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รายละเอียดของหลักสูตร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
 
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
1 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย                     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
 ภาษาอังกฤษ                 : Bachelor of Science Program in Applied Biology 
 
2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์) 
ชื่อย่อภาษาไทย               : วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ          : Bachelor of Science (Applied Biology) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Applied Biology) 

 
3 วิชาเอก (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
4 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 
5 รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  

 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

ปริญญาตรีทางวิชาการ 
 
5.3 ภาษาท่ีใช้ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
  



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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5.4 การรับเข้าศึกษา 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง 

 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

-  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอ
หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561  วันที่ 11 มกราคม 2561 

- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจาก สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 

- ก าหนด เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
 
7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี) 
 
8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
 8.2 นักวิชาการ 
 8.3 พนักงานห้องปฏิบัติการ 
 8.4 เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน 
 8.5 ประกอบอาชีพอิสระที่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
 8.6 พนักงานบริษัท 
 8.7 พนักงานขายเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
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9 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน  ปีที่
ส าเร็จ 

1 นายพงษ์พันธ ์
สุขสุพันธ ์
3 9604 00068 55 5 

อาจารย ์ พท.บ.  
วท.ม.  
 
ป.บัณฑิต 
 
วท.บ.  

แพทย์แผนไทย 
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพคร ู
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 
2540 
 
2545 
 
2534 

2 นางนรารัตน์  
วัฒนาพันธ ์
3 9699 00271 52 8 

อาจารย ์ ปร.ด.  
วท.ม.  
กศ.ม. 
 
วท.บ.  

ชีววิทยา 
เทคโนโลยีชีวภาพ  
การบริหาร
การศึกษา 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2559 
2547 
2552 
 
2542 

3 นางสาวปิยะวรรณ  
หลีชาต ิ
3 9699 00183 50 5 

อาจารย ์ ปร.ด.  
 
 
 
วท.ม.  
 
วท.บ.  

เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตร
นานาชาติ) 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
ชีววิทยา 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2558 
 
 
 
2547 
 
2543 

4 นางสาวสุทธิรัตน์  
ขาวปากรอ 
3 9603 00220 86 0 

อาจารย์ วท.ด.  
 
วท.ม.  
วท.บ.  

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 
พฤกษศาสตร์ 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2558 
 
2546 
2542 

5 นางสาวสุภาภรณ์  
เทศวิเชียร 
1 4599 00019 29 1 

อาจารย ์ วท.ม.  
วท.บ.  

เทคโนโลยีชีวภาพ 
ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2554 
2549 

 
10 สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ตั้งอยู่ในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออกตอนล่างและลุ่มน้ าปัตตานี มีเทือกเขาสันกาลาคีรีพาดผ่านและเป็นพรมแดนกั้น
ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็น
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แหล่งที่อยู่อาศัยของนกเงือกถึง 10 ชนิด จากจ านวน 12 ชนิด ที่มีในประเทศไทย ส่วนในพื้นท่ี
ชายฝั่งทะเลสามารถพบสัตว์ทะเลหายาก เช่น โลมาหลังโหนกและวาฬโอมูระ  จังหวัดนราธิวาสมี
พ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีมีชื่อเสียง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาฮาลา-บาลา  
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง  อุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป  สวนพฤกษศาสตร์ชายแดน
ภาคใต้  สวนรวมพรรณไม้ปุา 60 พรรษา มหาราชินีภาคใต้  นอกจากนี้ยังมีโครงการพระราชด าริ
มากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติปุาชายเลนยะหริ่ง  โครงการส ารวจ
และรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับปุาภาคใต้  หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา และศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือ
พัฒนาการเป็นศูนย์กลางของการค้าอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ เพ่ิมโอกาสการจ้างงาน โอกาส
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลงทุน   แต่ยังขาดการพัฒนาวัตถุดิบและบุคลากรด้านการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ 925 แห่ง มีนักเรียนประมาณ 300,000 คน สถานศึกษาเอกชน 
172 แห่ง โดยโรงเรียนเอกชน 126 แห่ง เน้นการศึกษาสายสามัญควบคู่กับการเรียนศาสนา 
นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 32 
แห่ง อย่างไรก็ตามการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ยังไม่สามารถด าเนินการอย่างเต็มที่ตามโอกาส
และศักยภาพท่ีมีอย่างสูงสุด เนื่องจากเหตุปัญหาความไม่สงบ ท าให้ขาดแคลนบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ในพื้นท่ี อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่ในท้องถิ่นประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งมีรายได้
ค่อนข้างต่ า เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อของบุตรหลาน ท าให้นักเรียนในพ้ืนที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษา 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมภายใต้พหุวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นการผสมผสาน 
วัตนธรรมของชาวไทยพุทธชาวมลายูและและชายไทยเชื้อสายจีน  ดังนั้นความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่ส าคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข การปรับปรุง
หลักสูตรจะค านึงถึงปัญหาสังคมท่ีส าคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปัญหาการติดยาเสพติด และปัญหาการว่างงานจึงท าให้มีแรงงานไทยจ านวนมาก
ที่ไปท างานในประเทศมาเลเซีย 
 
