404 ธรรมชาติบําบัด  2((2)-0-4) 20 - - Team based learning 33.3 6.67 40 100  

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

2((2)-0-4) - 40 - - 20 40 100  

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ  2((2)-0-4) - 30 case based, team based 30 30 10 100  

336-214 กินดีชีวิตดี  2((2)-0-4) - - มอบหมายงาน 10 70 20 100  

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ  2((2)-0-4) - - team based 6.67 93.33 - 100  

336-216 ยาและสุขภาพ  2((2)-0-4) - - - - 80 20 100  

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชีวิต  2((2)-0-4) - - ทํารายงาน/นําเสนอหน้าชั้นเรียน 30 20 50 100  

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน  

2((2)-0-4) - - ทํารายงาน/นําเสนอหน้าชั้นเรียน 30 20 50 100  

348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี  2((2)-0-4) - 20 case based 10 20 50 100  

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและ 2((2)-0-4)  15 - การอภิปราย/ค้นคว้าในชั้นเรียน 35  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
การดําเนินชีวิตประจําวัน  -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม   

2((2)-0-4)  15 - การอภิปราย/ค้นคว้าในชั้นเรียน 
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

35  50 100  

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต  2((2)-0-4)  15 - การอภิปราย/ค้นคว้าในชั้นเรียน 
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

35  50 100  

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง  2((2)-0-4)  15 - การอภิปราย/ค้นคว้าในชั้นเรียน 
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

25 10 50 100  

895-040 จิตวิทยาความรัก  2((2)-0-4) - - - Team based 
- การ เ รียนรู้ แบบแลกเปลี่ ยนความคิด 
(Think-Pair-Share)

30 
30 

- 40 100  

895-041 ปรัชญาจริยะ  2((2)-0-4) - - - ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น/ภาพยนตร์ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ 
- กรณีศึกษา 
- การอภิปรายกลุ่ม 
- ค้นคว้าใน/นอกชั้นเรียน 

70 - 30 100  

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 
21  

2((2)-0-4) - - - กรณี ศึ กษาห รือสถานการณ์ จํ า ลอง , 
Scenario based learning  
- กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย
กลุ่ ม ย่อย  นํา เสนอหน้าชั้ น เ รียน  Team 

25 
 

25 

- 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
based learning 

895-043 การใช้ภาษาไทย  2((2)-0-4) - - - กรณี ศึ กษาห รือสถานการณ์ จํ า ลอง , 
Scenario based learning  
- กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย
กลุ่ ม ย่อย  นํา เสนอหน้าชั้ น เ รียน  Team 
based learning 

25 
 

25 

- 50 100  

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย  2((2)-0-4) - - - กรณี ศึ กษาห รือสถานการณ์ จํ า ลอง , 
Scenario based learning  
- กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย
กลุ่ ม ย่อย  นํา เสนอหน้าชั้ น เ รียน  Team 
based learning

25 
 

25 

- 50 100  

895-045 ทักษะการสื่อสาร  2((2)-0-4) - - case based, team based 50 - 50 100  

895-046 ความคิดและการสื่อสาร   2((2)-0-4) - - - กรณี ศึ กษาห รือสถานการณ์ จํ า ลอง , 
Scenario based learning  
- กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย
กลุ่ ม ย่อย  นํา เสนอหน้าชั้ น เ รียน  Team 
based learning

25 
 

25 

- 50 100  

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์  2((2)-0-4) - - ดูภาพยนต ร์ อิ งประ วั ติศาสต ร์  คิดและ
วิเคราะห์เรื่องราวในภาพยนตร์กับความจริง

50 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
ในประวัติศาสตร์ 

895-048 การวาดเส้นและระบายสี  2((2)-0-4) 40 - สร้างสรรค์ภาพจิตนาการ 30 - 30 100  

895-049 ศิลปะกับความสุข  2((2)-0-4) 30 - สร้างสรรค์ศิลปะเป็นกลุ่ม 30 - 40 100  

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม  2((2)-0-4) 20 - อภิปรายกรณีศึกษา 50 - 30 100  

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  2((2)-0-4) 20 - วิพากษ์ปรากฏการณ์วัฒนธรรมสมัยใหม่ 60 - 20 100  

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
- ฝึกปฏิบัติ 
- การเรียนรู้สถานการณ์จําลอง 

20 
20 
20 

- 40 100  

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา  2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
- ฝึกปฏิบัติ 
- การเรียนรู้สถานการณ์จําลอง 

20 
20 
20 

- 40 100  

895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบ
ประหยัด  

2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
- ฝึกปฏิบัติ 
- การเรียนรู้สถานการณ์จําลอง 

20 
20 
20

- 40 100  

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก  2((2)-0-4) - - - ลงพื้นที่/ทัศนศึกษาแหล่งมรดกโลก (ตาม
ความต้องการของนักศึกษา) 

50 - 50 100  

895-056 สงขลาศึกษา  2((2)-0-4) - - - ลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาและหาดใหญ่ เพื่อ
ศึกษาวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

50 - 50 100  



161 

 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
895-057 ดนตรีไทย  2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 

- Team based 
70 - 30 100  

895-058 สังคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - 30 100  

895-059 ดนตรีตะวันตก  2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
- Team based 

70 - 30 100  

895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ  2((2)-0-4) - - - เกม 
- การเรียนรู้แบบทักษะ 
- วิดีโอ

70 - 30 100  

895-061 ฟิตและเฟิร์ม  2((2)-0-4) - - - เกม 
- การเรียนรู้แบบทักษะ 
- วิดีโอ 

70 - 30 100  

895-062 ลดเวลานั่งเพิ่มเวลายืน  2((2)-0-4) - - - เกม 
- การเรียนรู้แบบทักษะ 
- วิดีโอ 

70 - 30 100  

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้  2((2)-0-4) - - - เกม 
- การเรียนรู้แบบทักษะ 
- วิดีโอ

70 - 30 100  

895-070 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต  2((2)-0-4) - - - ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น/ภาพยนตร์ประกอบการ 70 - 30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
จัดการเรียนรู้ 
- กรณีศึกษา 
- การอภิปรายกลุ่ม 
- ค้นคว้าใน/นอกชั้นเรียน 

วิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิทยาศาสตรพื้นฐานวิชาชีพ 
322-101 แคลคูลัส 1                   

 
 
3((3)-0-6) 

 
 
- 

 
 

50 

    
 

50 

 
 

100 

 

322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2       3((3)-0-6) - 50 - 50 100  

324-101 เคมีทั่วไป 1                   3((3)-0-6) - 15 - แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 15 - 70 100  

324-102 เคมีทั่วไป 2                     3((3)-0-6) - 15 -แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 15 - 70 100  

324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น             3((3)-0-6) - - - ใช้สื่อ/วิดิโอสั้นๆ ประกอบการเรียนรู้ 30 - 70 100  

324-247 หลักเคมีวิเคราะห์               3((3)-0-6) - - - ใช้สื่อ/วิดิโอสั้นๆ ประกอบการเรียนรู้ 
-แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
- สอบย่อยก่อนหรือหลังบทเรียน

30 - 70 100  

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                  1(0-3-0)   - - ปฏิบัติการ 100 - - 100  

325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                  1(0-3-0) - - ปฏิบัติการ 100 - - 100  

325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น         1(0-3-0) - - ปฏิบัติการ 100 - - 100  

325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน        1(0-3-0) - - ปฏิบัติการ 100 - - 100  

326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป                         3((3)-0-6) - - - ใช้สื่อ/วิดิโอสั้นๆ ประกอบการเรียนรู้ 30 - 70 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
- การอภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 
- การฝึกทําโจทย์และการเรียนการสอนที่
ควบคู่ไปกับวิชาปฏิบัติการ 