12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบในข้อ 11.1 และ 11.2 เป็นเหตุผลส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เพ่ือสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่โดย
ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของท้องถิ่นในพื้นที่  
เพ่ือรองรับนักเรียนจากโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาซึ่งมีอยู่ร้อยละ 70 
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ของนักเรียนในพื้นท่ี เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือจัดการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ การคิด วางแผนอย่างเป็นระบบ ทั้งการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปผล และการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ผลิตบัณฑิตที่
ตอบสนองต่อความต้องการของพ้ืนที่ ภายใต้การจัดการศึกษาท่ีมีความเข้าใจถึงบริบทของสังคม
พหุวัฒนธรรม รวมถึงการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมจิตอาสา ศาสตร์
พระราชา และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันที่ส าคัญในการสร้างบัณฑิตที่มี
คุณภาพสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป 
 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

โดยเป็นหน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพ่ือผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และยึดหลักการให้โอกาสทางการศึกษา 

 
12.3 เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีกระบวนการเรียนการสอนนับจากปีการศึกษา 2556ถึงปีการศึกษา
2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี มีบัณฑิตจบการศึกษาแล้วจ านวน 1 รุ่น จึงเข้าสู่รอบของการประเมิน
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดให้ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการประเมินเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น
สถานการณ์ภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจึงต้องการความรู้ความสามารถและจิตส านึก
ของประชากรโลกในการร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา จึงมีความต้องการบุคลากรที่สามารถลด
ความขัดแย้งและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ท่ามกลางความแตกต่างทางศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม ตลอดจนนโยบายจากภาครัฐ เช่น นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาประเทศโดยการผลิตบุคลากรที่สามารถเพ่ิม
มูลค่าทรัพยากรบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ได้เทียบเคียงกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2555 หน้า 6 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 54 ง เพ่ือให้คุณภาพ
ของบัณฑิตในหลักสูตรมีมาตรฐานใกล้เคียงกับบัณฑิตหลักสูตรชีววิทยาในสถาบันการศึกษาอ่ืน 
ได้แก่ การปรับปรุงให้หลักสูตรมีเนื้อหาหลักที่จ าเป็นต้องเรียนได้แก่ วิชาชีวเคมี(ทฤษฎีและ
ปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จุลชีววิทยา(ทฤษฎีและปฏิบัติการ)ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
เคมีอินทรีย์(ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และชีวสถิติ/สถิติพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
3 หน่วยกิต ส่วนวิชาเฉพาะสาขา ประกอบด้วยวิชาวิวัฒนาการไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
การสืบพันธุ์และพันธุกรรมไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต การจัดระบบและความหลากหลายทาง
ชีววิทยาไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  
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กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต การพ่ึงพาต่อกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิตสัมมนาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต และโครงงานไม่น้อยกว่า  
2 หน่วยกิต นอกจากนี้ในหมวดวิชาเฉพาะสาขาได้มีการปรับปรุงเนื้อหาเพ่ิมรายวิชาที่ทันสมัย 
และมีความหลากหลายมากข้ึน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เพียงพอที่จะด ารงชีพบนฐานของ
ทรัพยากร ตลอดจนสามารถใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น  สามารถน าไปประยุกต์ใน
การประกอบอาชีพตามความถนัด และด ารงชีวิตอยู่ในสภาพเศรษฐกิจสังคมของยุคปัจจุบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
 
11-014-112         โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน                 3(3-0-6) 
                         (World and Current Events) 
11-014-120         กิจกรรมพลศึกษา                           1(0-2-1) 
                         (Physical Education Activity) 
11-024-112         ทักษะการคิด                                3(2-2-5) 
                         (Thinking Skills) 
11-034-101         การใช้ภาษาไทย                            3(2-2-5) 
                         (Thai Usage) 
11-034-104         การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
                        (Malay in Daily Life) 
11-034-108         การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ          3(2-2-5) 
                        (English Reading and Writing) 
11-034-109         การฟังและพูดภาษาอังกฤษ               3(2-2-5) 
                        (English Listening and Speaking) 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้กับทุกคณะ/สถาบัน 
 

รหัสวิชา รายวิชา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10-014-203 เทคโนโลยีสารสนเทศ I 

(Information Technology I) 
         

10-024-102 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 
(Computer and Applications) 

         

10-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 
(Computer in Daily Life) 

         

10-024-301 การใช้งานอินเตอร์เน็ต 
(Internet Usage) 

         

10-024-302 การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
(Introduction of Computer Maintenance) 

         

10-034-204 ระเบียบวิธีการวิจัย 
(Introduction to Research Methodology) 

         

10-054-201 เคมีพ้ืนฐาน 
(Fundamental  Chemistry) 

         

10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
(Fundamental Chemistry Laboratory) 

         

10-054-204 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
(Introduction to Organic Chemistry) 

         

10-054-205 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
(Introduction to Organic Chemistry 
Laboratory) 

         

10-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
(Science in Daily Life) 

         

10-064-117 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(Man and Biological Science) 

         

10-064-118 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 
(Science Technology and Society) 

         

10-064-119 วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว 
(Science and Green World) 

         

10-064-206 พันธุศาสตร์ 
(Genetics) 

         

10-064-207 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 
(Genetics Laboratory) 
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รหัสวิชา รายวิชา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10-064-209 หลักชีววิทยา 

(Principles of Biology) 
         

10-064-210 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 
(Principles of Biology Laboratory 

         

10-074-201 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 
(Fundamental Biochemistry) 

         

10-074-202 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน 
(Fundamental Biochemistry Laboratory) 

         

10-104-201 จุลชีววิทยา 
(Microbiology) 

         

10-104-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
(Microbiology Laboratory) 

         

10-124-201 เภสัชวิทยา 
(Pharmacology) 

         

 
หมายเหตุ 1 = คณะแพทยศาสตร์   6= คณะศิลปศาสตร์ 

2 = คณะพยาบาลศาสตร์  7 = วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
3 = คณะวิศวกรรมศาสตร์  8 = วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 
4 = คณะวิทยาการจัดการ  9 = สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
5 = คณะเกษตรศาสตร์ 

 
13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องควบคุม  
ด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลที่มีคุณภาพ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร  และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

13.3.2 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษาในการพิจารณา ข้อก าหนดรายวิชา  การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการ
ด าเนินการ 

13.3.3 งานวิชาการของคณะฯ ท าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาเฉพาะกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ และใช้ที่ประชุม
วิชาการประจ าเดือนของมหาวิทยาลัยฯ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณางานด้านวิชาการ
ร่วมกัน 
 
  



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ปรับปรุงและพัฒนาปรัชญา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องตามสภาพการณ์ปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต มาใช้พิจารณาประกอบการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกล
ยุทธ์ ดังนี้ 
 

1.1.1  ปรัชญา 
ศึกษา วิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและ

สังคมศาสตร์ เป็นรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชน สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
1.1.2  วิสัยทัศน์  

“มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับหนึ่งของ
สามจังหวัดชายแดนใต้ ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม ภายในปี 2564” 

 
1.1.3  พันธกิจ  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีพันธกิจดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับท่ีมีคุณภาพ 
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน 
4. ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
5. การบริหารและการจัดการ 

 
1.1.4  แผนกลยุทธ์  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ประจ าปี 2560-
2564 ผ่านมติความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2560  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม 
ในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ และมุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
1.1.5  ปรัชญาของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือสนองต่อแนวนโยบายการ
พัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาประยุกต์ และสามารถน าความรู้ประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้สังคม 
พหุวัฒนธรรม 
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1.2 ความส าคัญ 
เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านชีววิทยาประยุกต์ บนพ้ืนฐานของ

แหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พันธุวิศวกรรม และอาหาร 

 
1.3 ข้อมูลปูอนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์ ระหว่าง
วันที่ 2-16 พฤศจิกายน 2560  
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Customers) ความต้องการ/ความคาดหวัง(Outcome) 

ผู้ใช้บัณฑิต -มีความกล้าคิดกล้าลงมือปฏิบัติงานวิเคราะห์ปัญหาและคิดงานเป็น 
-เข้าใจและบรรยายเกี่ยวกับดาราศาสตร์ได้ 
-มองภาพรวมของงานที่ได้รับมอบหมายได้คิดต่อยอดงานเป็น  
-คิดออกแบบงานและทาโครงงานหรือวิจัยได้ 
-ไม่เล่นสื่อ social network เช่น line facebook ระหว่างท างาน 
-มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานเข้าใจและยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรม 
-ท างานเป็นทีมได้ 
-มีทักษะด้านการเขียนรายงานหรืองานวิชาการท่ีดีโดยใช้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 
-มีทักษะทางคณิตศาสตร์การค านวณตัวเลขได้ดีและน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ 
-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารสนเทศได้ 