327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป            1(0-3-0) - - ปฏิบัติการ 100 - - 100  

328-302 ชีวเคมีพื้นฐาน                             3((3)-0-6)   - ใช้สื่อ/วิดิโอสั้นๆ ประกอบการเรียนรู้ 
- การอภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 
- สอบย่อยหรือหลังบทเรียน 

15 - 85 100  

328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1                       1(0-3-0) - - ปฏิบัติการ 100 - - 100  

330-101 หลักชีววิทยา 1                            3((3)-0-6) - - - ใช้สื่อ/วิดิโอสั้นๆ ประกอบการเรียนรู้ 
- การอภิปรายค้นคว้าในชั้นเรียน 

30 - 70 100  

330-102 หลักชีววิทยา 2                            3((3)-0-6) - - - ใช้สื่อ/วิดิโอสั้นๆ ประกอบการเรียนรู้ 
- การอภิปราย ค้นคว้าในชั้นเรียน

30 - 70 100  

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                1(0-3-0) - - - ปฏิบัติการ 100 - - 100  

331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2                1(0-3-0) - - - ปฏิบัติการ 100 - - 100  

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน                             3((3)-0-6) - 20 - ใช้สื่อ/วิดิโอสั้นๆ ประกอบการเรียนรู้ 
- การอภิปราย ค้นคว้าในชั้นเรียน

30 - 50 100  

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน                 1(0-3-0) - - - ปฏิบัติการ 100 - - 100  

347-201 สถิติพื้นฐาน     3((2)-2-5) - - Case based 50 - 50 100  

348-201 พันธุศาสตร์สําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ     2((2)-0-4) - 20 Case based 20 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
กลุ่มวิชาบังคับของสาขา   

348-202 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 2((2)-2-5) 10 10 Case based 30 - 50 100  

348-203 หลักการแก้ปัญหา 2((1)-2-3) - 70 - - - 30 100  

348-301 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 3((2)-2-5)      50 100  

348-302 เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสา
รสนเทศเบื้องต้นสําหรับการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ 

5((4)-3-8) - 10 Case based 30  60 100  

348-303 วิศวกรรมชีวเคมีสําหรับ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

2((2)-0-4) - 35 Case based 15 - 50 100  

348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์ 3((3)-0-6) 20 Case based 30 50 100  

348-305 ชุดวิชา เทคโนโลยีชีวภาพผลิตโปรตีน
ลูกผสมและการวิเคราะห์ด้วยชีวสารสนเทศ 

5((4)-3-8)  30 Case based 30  40 100  

348-306 จริยธรรม และความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ                              

1((1)-0-2)  20 Case based, team based 30  50 100  

348-307 การควบคุมคุณภาพผลติภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพ 

1((1)-0-2) 20 - Case based, team based 30 - 50 100  

348-308 ทักษะการติดต่อสื่อสารของ
นักวิทยาศาสตร์ 

2((2)-0-4)   Team based 50 - 50 100  

348-309 การเขียนบทความทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ                                 

1((1)-0-2) 50     50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
348-401 การประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพ   

1((1)-0-2)      50 100  

348-481 สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1   1(0-2-1) - - Case based 50 - 50 100  

348-391 การฝกึงาน                                     1(0-6-0) 10 10 Case based 30 50 0 100  

349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 3(0-9-0) 100 100  

349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 3(0-9-0) 100 100  

349-493 สหกิจศึกษา                                    6(0-40-0) 100 - - - - - 100  

กลุ่มวิชาเลือก          
319-505 เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลิเมอร์      3((3)-0-6)      50 100  

326-211 วิธีทางจุลชีววิทยา                            2((1)-3-2) - - Team/Activities base 50 - 50 100  

326-321 จุลชีววิทยาทางอาหาร                       3((2)-3-4)      50 100  

326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม                3((2)-3-4) 20 5 Team/activities base 20 5 50 100  

330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย          4((3)-3-6)      50 100  

330-230 อนุกรมวิธานของพืช                          3((2)-3-4) 50 100  

330-260 พันธุศาสตร์                                    3((3)-0-6) 50 100  

330-300 ชีววิทยาของเซลล์                            4((3)-3-6) 50 100  

330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช                     3((2)-3-4)      50 100  

331-260 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                       1(0-3-0)      50 100  

348-310 พันธุศาสตร์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืช 2((2)-0-4)      50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
สําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ

348-311 เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์                2((2)-0-4) - 20 Team based, scenario based 30 - 50 100  

348-312 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์
และการปรับปรุงพันธุ์         

2((2)-0-4)      50 100  

348-313 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเบื้องต้น        2((2)-0-4) 20 10 Case based, scenario based 20 50 100  

348-314 แบบจาํลองเชิงโมเลกุลสมัยใหม่สําหรับ
ผู้เริ่มต้น 

3((2)-3-4)   - 50 - - - 30 100  

348-315 ชีวสารสนเทศ: การวิเคราะห์ข้อมูล
ชีววิทยา                               

3((2)-3-4) - 50 - - - 50 100  

348-316 การจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บ
ทางด้านชีวสารสนเทศ 

2((1)-2-3) - 50 - - - 50 100  

348-317 ชีวสารสนเทศ: ชีวสารสนเทศเชิง
โครงสร้าง 

3((2)-3-4) 5 45 - - - 50 100  

348-318 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสน
เทศโดยใช้ภาษา R 

3((2)-3-4) 5 45 - - - 50 100  

348-319 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสน
เทศโดยใช้ภาษา Perl 

3((2)-3-4) 5 45  - - 50 100  

348-320 เทคโนโลยีของยีน 2((2)-0-4) - - Case based, scenario based 50  50 100  

348-321 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เบื้องต้น 2((2)-0-4) 10 20 Case Based 20 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
348-322 ชุดวิชาชุดตรวจทางชีวโมเลกุล 4((3)-3-6) 50 100  

348-341 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม               2((2)-0-4) - 20 Case based 30 50 100  

348-342 การจัดการอุตสาหกรรมสําหรับ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

2((2)-0-4) 20 - Case based, team based 30 - 50 100  

348-351 เทคโนโลยีชีวภาพพืชเบื้องต้น 3((2)-3-4) 30 10 Case Based 10 - 50 100  

348-361 พื้นฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุ
วิศวกรรม 

3((2)-2-5)       100  

348-371 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสน
เทศเบื้องต้น 

3((2)-2-5) 5 45 - - - 50 100  

348-402 วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ
เบื้องต้น 

2((2)-0-4) - - Team based 50 - 50 100  

348-403 การดัดแปลงยีนในเซลล์ชั้นสูง   2((2)-0-4) - 20 Case Based/scenario basee 30 - 50 100  

348-404 สรีรวิทยาเชิงโมเลกุลพืช 2((2)-0-4) 10 20 Case Based 20 - 50 100  

348-405  บทนําชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ 2((2)-0-4) 30 70 100  

348-406 ความฉลาดทางอารมณ์สําหรับ
นักวิทยาศาสตร์ 

2((1)-2-3)  30  20  50 100  

348-407   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
เทคโนโลยีชีวภาพบนมือถือ   

3((2)-3-4) 
 

30 40 - - - 30 100  

348-408 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมสําหรับนัก 3((2)-3-4)   5 45 - - - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิง

รุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ
จัดการ เรียนรู้
แบบทฤษฎี รวม 

ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based engagement ระบุร้อยละ 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ
ชีววิทยา                   

348-409 ชุดวิชา เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
สําหรับผลิตโปรตีนลูกผสมและการประยุกต์ใช้ 

9((7)-6-14)    50  50 100  

348-410 ชุดวิชา การวิเคราะห์และวิธีการใช้
เครื่องมือสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 

5(3-6-6) - 20 Case based 30 - 50 100  

348-411 ชุดวิชา จากจีโนมสู่ผลติภัณฑ์ 5((3)-6-6)   Case Based 50  50 100  

348-412 เทคโนโลยีและวิศวกรรมโปรตีนเบื้องต้น   2((2)-0-4) - 25 Case based 25 - 50 100  

348-413 เครื่องหมายโมเลกุล                          2((2)-0-4) 20 15 Case based, team based 15 - 50 100  

348-422 การกําจัดของเสีย                             2((2)-0-4) 30 20 - - - 50 100  

348-451 หลักเทคโนโลยีชีวภาพพืช 2                 2((2)-0-4) 30 10 Case based 10  50 100  

348-461 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 2((1)-2-3) - 50 - - - 50 100  

348-463 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 1((1)-0-2) - 50 - - - 50 100  

348-471 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1       1((1)-0-2)       100  

348-482 สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2   1(0-2-1)       100  

349-320 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของยีน 1(0-3-0)   ปฏิบัติการ 100 - - 100  

850-404 การแปรรูปอาหารเบื้องต้น 3((3)-0-6)      50 100  

853-541 การใช้ประโยชน์และการบําบัดวัสดุเศษ
เหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร 

3((3)-0-6)      50 100  

 



169 

 

ภาคผนวก   จ 
ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (work integrated learning : WIL) 
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร   97  หน่วยกิต 
จํานวนรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WiL)                  60        หน่วยกิต 
คิดเป็นร้อยละ   62  ของหน่วยกิตของรายวิชาบังคับในหลักสูตร 

 
รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จํานวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (work integrated learning : WIL) 
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การกําหนด 
ประสบ 
การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน
สลับกับ
การ
ทํางาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือการ 
การติดตาม
พฤติกรรมการ
ทํางาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย
และ
อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด
ใหม่หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ทํางานหรือการ
ฝึกเฉพาะ
ตําแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลังสําเร็จการ
เรียนทฤษฎี 

348-201 พันธุศาสตร์สําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2((2)-0-4)           

348-202 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3((2)-2-5)           

348-301 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 3((2)-2-5)           

348-302 ชุดวิชา เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลและ  
ชีวสารสนเทศเบื้องต้นสําหรับการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ 

5((4)-3-8)           

348-303 วิศวกรรมชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2((2)-0-4)           

348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์ 3((3)-1-5)           

348-305 ชุดวิชา เทคโนโลยีการผลิตโปรตีนลูกผสม
และการวิเคราะห์ด้วยชีวสารสนเทศ 

5((4)-3-8)           

348-307 การควบคุมคุณภาพผลติภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพ 

1((1)-0-2)           

348-308 ทักษะการสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์ 2((1)-2-3)           

348-315 ชีวสารสนเทศ: การวิเคราะห์ข้อมูล
ชีววิทยา                               

3((2)-3-4)           

348-322 ชุดวิชา ชุดตรวจทางชวีโมเลกุล      4((3)-3-6)            

348-342 การจัดการอุตสาหกรรมสําหรับ 2((2)-0-4)           
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จํานวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (work integrated learning : WIL) 
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การกําหนด 
ประสบ 
การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน
สลับกับ
การ
ทํางาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือการ 
การติดตาม
พฤติกรรมการ
ทํางาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย
และ
อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด
ใหม่หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ทํางานหรือการ
ฝึกเฉพาะ
ตําแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลังสําเร็จการ
เรียนทฤษฎี 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

348-371 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสนเทศ
เบื้องต้น 

3((2)-2-5)           

348-402 วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ
เบื้องต้น 

2((2)-0-4)           

348-403 การดัดแปลงยีนในเซลล์ชั้นสูง 2((2)-0-4)           

348-411 ชุดวิชา จากจีโนมสู่ผลติภัณฑ์             5((3)-6-6)           

348-481 สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1((1)-0-2)           

349-493 สหกิจศึกษา                                      6(0-40-0)           

349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 3(0-9-0)           

349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 3(0-9-0)           
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ภาคผนวก ฉ 
ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

รหัส - ชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต คําอธิบายชุดวิชา (Module) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา (Module) 
กิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

348-302 ชุดวิชา เทคนิคทาง
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสน
เทศเบื้องต้น สําหรับการ
วิเคราะห์ดีเอ็นเอ 
 Module: Basic molecular 
Biology Techniques and 
Bioinformatics for DNA 
Analysis 
   

5((4)-3-8) โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็น อาร์เอ็นเอ เทคนิค
พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษายีน ปฏิกิริยาลูกโซ่ การ
หาการเรียงตัวของลําดับเบส การศึกษาการ
แสดงออกของยีน การออกแบบไพรเมอร์ เทคนิค
การสร้ า ง ดี เ อ็น เอลูกผสม  การค้นหา ข้อ มูล
พันธุกรรมจากฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ NCBI การ
เปรียบเทียบ sequence หลาย sequence การ
ทําแผนภูมิชาติพันธุ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จีโน
มิก โปรติโอมิก ทรานสคริปโตมิกและเมตาโบโล
มิก 

Structure and function of DNA and 
RNA, Basic techniques for studying 
the gene, polymerase chain reaction, 
DNA sequencing, gene expression, 
primer design, cloning, searching 
nucleic acid on NCBI databases, 
nucleotide sequence alignment, 
phylogenetic trees, basic knowledge 
in genomics, proteomics, 
transcriptomics and metabolomics 
 

สามารถปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน
ทางอณูชีววิทยาได้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ได้แก่ PCR การ
โคลนยีนในดีเอ็นเอพาหะ และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ไ พ ร เ ม อ ร์ 
เปรียบเทียบข้อมูลลําดับดีเอ็นเอ 
และทําแผนภูมิชาติพันธุ์ได้ มี
ค ว าม รู้ แ ล ะอ ธิบ า ยหลั ก ก า ร
เกี่ ย วกับ  จี โน มิก  โปร ติ โอ มิก 
ทรานสคริปโตมิกและเมตาโบโล
มิกได้ 

- การเรียนการสอนแบบ active 
learning อภิปรายปัญหา และ
หลักการ 

- บทเรียนปฏิบัติการแบบแห้ง 
และแบบเปียก 

 
 

- การสอบข้อเขียน 
- การสอบภาคปฏิบัติการ 
- แบบทดสอบระหว่างคาบเรียน 
และท้ายคาบเรียน 

- การนําเสนอหัวข้อวิจัยจําลอง 
 



172 

 

รหัส - ชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต คําอธิบายชุดวิชา (Module) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา (Module) 
กิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

348-305 ชุดวิชา เทคโนโลยีการ
ผลิตโปรตีนลูกผสมและการ
วิเคราะห์ด้วยชีวสารสนเทศ
 Module: Recombinant 
Protein Technology and 
Bioinformatic analysis 
   

5((4)-3-8) ขั้นตอนการสร้างดีเอ็นเอลูกผสม การนําดีเอ็น
ลูกผสมเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน การผลิตโปรตีนจากดี
เอนเอลูกผสม การทําโปรตีนให้บริสุทธิ์ การ
ตรวจสอบโปรตีนโดยวิธีต่างๆ การใช้ฐานข้อมูล
โปรตีน การศึกษาโครงสร้างสามมิติของโปรตีน 
การใช้ความ รู้ทางพันธุ วิศวกรรมศาสตร์ มา
ดัดแปลงโปรตีนให้เป็นไปตามต้องการ 