ศิษย์เก่า -เพ่ิมความรู้เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์  
-เพ่ิมทักษะปฏิบัติการกายวิภาคของพืชเพ่ือเป็นผู้ช่วยวิจัย 
-เพ่ิมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office  
-เพ่ิมความรู้ในการเขียนหนังสือราชการ 

ผู้บริหาร -บัณฑิตมีความรู้และทักษะตามกรอบ TQF  
-บัณฑิตที่มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
และสื่อสารได้ 
-ท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ได้ 
-บริการวิชาการผ่านโครงการที่คณะจัดได้ 

บุคลากรสายสอนและวิจัย -คณะฯบริการและอ านวยความสะดวกเช่นลดภาระงานด้านวิชาการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ประจ า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
-คณะฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาตนเองของบุคลากร  
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1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ( Program Expected Learning Outcomes; PLOs) 
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้น ามาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ( Expected 

Learning Outcomes; ELOs) ของหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์ ในการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ดังนี้ 

PLO1 ประยุกต์ใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางชีววิทยาได้ 
PLO2 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นได้ 
PLO3 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในท้องถิ่นได้ 
PLO4 ปฏิบัติการโดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลเบื้องต้นได้ 
PLO5 คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางชีววิทยาร่วมกับชุมชน ในการ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
PLO6 แสดงออกถึงการมีทักษะการคิด เขียน พูดอย่างเป็นระบบ และสามารถใช้

ภาษาสื่อสารได้หลากหลาย 
PLO7 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ อดทน ตรงต่อเวลา การท างานเป็นทีม และมี

จรรยาบรรณนักวิจัย 
PLO8 สามารถใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือการประกอบ

อาชีพได้ 
 

1.5 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตชีววิทยา สนองความต้องการของวงการวิทยาศาสตร์ 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านชีววิทยา ทั้งในระดับพื้นฐานและประยุกต์ใช้ความ

หลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถศึกษาและวิจัยทางด้านชีววิทยา โดยเฉพาะในสาขาที่

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม 
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
2.1 แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

(1) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาก าหนด เพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรหลังจากด าเนิน งาน
เป็นระยะเวลาครึ่งหนึ่งของ
ระยะเวลาในการด าเนิน
หลักสูตร 

(1) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและ
ติดตามการด าเนินงานของ
หลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาในแต่ละตัวชี้วัด 
(2) ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 
(2) มีการจัดท ารายละเอียด
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(3) มีการจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 
และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.4 ก่อน
การเปิดในแต่ละภาคการ 
ศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4) จัดท ารายงานการ
ด าเนินการของรายวิชาตาม
แบบ มคอ.5 และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.6 ภายใน 
30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 
(5) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรูปที่ก าหนดใน 
มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 
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2.1 แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ. 7 ของปีที่ผ่านมา 

(2) พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการให้มีประสบการณ์ 
และน ามาใช้ในการเรียนการ
สอน 

(2) สนับสนุนบุคลากรทั้งฝุาย
วิชาการและฝุายสนับสนุน
วิชาการ ให้ได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

(8) อาจารย์ใหม่ (ทุกคน) 
ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
(9) อาจารย์ประจ าทุกคนต้อง
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
(10) จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

(3) ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

(3) ติดตามและประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

(11) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 
(12) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการศึกษา  
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคต่อปีการศึกษาโดยหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิ
ตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตร โดยให้มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดต่อไปนี้  
  ภาคต้น สิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคปลาย มกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2.2.2เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 พื้นฐานความรู้และความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษไมอ่ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามาเป็น

ระดับอุดมศึกษาท าได้ยาก 
2.3.3 ความสามารถสืบค้นงานหรือเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 มีเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาแรกเข้ามีการ สอนปรับพื้นฐาน

ด้านวิทยาศาสตร์ 
2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีคู่มือการศึกษา แนะน าการวางเปูาหมาย

ชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาและการแบ่งเวลา สร้างแรงบันดาลใจและชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของการศึกษา แนะน าอาชีพหลังจบการศึกษา และสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้
เข้มแข็ง เพื่อติดตามผลการเรียน 