Cloning processes, transform 
recombinant DNA into the host cell, 
Protein production, Protein 
purification, methods for protein 
detection, protein database, amino 
acid sequence alignment, study of 
three dimensional structure of 
proteins, protein engineering by 
genetic engineering methods 

สามารถปฏิบั ติการเทคนิคการ
โคลนนิ่งยีน และถ่ายสู่เซลล์เจ้า
บ้านได้ และสามารถผลิตโปรตีน
ลู กผสมจาก เซลล์ เ จ้ าบ้ าน ไ ด้ 
รวมถึงสามารถแยกโปรตีนให้
บริสุทธิ์ และตรวจสอบโปรตีนด้วย
เทคนิค SDS-PAGE และวัด
ปริมาณโปรตีนได้ สามารถทํานาย
โครงสร้างสามมิติของโปรตีนได้ 

- การเรียนการสอนแบบ active 
learning อภิปรายปัญหา และ
หลักการ 
- บทเรียนปฏิบัติการแบบแห้ง 
และแบบเปียก 
 

- การสอบข้อเขียน 
- การสอบภาคปฏิบัติการ 
- แบบทดสอบระหว่างคาบเรียน 

และท้ายคาบเรียน 
- การนําเสนอหัวข้อวิจัยจําลอง 
 

348-322 ชุดวิชา ชุดตรวจทาง    
ชีวโมเลกุล 
Module: Molecular 
Diagnostics Kit 

4((3)-3-6)   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชุดตรวจทางชีวโมเลกุล; 
ไบโอมาร์คเกอร์ในการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์; 
ชุดตรวจทางชีวโมเลกุลทางการเกษตร; โรคติดเชื้อ
และการวินิจฉัย; การออกแบบไพรเมอร์และโพรบ
สําหรับชุดทดสอบอย่างรวดเร็ว; เทคนิคการผลิต
แอนติบอดี; ชุดทดสอบแบบง่ายด้วยเทคนิคแลมป์; 
นาโนเทคโนโลยีและไบโอเซนเซอร์; ชุดทดสอบ
วินิจฉัยภูมิคุ้มกัน; การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบ
แถบเปลี่ยนสี; ชุดทดสอบแบบจุด; การพัฒนาชุด

สามารถทําปฏิบัติการเพื่อสร้างชุด
ต ร ว จ ท า ง ชี ว ภ า พ ใ น ก า ร
ประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ รวมถึง
ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ , 
องค์ประกอบของการจั ดการ
คุณภาพ  เ พื่ อ ใช้ ในการตรวจ
วิเคราะห์ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณได้ 

- การเรียนการสอนแบบ active 
learning อภิปรายปัญหา และ
หลักการ 
- บทเรียนปฏิบั ติการแบบแห้ง 
และแบบเปียก 

- การสอบข้อเขียน 
- การสอบภาคปฏิบัติการ 
- แบบทดสอบระหว่างคาบ

เรียน และท้ายคาบเรียน 
- การนําเสนอหัวข้อวิจัยจําลอง 
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รหัส - ชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต คําอธิบายชุดวิชา (Module) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา (Module) 
กิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

ตรวจสอบแบบเทคนิคแลมป์และแถบเปลี่ยนสี; 
ความไวและความจําเพาะของชุดตรวจทางชีว
โมเลกุล; ผลกระทบทางจริยธรรมและกฎหมาย; 
มาตรฐานสากล ; การรับรองคุณภาพ; 
องค์ประกอบของการจัดการคุณภาพ; การควบคุม
คุณภาพ; การประเมินและการตรวจสอบคุณภาพ 

Introduction to Molecular Diagnostics 
kit ; Biomarkers in disease diagnostics 
;Agricultural diagnostics; Infectious 
diseases and diagnosis; Design 
primers and Probe for rapid test kit; 
Antibody production techniques; 
Loop mediated isothermal 
amplification (lamp) rapid test kit; 
Nanotechnology and biosensors; 
Immunodiagnostic techniques and 
Immunochromatographic test; 
Lateral flow dipstick immunoassay; 
Loop mediated isothermal 
amplification (lamp) combine with 
Lateral flow dipstick; Dot blot 
immunoassay; sensitivity and 
specificity of Molecular Diagnostics 
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รหัส - ชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต คําอธิบายชุดวิชา (Module) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา (Module) 
กิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

Kit, Ethical and Legal Implications; 
International standards; Quality 
accreditation and certification;  
Elements of quality management; 
Quality control; Quality assessment 
and validation. 

348-409 ชุดวิชา 
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
สําหรับผลิตโปรตีนลูกผสมและ
การประยุกต์ใช้   
Module: Modern 
Biotechnology for 
Recombinant Protein 
Production and application 
  

9((7)-6-14)    โมดูลนี้จะประกอบด้วยหลักการและทฤษฏี
เกี่ยวกับการผลิตโปรตีนลูกผสมในห้องปฏิบัติการ
โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีของยีน 
พันธุวิศวกรรม และ ชีวสารสารสนเทศเบื้องต้น 
โดยเนื้อหาประกอบด้วยโครงสร้างและหน้าที่ของดี
เอ็นเอ เทคนิคพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาดีเอ็นเอ 
ปฏิกิริยาลูกโซ่ เทคนิคไฮบริไดเซซั่น การหาการ
เรียงตัวของลําดับเบส ขั้นตอนการสร้างดีเอ็นเอ
ลูกผสม การศึกษาการแสดงออกยีนและโปรตีน 
การค้นหาข้อมูลพัน ธุกรรมและโปรตีนจาก
ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ NCBI, Uniprot และ RSCB 
protein data bank การใช้โปรแกรม BLAST บน
เว็บไซต์ NCBI การเปรียบเทียบ sequence หลาย 
sequence การใช้โปรแกรมออกแบบและ
ตรวจสอบไพร์เมอร์ การสร้างแผนภูมิชาติพันธุ์ 
การทํานายโปรตีน โครงสร้างโปรตีน ฟังก์ชัน
โ ป ร ตี น  แบบจํ า ล อ ง โ ป ร ตี น  ก า ร จั ด ก า ร 
sequence ด้วยโปรแกรม BioEdit การ
ประยุกต์ใช้โปรตีนลูกผสม 

สามารถอธิบายหลักการการผลิต
โปรตีนลูกผสมจากความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีของยีนได้ 
สามารถปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน 
PCR การโคลนยีนในดีเอ็นเอพาหะ 
แ ล ะ ถ่ า ย สู่ เ ซ ล ล์ เ จ้ า บ้ า น ไ ด้ 
สามารถค้นหาข้อมูลพันธุกรรม
และโปร ตีนจากฐานข้อ มูล ไ ด้
ถูกต้อง รวมถึงสามารถวิเคราะห์
ลําดับพันธุกรรมด้วยโปรแกรม 
BLAST ได้ สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการออกแบบไพร
เมอร์ เปรียบเทียบข้อมูลลําดับดี
เอ็นเอ และทําแผนภูมิชาติพันธุ์ได้ 
สามารถใช้โปรแกรม BioEdit ใน
การจัดการ sequence ได้ และ
สามารถทํานายโครงสร้างสามมิติ
ของโปรตีนได้ 

- การเรียนการสอนแบบ active 
learning อภิปรายปัญหา และ
หลักการ 
- บทเรียนปฏิบัติการแบบแห้ง 
และแบบเปียก 
 

- การสอบข้อเขียน 
- การสอบภาคปฏิบัติการ 
- แบบทดสอบระหว่างคาบ

เรียน และท้ายคาบเรียน 
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รหัส - ชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต คําอธิบายชุดวิชา (Module) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา (Module) 
กิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

This module contains principles and 
theories about recombinant protein 
production in the laboratory using 
basic knowledge of gene technology 
genetic engineering and 
bioinformatics in which the content 
consists of structure and function of 
DNA basic techniques in DNA studies, 
polymerase chain reaction, 
hybridization, DNA sequencing, 
cloning,  and gene and protein 
expression, searching nucleic acid 
and protein databases on NCBI, 
Uniprot and RSCB protein data bank, 
using variant and disease databases, 
sequence alignment, BLAST on NCBI 
website, multiple sequence 
alignment, designing and checking 
primers, phylogenetic trees, protein 
prediction, structure, function and 
modeling, sequence manipulation 
using BioEdit, application of 
recombinant protein 
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รหัส - ชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต คําอธิบายชุดวิชา (Module) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา (Module) 
กิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

348-410  ชุดวิชา การวิเคราะห์
และวิธีการใช้เครื่องมือสําหรับ
เทคโนโลยีชีวภาพ  
Module: Analysis and 
Instrumental Methods for 
Biotechnology 
   

5((3)-6-6) ทักษะพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ จริยธรรมและความปลอดภัย 
ของตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์เบื้องต้น
สําหรับการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ การ 
ชั่งตวงวัด การเตรียมสารละลาย การใช้เครื่องวัด
ค่าความเป็นกรด-เบส การเตรียมสารที่มีความ
เข้มข้นต่างๆ การเตรียมสารละลายมาตรฐานและ
การสร้างกราฟมาตรฐาน การเตรียมอุปกรณ์ให้
ปลอดเชื้อ การเตรียมสารละลายและอาหารเลี้ยง
เชื้อ การบันทึกผล และการทํารายงานผลการ
ทดลอง  เทค นิคการ ทํ า งาน เป็ น ทีมอ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ หลักการและแนวทางการประยุกต์
การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ ระเบียบวิธีการใช้
เค รื่องมือต่างๆ เ พื่อการวิเคราะห์สมบั ติทาง
กายภาพและการวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ เทคนิค
ทางก๊าซและลิควิดโครมาโตกราฟฟีและสเปคโตรส
โคปี (NMR, IR, MS) ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
รวมไปถึงปฏิบัติการวิธีการวิเคราะห์และฝึกหัดการ
ใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
เพื่อใช้ในการ วิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ 

Basic skills required for 
biotechnological laboratory; ethics 
and safety concerns on self, others, 
and environment; general 

อธิบายหลักการพื้นฐาน และใช้
อุ ป ก ร ณ์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ท า ง
เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานเพื่อใช้ใน
การ  วิ เคราะห์ ตัวอย่างในเชิ ง
คุณภาพและปริมาณได้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ สามารถคํานวณและ
เตรียมสารละลาย และอาหาร
เลี้ยงเชื้อได้ สามารถวิเคราะห์ผล
การทดลองได้ ถูกต้อง  อธิบาย
หลักการด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

- การเรียนการสอนแบบ active 
learning อภิปรายปัญหา และ
หลักการ 
- บทเรียนปฏิบัติการแบบแห้ง 
และแบบเปียก 
 

- การสอบข้อเขียน 
- การสอบภาคปฏิบัติการ 
- แบบทดสอบระหว่างคาบเรียน 

และท้ายคาบเรียน 
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รหัส - ชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต คําอธิบายชุดวิชา (Module) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา (Module) 
กิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

equipments used in biotechnological 
laboratory; measuration; solution 
preparation; pH measurement; serial 
dilution technique; preparation of 
standard solution and calibration 
curve; media preparation and 
sterilization; data records and 
experimental report; effective 
teamwork technique. Principles and 
applications of instrumental analysis, 
methodology; instrument operations 
for physical and chemical analysis 
i.e. gas and liquid chromatography, 
spectroscopic techniques (NMR, IR, 
MS) in both qualitative and 
quantitative aspects including 
laboratory on methods of analysis 
and operation of analytical 
instruments relating to 
biotechnology for quantitative and 
qualitative analysis 
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รหัส - ชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต คําอธิบายชุดวิชา (Module) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา (Module) 
กิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

348-411 ชุดวิชา จากจีโนมสู่
ผลิตภัณฑ์             
Module: From Genome to 
Products 

5((3)-6-6) การวิเคราะห์ฐานข้อมูลจีโนม; การคัดเลือกและ
เพิ่มจํานวนยีนเป้าหมาย; การคัดเลือกสายพันธุ์
และการพัฒนาสายพันธุ์จุลชีพที่มีประโยชน์ด้าน
อุตสาหกรรม; การโคลนและการคัดเลือกรีคอม
บิแนนท์โคลน; เทคนิคผลิตโปรตีนและการทํา
โปรตีนบริสุทธิ์; ความเข้มข้นและความคงตัวของ
โปรตีน; การทดสอบการทํางานของโปรตีนและ
เอนไซม์; การผลิตผงโปรตีนแห้งและไมโคร
แคปซูล; การตรึงเอนไซม์; อนุภาคนาโนของ
โปรตีน; ผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพ; ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์และเครื่องสําอาง; สารเติมแต่งอาหาร
สําหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร; ผลิตภัณฑ์ลด
ความเป็นพิษและการบําบัดทางชีวภาพ; การ
เปลี่ยนของเหลือทิ้งทางชีวภาพเป็นวัสดุทาง
ชีวภาพ; ผลกระทบทางจริยธรรมและกฎหมาย; 
มาตรฐานสากล; การรับรองและรับรองคุณภาพ; 
แผนธุรกิจและรูปแบบธุรกิจ 

Genome database analysis; Target 
gene selection and  amplification 
technique; Microbial strain selection 
and genetic modification of industrial 
microorganisms; Cloning and 
screening of recombinant clones; 
Protein expression and Purification 
technique; Protein concentration 

สามารถทําปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท า ง ชี ว ภ า พ เ พื่ อ
ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ด้าน
ต่างๆ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้
เป็นตามมาตรฐานการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมเชิงธุรกิจได้ 

- การเรียนการสอนแบบ active 
learning อภิปรายปัญหา และ
หลักการ 
- บทเรียนปฏิบั ติการแบบแห้ง 
และแบบเปียก 

- การสอบข้อเขียน 
- การสอบภาคปฏิบัติการ 
- แบบทดสอบระหว่างคาบ

เรียน และท้ายคาบเรียน 
- การนําเสนอหัวข้อวิจัยจําลอง 
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รหัส - ชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต คําอธิบายชุดวิชา (Module) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา (Module) 
กิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

and stabilization; Protein and 
enzyme activity assay; Spray-dried 
protein powders and 
microencapsulate; Immobilization of 
enzymes; Protein nanoparticles; 
Antimicrobial products; Medical and 
cosmetic products; Feed additive in 
agriculture products; detoxification 
and bioremediation products; 
Conversion of biowastes to 
biomaterial; Ethical and Legal 
Implications; International standards; 
Quality accreditation and 
certification; Business plan and 
business model 
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ภาคผนวก ช 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน 
นางสาวสมพร  ต๊ันสกุล 
วุฒิการศึกษา Ph.D.      
สาขาวิชา Biotechnology 
ตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
1. ภาระสอนในหลักสูตรนี้ 
   รายวิชา หน่วยกิต 
 348-202 เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองต้น 3 
348-301 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 3 
 349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 3 
 349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 3 
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1.  Yingkong, P., Tanskul, S. (2019) Adsorption of Iron(III) and Copper(II) by Bacterial Cellulose 

from Rhodococcus sp. MI 2, Journal of Polymers and the Environment, 1-11. 
2.  Tanskul, S., Damthongsen, T., Jaturonlak, N. 2018. A medium supplemented with vegetable 