2.4.3 จัดให้มีปริมาณหนังสือ หนังสืออิเล็กทร อนิกส์ให้เพียงพอ เพิ่มเวลาในการ
ให้บริการ และจัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์บริการเพ่ือสืบค้นงานและศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และมี
การแนะน าวิธีการสืบค้น ตลอดจนกระตุ้นให้มีการสืบค้นเป็นกลุ่มและก าหนดเวลาที่ชัดเจนในการ
สั่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

จ านวนนักศึกษา (คน) 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3   40 40 40 
ชั้นปีที่ 4    40 40 
รวม 40 80 120 160 160 
นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 40 
 
  



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ (บาท) 

2561 2562 2563 2564 
ค่าบ ารุงการศึกษา 720,000.00 1,440,000.00 2,160,000.00 2,880,000.00 
ค่าลงทะเบียน 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมรายรับ 720,000.00 2,160,000.00 4,320,000.00 7,200,000.00 

 
 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 

รายการ 
ปีงบประมาณ (บาท) 

2561 2562 2563 2564 
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 5,990,976.00 6,590,073.60 7,249,080.96 7,973,989.06 
อัตราที่ต้องการใหม่ 766,532.00 843,185.20 927,503.72 1,020,254.09 
ค่าจ้างช่ัวคราว 158,940.00 174,834.00 192,317.40 211,549.14 
ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ 1,032,313.33 1,135,544.67 1,249,099.13 1,374,009.05 
ค่าสาธารณูปโภค 438,333.33 482,166.67 530,383.33 583,421.67 
ค่าหนังสือ วารสารและต ารา 140,000.00 154,000.00 169,400.00 186,340.00 
ค่าครุภัณฑ์ 33,333.33 36,666.67 40,333.33 44,366.67 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - 
รวมรายจ่าย 8,560,428.00 9,416,470.80 10,358,117.88 11,393,929.67 
จ านวนนักศึกษา (คน) 40 80 120 160 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 214,010.70 117,705.89 86,317.65 71,212.06 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
เป็นแบบชั้นเรียน โดยใช้ระบบทวิภาค คิดหน่วยกิตและให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
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3. โครงสร้างหลักสูตร 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และพลศึกษา 8 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 22 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาบังคับ 54 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

3. 6 หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิต  
 

    3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษา  15  หน่วยกิต 
11-034-101 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5) 
 (Thai Usage)  
11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) 
 (Malay in Daily Life)  
11-034-108 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
 (English Reading and Writing)   
11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
 (English Listening and Speaking)  
10-154-104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5) 
 (English for Science)  

 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และพลศึกษา  8  หน่วยกิต 

11-014-112 โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน 3 (3-0-6) 
 (World and Current Events)  
11-024-112 ทักษะการคิด 3 (3-0-6) 
 (Thinking Skills)  
11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2-1) 
 (Physical Education Activity)  
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10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (0-0-3) 
 (Extracurricular Activities)  
 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต 
10-024-105 3 (2-2-5) 3 (2-2-5) 
 (Computer in Daily Life)  
10-064-119 

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว 

3 (3-0-6) 3 (2-2-5) 
 (Science and Green World)  
10-064-122 ทักษะการน าเสนองานทางชีววิทยาประยุกต์ 1 (1-0-2) 
 (Skill in Applied Biology Presentation)  
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 

1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  22  หน่วยกิต 
 
10-034-205 คณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-6)  
 (Mathematics I)  
10-034-206 คณิตศาสตร์ 2 3 (3-0-6)  
 (Mathematics II)  
10-044-203 ฟิสิกส์ 1  3 (3-0-6) 
 (Physics I)  
10-044-204 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 (0-3-0) 
 (Physics Laboratory I)  
10-054-201 เคมีพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
 (Fundamental Chemistry)  
10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 (0-3-0) 
 (Fundamental Chemistry Laboratory)  
10-064-261 ชีววิทยา 1 3 (3-0-6) 
 (Biology I)  
10-064-262 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1 (0-3-0) 
 (Biology Laboratory I)  
10-064-263 ชีววิทยา 2  
 (Biology II)  
10-064-264 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1 (0-3-0) 
 (Biology Laboratory II)  
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2) กลุ่มวิชาบังคับ   54   หน่วยกิต 
10-034-201 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 (Research Methodology in Science)  
10-034-203 สถิติ 3 (3-0-6) 
 (Statistics)  
10-054-219 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3 (3-0-6) 
 (Introduction to Organic Chemistry)  
10-054-220 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1 (0-3-0) 
 (Introduction to Organic Chemistry 

Laboratory) 
 