extract used for cellulose production of rhodococcus SP. MI 2. Bioscience Journal. Volume 
34, (3), 666-673.  
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นางสุชีรา ธนนิมิตร 
วุฒิการศึกษา Ph.D.      
สาขาวิชา Chemistry 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
1. ภาระสอนในหลักสูตรนี้ 
  รายวิชา หน่วยกิต 
 348-202 เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองต้น  3 
 348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์  3 
 348-422 การจัดการของเสีย 2 
348-410 ชุดวิชา การวิเคราะห์และวิธีการใช้เครื่องมือสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 5 
 349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1  3 
 349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2  3 
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1.  Bunsanong, N., Chotigeat, W., Deachamag, P., Thananimit, S. (2018). Semiquantitative dot-

blot immunogold assay for specific detection of white spot syndrome virus. Biotechnology 
and Applied Biochemistry, 65 (4), 586-593.   
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นางสาวจุฑารัตน์  เอ้ียวกฤตยากร 
วุฒิการศึกษา วศ.ด.      
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ภาระสอนในหลักสูตรนี้ 
  รายวิชา หน่วยกิต 
 348-202 เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองต้น  3 
 348-303 วิศวกรรมชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
 348-402 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบ้ืองต้น 2 
 348-422 การจัดการของเสีย 2 
 349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 3 
 349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 3  
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1. Iewkittayakorn, J., Kuechoo, K., Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., 

Chotigeat, W. (2020). Lovastatin Production by Aspergillus sclerotiorum Using Agricultural 
Waste. Food Technology and Biotechnology 58(2), 230-236. 

2. Iewkittayakorn, J., Khunthongkaew, P., Wongnoipla, Y., Kaewtatip, K., Suybangdum, P., 
Sopajarn, A. (2020). Biodegradable plates made of pineapple leaf pulp with biocoatings to 
improve water resistance. Journal of Materials Research and Technology 9(3), 5056-5066 

3. Suwannarat, S., Iewkittayakorn, J., Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., 
Chotigeat, W. (2019). Optimization of the Production of Lovastatin from Aspergillus 
sclerotiorum PSU-RSPG178 under Static Liquid Culture using Response Surface Methodology, 
Sains Malaysiana, 48(1), 93-102. 

4. Mueanmas, C., Nikhom, R., Petchkaew, A., Iewkittayakorn, J., Prasertsit, K. (2019) Extraction 
and esterification of waste coffee grounds oil as non-edible feedstock for biodiesel 
production, Renewable Energy, 133, 1414-1415. 

5. Khunthongkaew, P., Murugan, P., Sudesh, K., Iewkittayakorn, J. (2018). Biosynthesis of 
polyhydroxyalkanoates using Cupriavidus necator H16 and its application for particleboard 
production. Journal of Polymer Research, 25(6), Article number 131. 

6. Chankhong, K., Chotigeat, W., Iewkittayakorn, J. (2018). Effects of culture medium on growth 
kinetics and fatty acid composition of Chlorella sp. T12, Songklanakarin Journal of Science 
and Technology, 40(5), 1098-1104. 

7. Iewkittayakorn, J. Chungsiriporn, J., Rakmak, N. (2018). Utilization of waste from concentrated 
rubber latex industry for composting with addition of natural activators. Songklanakarin 
Journal of Science and Technology, 40(1), 114-120. 
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8. Chungsiriporn, J., Pongyeela, P., Iewkittayakorn, J. (2018). Use of wood vinegar as fungus and 
malodor retarding agent for natural rubber products. Songklanakarin Journal of Science and 
Technology, 40(1), 87-92. 

9. Kongpeng, C., Iewkittayakorn, J., Chotigeat, W. (2017). Effect of Storage Time and 
concentration of used cooking oil on polyhydroxyalkanoates (PHAs) production by 
cupriavidus necator H16. Sains Malaysiana, 46(9), 1465-1469. 

10. Iewkittayakorn, J., Khunthongkaew, P., Chotigeat, W., Sudesh, K. (2017). Effect of microwave 
pretreatment on the properties of particleboard made from para rubber wood sawdust with 
the addition of polyhydroxyalkanoates. Sains Malaysiana, 46(9), 1361-1367. 

11. Iewkittayakorn, J., Chungsiriporn, J., Pongyeela, P. (2017). Use of ammonium-enriched skim 
latex serum to compost rubber biomass wastes and its effect on planting brassica alboglabra. 
Sains Malaysiana, 46(10), 1763-1769.  

2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1. Suwannarat, S., Phongpaichit, S., Rukachaisiri, V., Iewkittayakorn, J., Chotigeat, W. 2018. 

Lovastatin biosynthesis by Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178. 17-18 September 2018, The 
International Bioscience Conference and The 7th Joint International PSU-UNS Bioscience 
Conference 2018 (IBSC2018), Krabi, Thailand, pp. 205-209. 
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นางสาวอลิษา หนักแก้ว 
วุฒิการศึกษา Ph.D.      
สาขาวิชา Molecular Biology and Bioinformatics 
ตําแหน่งทางวิชาการ – 
1. ภาระสอนในหลักสูตรนี้ 
  รายวิชา หน่วยกิต 
 348-201 พันธุศาสตร์สําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
 348-313 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 2 
 348-413 เครื่องหมายโมเลกุล 2 
 348-351 เทคโนโลยีชีวภาพพืชเบ้ืองต้น 3 
 349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 3 
 349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 3 
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1.  Whankaew, S., Ruttajorn, K., Madsen, C.K., Asp, T., Xu, L., Nakkaew, A., Phongdara, A. (2019) 

An EgHd3a-like and its alternatively spliced transcripts in the oil palm (Elaeis guineensis), 
Songklanakarin Journal of Science and Technology, 41, 332-340. 

2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1. Praopring, K., Nakkaew, A., (2020). Molecular biodiversity of  Boletus griseipurpureus in South 

of Thailand, 26-27 November 2020. The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for 
Biotechnology and International Conference (TSB2020), Bangkok, Thailand, 756-764.  

2. Sannikonphap, P., Nakkaew, A., Phongdara, A., Sangket, U. (2018). Pipeline development of 
SNPs analysis from transcriptome data of oil palms (Elaeis guineensis Jacq.), 17-18 September 
2018, The International Bioscience Conference and The 7th Joint International PSU-UNS 
Bioscience Conference 2018 (IBSC2018), Krabi, Thailand, 195-199. 
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นายพลสิทธิ์ สถาผลเดชา 
วุฒิการศึกษา Ph.D.      
สาขาวิชา Molecular Genetics and Genetic Engineering 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ภาระสอนในหลักสูตรนี้ 
  รายวิชา หน่วยกิต 
  348-201 พันธุศาสตร์สําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
  348-302 ชุดวิชา เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น 5 
  สําหรับการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ  
  348-306 จริยธรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ 1 
  348-313 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 2 
  348-361 พ้ืนฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 3 
  348-403 การดัดแปลงยีนในเซลล์ช้ันสูง 2 
  348-413 เครื่องหมายโมเลกุล 2 
  349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 3 
  349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 3 
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1.  Sathapondecha, P., Thepsuwan, T., Chotigeat, W. (2019) Induction of vitellogenesis in female 

banana shrimp, Fenneropenaeus merguiensis by leucine-tyrosine-arginine motif-containing 
protein 5 (LYRM5), Aquaculture, 512, Article number 734292. 

2.  Sathapondecha, P., Chotigeat, W. (2019). Induction of vitellogenesis by glass bottom boat in 
the female banana shrimp, Fenneropenaeus merguiensis de Man, General and Comparative 
Endocrinology, 270(1), 48-59. 

3.  Sathapondecha P., Panyim S., and Udomkit A. (2017) An essential role of Rieske domain 
oxygenase Neverland in the molting cycle of black tiger shrimp, Penaeus monodon. 
Comparative Biochemistry and Physiology Part A. 217:11-19.   