10-064-201 นิเวศวิทยา 3 (3-0-6) 
 (Ecology)  
10-064-202 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1 (0-3-0) 
 (Ecology Laboratory)  
10-064-206 พันธุศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 (Genetics)  
10-064-207 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1 (0-3-0)  
 (Genetics Laboratory)  
10-064-224 ชีววิทยากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 3 (2-3-4) 
 (Biology and Local Product Development)  
10-064-227 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3 (2-3-4) 
 (Plant Biotechnology)  
10-064-241  วิวัฒนาการ  3 (3-0-6) 
 (Evolution)  
10-064-243  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  3 (2-3-4) 
 (Invertebrates)  
10-064-245 สัตว์มีกระดูกสันหลัง  3 (2-3-4) 
 (Vertebrates)  
10-064-265 เซลล์และอณูชีววิทยา 3 (3-0-6) 
 (Cell and Molecular Biology)  
10-064-266 ปฏิบัติการเซลล์และอณูชีววิทยา 1 (0-3-0)  
 (Cell and Molecular Biology Laboratory)  
10-064-267 อนุกรมวิธานและความหลากหลายของพืช 3 (3-0-6) 
 (Plant Diversity and Systematics)  
10-064-268 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและความหลากหลายของพืช 1 (0-3-0) 
 (Plant Diversity and Systematics Laboratory)  
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10-074-201 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
 (Fundamental Biochemistry)  
10-074-202 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน 1 (0-3-0)  
 (Fundamental Biochemistry Laboratory)  
10-094-203 สรีรวิทยา 3 (3-0-6) 
 (Physiology)  
10-094-204 ปฏิบัติการสรีรวิทยา 1 (0-3-0) 
 (Physiology Laboratory)  
10-104-201 จุลชีววิทยา 3 (3-0-6) 
 (Microbiology)  
10-104-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 (0-3-0) 
 (Microbiology Laboratory)  
10-144-205 สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1 (0-2-1) 
 (Seminar in Applied Biology)  
 

3) กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต  
                        วิชาเลือกต้องเลือกตามแผนฝึกงานหรือแผนสหกิจศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง มี
รายละเอียดดังนี้ 
 
แผนฝึกงานต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้  6  หน่วยกิต 
10-134-208  การฝึกงานทางชีววิทยาประยุกต ์ 3 (0-0-9) 
 (Applied Biology Training)  
10-134-209 โครงงานทางชีววิทยาประยุกต์ 3 (0-9-0) 
 (Project in Applied Biology)  
 
แผนสหกิจศึกษาต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้  10  หน่วยกิต 
10-154-102 สหกิจศึกษา 6 (0-30-0) 
 (Cooperative Education)  
10-154-103 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (0-2-1) 
 (Cooperative Education Preparation)  
10-134-209 โครงงานทางชีววิทยาประยุกต ์ 3 (0-9-0) 
 (Project in Applied Biology)  
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    ผู้ที่เลือกเรียนแผนฝึกงานให้เลือกรายวิชาต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและแผน 
สหกิจศึกษาให้เลือกรายวิชาต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

 

3.1) ชีววิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
10-064-117 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 (3-0-6)  
 (Human and Biological Science)  
10-064-118 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 3 (3-0-6) 
 (Science Technology and Society)  
10-064-215 ชีววิทยามลพิษ 3 (3-0-6) 
 (Pollution Biology)  
10-104-204 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
 (Environmental Microbiology)  
10-104-206 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3 (3-0-6) 
 (Food Microbiology)  
10-104-209 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
 (Industrial Microbiology)  
 

 3.2) ชีววิทยาสุขภาพ 
10-084-204 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ 3 (3-0-6) 
 (Reproductive Science)  
10-094-201 สรีรวิทยาทั่วไป 3 (2-2-6) 
 (General Physiology)  
10-124-201 เภสัชวิทยา 3 (3-0-6) 
 (Pharmacology)  
10-124-202 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 
 (Drugs and Health Products in Daily Life)  
10-154-202  วิทยาศาสตร์ส าหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์

เบื้องต้น 
3 (2-2-5) 

 (Sciences for Basic Medical Diagnosis)  
 

 3.3) ชีววิทยาทั่วไป 
10-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 
 (Science in Daily Life)  
10-064-221  พันธุวิศวกรรม 3 (2-3-4) 
 (Genetics Engineering)  
10-064-222 ชีวสารสนเทศ 3 (2-2-5) 
 (Bioinformatics)  
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10-064-223 ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นและการประยุกต์3 
(3-0-6) 

 