4.  Sathapondecha P., Panyim S., and Udomkit A. (2017) In vitro study of a putative role of 
gonad-inhibiting hormone in oocyte growth stimulation in Penaeus monodon. Aquaculture 
Research. 48:12, 5846-5853. 
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ภาคผนวก ช 
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดําเนินการของหลักสูตร 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิ การดําเนินการของผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 ท่านที่ 1: ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน ์
1) General Education ของ มอ. ยังขาด skills  
ใหม่ ๆ ด้าน การเงิน การทําธุรกิจ ไม่จําเป็นต้องเป็น 
startup, เรื่อง 21

st
 Century skills, การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
interpersonal skills สมควรปรับปรุงเรื่อง General 
Education Courses ของทั้งมหาวิทยาลัย 
 
2) ในหลักสูตร Biotechnology ในปีที ่3 และ 4 
น่าจะเพ่ิมเติม เน้ือหาสาระเร่ืองการที่
เทคโนโลยีชีวภาพมา disrupt production 
technologies เก่าๆ เพ่ิมเติมเรื่อง Business Skills 
ให้นักศึกษากับเรื่อง Information literacy ใน field 
ของ biotechnology 
 
3) มี exchange program หรือ joint courses จัด
ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็น consortium หรือไม่
มหาวิทยาลัยไทยก็ได้ในหัวขอ้สมัยใหม ่เช่น Flavour 
technology, Medical biotechnology 
 
 
 
4) น่าจะเสริม awareness เรื่อง quality systems 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกับการผลิตให้มากกว่าน้ี
เพราะน่ีคือจุดอ่อนของ Biotechnology ไทย 
 
 
 
 
5) ข้อสังเกตจากประสบการณ์ ที่รับนักศึกษาเข้า
โรงงาน SBS ผลิตชีววัตถุกับที่เคยบริหาร pilot 
plant ของมหิดล หลักสูตรในประเทศที่มีสอนเรื่อง
อุตสาหกรรมมกัจะสอน เน้น upstream process 
มากกว่า downstream 
 

 
เพ่ิม 1 รายวิชาคือ Biotechnology 
Entrepreneurship  

 
 
 
 

 
เพ่ิมเติมเน้ือหาดังกล่าวในส่วนในรายวิชา การเขียน
บทความทางเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมกับเสริมในเร่ือง
การสื่อสารในรายวิชา 348-308 ทักษะการ
ติดต่อสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
1) มีแผนการหาความร่วมมือในอนาคตเรื่อง 
Exchange program  
2) ในส่วน joint course ปัจจุบันหลักสูตรมีความ
ร่วมมือด้านสหกิจและบัณฑิตพันธ์ุใหม่ 
3) ในส่วนการเพ่ิมเติมในหัวขอ้สมัยใหม่ ในหลักสูตรมี
วิชาเลือก เช่น Medical biotechnology  
 
ในหลักสูตรรายละเอียดส่วนน้ีสอนในรายวิชา 
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ อีก
ทั้งหลักสูตรมแีผนในการหาความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและบริษัทต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เช่น อาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์ ผอ.
กรมวิทย์ 
 
ในส่วนของหลกัสูตรน้ันเน้นทัง้สองด้านโดยในส่วน 
downstream เช่น สอนด้าน Innovation Product 
& Process ขายได้ สร้างได้ 
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ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิ การดําเนินการของผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
ท่านที่ 2: ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศริิ 
1) เน่ืองจากหลักสูตรน้ี เน้นจุดเด่นด้านชีวโมเลกุล
และชีวสารสนเทศ จึงจําเป็นต้องระบุรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาที่สอดคล้องกับเป้าหมายผลผลติที่
ต้องการ 
2) วิชาเลือกควรแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ให้ชัดเจน เช่น
แบ่งเป็นกลุ่มวิชาชีวโมเลกุล กลุ่มวิชาชีวสารสนเทศ 

 
ระบุไว้แล้วตาม PLOs ของหลักสูตร และออกแบบใน
โครงสร้างหลักสูตรแล้ว 
 
 
ปรับและระบุไว้แล้วโดยแบ่งเป็นกลุ่มแล้วตาม
โครงสร้างหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฌ 
เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่กับเกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

หมวด/กลุ่มรายวิชา 
เกณฑ์ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 
2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
3) กลุ่มวิชาภาษา 

ไม่น้อยกว่า 30 30 
10 
 
8 
 

12 

30 
แบ่งเป็น 7 สาระ 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุ่มวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
2) กลุ่มวิชาบังคับและฝึกงาน 
3) กลุ่มวิชาเลือก 

ไม่น้อยกว่า 72 95-96 
44 

36-37 
15 

90 
47 
37 
6 

1. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 6 6 

รวม ไม่น้อยกว่า 120 131-132 126 
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ภาคผนวก ญ 
เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา                          12 หน่วยกิต 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน             (3) 
890-102 การอ่านและการเขียนภาษา                      (3)
อังกฤษพ้ืนฐาน 
เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 
หน่วยกิต  

รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเปลี่ยนจากกลุ่มวิชาเป็น 
สาระต่างๆดังน้ี  
สาระที่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์ 
เพื่อนมนุษย์                                     (4 หน่วยกิต) 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน          (2)
 388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์                         (1) 
 315-200 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์                            (1) 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ (5 หน่วยกิต)
 950-102 ชีวิตที่ดี                                           (3) 
 895-001 พลเมืองที่ดี                                       (2) 
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ             (1 หน่วยกิต) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ                (1) 
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและ 
การรู้ดิจิทัล                                   (4 หน่วยกิต) 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต                                  (2) 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล                            (2) 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะ 
และตัวเลข                                     (4 หน่วยกิต) 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล                         (2) 
322-100 คํานวณศิลป์                                     (2) 
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร               (4 หน่วยกิต) 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา            (2 หน่วยกิต) 
วิชาเลือก                                        (6 หน่วยกิต) 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10หน่วยกิต 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1                         (1) 
001-131 สุขภาวะกายและจิต                              (3) 
895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต                     (3) 
เลือกเรียนรายวิชาในสาขากีฬา  พลศึกษาหรือนันทนาการ  
จํานวน  1 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
กิต 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต 
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม             (3) 
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์                   (3) 
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

2.หมวดวิชาเฉพาะ                       95-96 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ                          97 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิชาชีพ          44 หน่วยกิต
322-101 แคลคูลัส 1                                         (3) 
322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2                               (3) 
324-101 เคมีทั่วไป  1                                        (3) 
324-102 เคมทีั่วไป 2                                        (3) 
324-233 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น                               (3) 
324-247 หลักเคมีวิเคราะห์                                 (3) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1                           (1) 
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                            (1) 
325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น                   (1) 

1) กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิชาชีพ        47 หน่วยกิต 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่ปลี่ยนแปลง 
325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                          (1)
ไม่เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน                  (1) 
326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป                                   (3)
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป                      (1) 
328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน                                      (3) 
328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1                                (1)
330-101 หลักชีววิทยา 1                                     (3)
330-102 หลักชีววิทยา 2                                     (3)
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                        (1) 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา2                         (1) 
332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1   ………..                         (3)
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1                       (1) 
348-201 พันธุศาสตร์สําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ           (2) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

   332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน                                   (3) 

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน                       (1) 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
347-201 สถิติพ้ืนฐาน                                     (3) 

2) กลุ่มวิชาบังคับ                         36-37 หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชาบังคับ                           44 หน่วยกิต 
2.1 วิชาบังคับของสาขา                      20 หน่วยกิต 2.1 วิชาบังคับของสาขา                    37 หน่วยกิต 
347-201 สถิติพ้ืนฐาน                                     (3) 
348-302 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ                          (3) 
349-302 ปฏิบัติการหลักเทคโนโลยีชีวภาพ               (1) 
348-202 เทคโนโลยีของยีน                               (2) 
349-202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของยีน                    (1) 
348-303 วิศวกรรมชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ     (2) 
348-391 การฝึกงาน                                      (1) 
348-481 สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1       (1) 
349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1               (3) 
349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2               (3) 
หรือ 349-493 สหกิจศึกษา*                              (6) 

ย้ายไป กลุ่มวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานวิชาชีพ         
เปลี่ยนเป็นรายวิชา 348-202 
เปลี่ยนเป็นรายวิชา 348-202 
เปลี่ยนรหัสเป็น 348-320 และย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเลือก 
เปลี่ยนเป็นชุดวิชา 349-320 และย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเลือก  
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
348-202 เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองต้น                      (3) 
348-203 หลักการแก้ปัญหา                              (2) 
348-301 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์                     (3) 
348-302 ชุดวิชา เทคนิคทางชีวโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
เบ้ืองต้นสําหรับการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ                       (5) 
348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์                  (3) 
348-305 ชุดวิชา เทคโนโลยีการผลิตโปรตีนลูกผสมและ
การวิเคราะห์ด้วยชีวสารสนเทศ                           (5) 
348-306 จริยธรรม และความปลอดภัยทางชีวภาพ     (1) 
348-307 การควบคุมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ       (1) 
348-308 ทักษะการติดต่อสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์   (2) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
348-309 การเขียนบทความทางเทคโนโลยีชีวภาพ      (1) 
348-401 การประกอบธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ          (1) 

2.2 วิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม                 16-17 หน่วยกิต 2.2 วิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม             ไม่มี 
348-301 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์                     (3) 
348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์                 (3) 
348-305 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพพ้ืนฐาน          (2) 
348-361 พ้ืนฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม    (3) 
348-461 ชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น                           (2) 
850-403 อุตสาหกรรมเกษตรท่ัวไป                       (3) 
326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม                    (3) 
326-321 จุลชีววิทยาทางอาหาร                          (3) 
348-309 สรีรวิทยาของสัตว์และพืช                       (3) 
 
348-351 เทคโนโลยีชีวภาพพืชเบ้ืองต้น                   (3) 
510-431 หลักการปรับปรุงพันธ์ุพืช                       (3) 
348-421 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เบ้ืองต้น                  (2) 
515-351 หลักโภชนาศาสตร์สัตว์                         (3) 

ย้ายไปเป็นวิชาบังคับสาขา 
ย้ายไปเป็นวิชาบังคับสาขา 
เปลี่ยนเป็น 348-402 วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ
เบ้ืองต้น และ ย้ายไปเป็นวิชาเลือก  
ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเลือก 
ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเลือก 
ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเลือก 
ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเลือก 
เปลี่ยนเป็น348-404 สรีรวิทยาเชิงโมเลกุลพืช (2) และย้าย
ไปอยู่กลุ่มวิชาเลือก 
ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเลือก 
ยกเลิก 
เปลี่ยนรหัสเป็น 348-321 และย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเลือก 
ยกเลิก 
 
 

3.กลุ่มวิชาเลือก                               15 หน่วยกิต 3.กลุ่มวิชาเลือก                             6 หน่วยกิต 
225-346 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน      (3) 
319-505 เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลิเมอร์         (3) 
326-314 วิธีทางจุลชีววิทยา                               (2) 
326-434 จุลชีววิทยาอาหารหมัก                           (3) 
330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย               (4) 
330-230 อนุกรมวิธานของพืช                             (3) 
330-300 ชีววิทยาของเซลล์                               (4) 
330-360 พันธุศาสตร์                                       (3) 
330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช                          (3)
331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                          (1) 
348-307 การดัดแปลงยีนในเซลล์ช้ันสูง                   (2) 
348-308 ทักษะการติดต่อสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์กับ
องค์การภายนอก                                           (2) 
348-310 พันธุศาสตร์พืชและการปรับปรุงพันธ์ุพืชสําหรับ
เทคโนโลยีชีวภาพ                                          (2) 
348-311 เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์                     (2) 
348-312 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์และการ

ยกเลิก 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 326-211 
ยกเลิก 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 330-260 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 331-260 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 348-403 
 
ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับสาขา 
 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ปรับปรุงพันธ์ุ                                                (2) 
348-313 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเบ้ืองต้น             (2)
348-341 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม                   (3) 
348-342 การจัดการอุตสาหกรรมสําหรับ 
เทคโนโลยีชีวภาพ                                           (3) 
348-371 การเขียนโปรแกรมสําหรับ 
ชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น                                      (3) 
348-401 จริยธรรม และความปลอดภัยทางชีวภาพ      (1) 
 
348-412 เทคโนโลยีและวิศวกรรมโปรตีนเบ้ืองต้น        (2)
348-413 เครื่องหมายโมเลกุล                             (2) 
348-422 การกําจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ             (2) 
348-451 หลักเทคโนโลยีชีวภาพพืช 2                    (2) 
348-471 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1            (1) 
348-482 สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2        (1)
348-493 การเขียนบทความทางเทคโนโลยีชีวภาพ       (1) 
 
853-541 การใช้ประโยชน์และการบําบัดวัสดุเศษเหลือ  (3)

ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิตเป็น 2 หน่วยกิต  
 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 348-306 และย้ายไปอยู่วิชาบังคับ
สาขา 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 348-309 และย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ
สาขา 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
348-361 พ้ืนฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม    (3) 
348-461 ชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น                           (2) 
348-314 แบบจําลองเชิงโมเลกุลสมัยใหม่ 
สําหรับผู้เริ่มต้น                                             (3) 
348-315 ชีวสารสนเทศ: การวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยา    (2)
348-316 การจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บทางด้าน
ชีวสารสนเทศ                                               (2) 
348-317 ชีวสารสนเทศ: ชีวสารสนเทศเชิงโครงสร้าง    (3) 
348-318 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสนเทศโดยใช้
ภาษา R                                                     (3) 
348-319 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสนเทศโดยใช้
ภาษา Perl                                                  (3) 
348-320 เทคโนโลยีของยีน                                (2) 
348-322 ชุดวิชา ชุดตรวจทางชีวโมเลกุล                  (4) 
348-402 วิศวกรรมกระบวณการทางชีวภาพเบ้ืองต้น    (2) 
348-403 การดัดแปลงยีนในเซลล์ช้ันสูง                   (2) 
348-404 สรีรวิทยาเชิงโมเลกุลพืช                         (2) 
348-405 บทนําชีววิทยาชีวโมเลกุลทางการแพทย์        (2)
348-406 ความฉลาดทางอารมณ์สําหรับ 
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นักวิทยาศาสตร์                                             (2) 
348-407 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพ
บนมือถือ                                                    (3) 
348-408 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมสําหรับนักชีววิทยา (3)
348-409 ชุดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมส่ําหรับผลิต
โปรตีนลูกผสมและการประยุกต์ใช้                          (9) 
348-410 ชุดวิชา การวิเคราะห์และวิธีการใช้เครื่องมือ 
สําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ                                  (5) 
348-411 ชุดวิชา จากจีโนมสู่ผลิตภัณฑ์                   (5) 

3 หมวดวิชาเลือกเสรี                         6 หน่วยกิต 3 หมวดวิชาเลือกเสรี                         6 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆทั้งใน
และต่างประเทศ 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆทั้งใน
และต่างประเทศ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
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ภาคผนวก ฏ 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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