 (Local Biodiversity and Application)  
10-064-225 การประยุกต์ใช้ชีววิทยากับอาหาร  3 (3-0-6) 
 (Application of Biology in Foods)  
10-064-226 ความก้าวหน้าทางชีววิทยาประยุกต์ 1 (0-3-0) 
 (Current Topic in Applied Biology)  
10-064-228 เทคโนโลยีชีวภาพ 3 (3-0-6) 
 (Biotechnology)  
10-064-240 ชีววิทยาภาคสนาม 1 (0-3-2) 
 (Field Biology)  
10-084-203 ไมโครเทคนิค 3 (2-3-4) 
 (Microtechniques)  
10-104-207 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 3 (3-0-6) 
 (Microbial Physiology)  
10-104-208 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3 (3-0-6) 
 (Microbial Genetics)  
 

3.4) พฤกษศาสตร์ 
10-064-219 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช  3 (2-3-4) 
 (Plant Tissue Culture and Germplasm 

Conservation) 
 

10-064-274 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 3 (2-3-4) 
 (Plant Anatomy)  
10-064-276 พืชสมุนไพร 3 (2-3-4) 
 (Medicinal Plants)  
10-064-277 พรรณไม้น้ า 3 (2-3-4) 
 (Aquatic Plants)  
10-064-279 นิเวศวิทยาของพืช 3 (2-3-4) 
 (Plant Ecology)  
10-064-280  ชีววิทยาของกล้วยไม้  3 (2-3-4) 
 (Orchid Biology)    
10-094-202 สรีรวิทยาของพืช 3 (2-3-4) 
 (Plant Physiology)  
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3.5) สัตววิทยา 
10-094-247 สรีรวิทยาของสัตว์ 3 (2-3-4) 
 (Animal Physiology)  
10-064-249  สัตววิทยา 3 (2-3-4) 
 (Zoology)  
10-064-250 อนุกรมวิธานสัตว์ 3 (2-3-4) 
 (Animal Taxonomy)  
10-064-251 กีฏวิทยา 3 (2-3-4) 
 (Entomology)  
10-064-252 ปักษีวิทยา 3 (2-3-4) 
 (Ornithology)  
10-064-253 การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 3 (2-3-4) 
 (Animal Cell Culture)  
 

3.6) สิ่งแวดล้อม 
10-164-201 สารมลพิษอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6) 
 (Environmental Organic Pollutants)  
10-164-202 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6) 
 (Environmental Toxicology)  
10-164-203 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของดิน  3 (3-0-6)  
 (Environmental Soil Science)  
10-164-204  มลพิษทางดินและการจัดการ 3 (3-0-6) 
 (Soil Pollution and Management)  
10-164-205 อุทกวิทยาและพ้ืนฐานการประยุกต์  3 (3-0-6) 
 (Hydrology and Fundamental Application)  
10-164-206 มลพิษทางน้ าและการควบคุม  3 (3-0-6) 
 (Water Pollution and Control)  
10-164-207 มลพิษทางอากาศและการควบคุม  3 (3-0-6) 
 (Air Pollution and Control)  
10-164-208 การวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม  3 (2-3-4) 
 (Environmental Sampling and Analysis)  
10-164-209 การวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย  3 (2-3-4) 
 (Water and Waste Water Analysis)  
10-164-210 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย  3 (3-0-6) 
 (Waste Water Treatment Technology)  
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10-164-211 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย  3 (3-0-6) 
 (Technology of Hazardous Waste Management)  
10-164-212 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
 (Environmental Risk Assessment)  
10-164-213 เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6) 
 (Environmental Remediation Technologies)  
10-164-214 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6) 
 (Natural Resources and Environmental 

Management) 
 

10-164-215 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  3 (3-0-6) 
 (Environment and Energy)  
10-164-216 พลังงานทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงาน  3 (3-0-6) 
 (Alternative Energy and Energy Conservation)  
10-164-217 การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 3 (3-0-6) 
 (Wetland Management)  
10-164-218 การจัดการทรัพยากรและพ้ืนที่ชายฝั่ง 3 (3-0-6) 
 (Coastal Resource Management)  
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 
 เลือกเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชา
ที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้ เพื่อให้ได้
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร มีหน่วยกิตสะสมรวมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรายวิชาเลือกเสรีให้คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยต่างๆ เลือกเรียน
ดังต่อไปนี้ 
10-024-301 การใช้งานอินเตอร์เน็ต 3 (2-2-5) 
 (Internet Usage)  
10-024-302 การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 (2-2-5) 
 (Introduction of Computer Maintenance)  
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3.1.4 การก าหนดเลขรหัสรายวิชา 
 
การก าหนดรหัสวิชา 
 

 
 ล าดับวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป = 1 
หมวดวิชาเฉพาะ = 2 
หมวดวิชาเลือกเสรี = 3 
หมวดวิทยานิพนธ์ = 4 

 
หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น = 1 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) = 2 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) = 3 
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต  = 4 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  = 5 
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  = 6 
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  = 7 

 
รหัสสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังหน้า 23 

 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส = 01 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส = 02 
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ = 03 
คณะพยาบาลศาสตร์  = 04 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  = 05 
คณะเกษตรศาสตร์  = 06 
คณะวิทยาการจัดการ  = 07 
คณะแพทยศาสตร์ = 08 
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา = 09 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  = 10 
คณะศิลปศาสตร์ = 11 
บัณฑิตวิทยาลัย = 12 
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รหัสสาขาคณะศิลปศาสตร์ 
01 = สังคมศาสตร์ 
02 = มนุษยศาสตร์ 
03 = ภาษาศาสตร์ 

 
รหัสสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

01 = สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
02 = สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
03 = สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
04 = สาขาวิชาฟิสิกส์ 
05 = สาขาวิชาเคมี 
06 = สาขาวิชาชีววิทยา 
07 = สาขาวิชาชีวเคมี 
08 = สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
09 = สาขาวิชาสรีรวิทยา  
10 = สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
11 = สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
12 = สาขาวิชาเภสัชวิทยา 
13 = สาขาโครงงานและการฝึกปฏิบัติงาน 
14 = สาขาสัมมนาและปัญหาพิเศษ 
15 = สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
16 = สาขาสิ่งแวดล้อม 

  



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

27 

3.1.5 แสดงแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-024-105 คอมพิวเตอร์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 3 (2-2-5) 10-064-263 ชีววิทยา 2 3 (3-0-6) 

10-034-205 คณิตศาสตร์ 1  3 (3-0-6) 10-064-264 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1 (0-3-0) 
10-044-203 ฟิสิกส์ 1  3 (3-0-6) 10-034-206 คณิตศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 
10-044-204 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1 (0-3-0) 11-034-104 การใช้ภาษามลายูใน

ชีวิตประจ าวัน 
3 (2-2-5) 

10-054-201 เคมีพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 11-014-112 โลกและเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

3 (3-0-6) 

10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1 (0-3-0) 10-064-119 วิทยาศาสตร์กับโลกสี
เขียว 

3 (3-0-6) 

10-064-261 ชีววิทยา 1  3 (3-0-6) 11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2-1) 
10-064-262 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1 (0-3-0) 10-024-112 ทักษะการคิด 3 (3-0-6) 
11-034-101 การใช้ภาษาไทย  3 (2-2-5)    

รวม 21 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-054-219 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  3 (3-0-6) 10-034-203 สถิติ 3 (3-0-6) 
10-054-220 ปฏิบัติการเคมี

อินทรีย์เบื้องต้น 
 1 (0-3-0) 10-064-243 สัตว์ไม่มีกระดูกสัน

หลัง 
3 (2-3-4) 

10-064-201 นิเวศวิทยา  3 (3-0-6) 10-064-245 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3 (2-3-4) 
10-064-202 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา  1 (0-3-0) 10-064-206 พันธุศาสตร์ 3 (3-0-6) 
10-104-201 จุลชีววิทยา  3 (3-0-6) 10-064-207 ปฏิบัติการ 

พันธุศาสตร์ 
1 (0-3-0) 

10-104-202 ปฏิบัติการ 
จุลชีววิทยา 

 1 (0-3-0) 10-094-203 สรีรวิทยา 3 (3-0-6) 

10-064-267 อนุกรมวิธานและ
ความหลากหลายทาง
ของพืช 

 3 (3-0-6) 10-094-204 ปฏิบัติการสรีรวิทยา 1 (0-3-0) 

10-064-268 ปฏิบัติการ
อนุกรมวิธานและ
ความหลากหลายทาง
ของพืช 

 1 (0-3-0) 11-034-108 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5) 

11-034-109 การฟังและพูด
ภาษาอังกฤษ 

 3 (2-2-5)    

รวม 19 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต 
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(กรณีเลือกแผนการเรียนแบบฝึกงาน) 
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-074-201 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 10-034-201 ระเบียบวิธีการวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์ 
3 (3-0-6) 

10-074-202 ปฏิบัติการชีวเคมี
พ้ืนฐาน 

 1 (0-3-0) 10-154-104 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 

3 (2-2-5) 

10-064-265 เซลล์และอนู
ชีววิทยา 

 3 (3-0-6) 10-064-241 วิวัฒนาการ 3 (3-0-6) 

10-064-266 ปฏิบัติการเซลล์
และอนูชีววิทยา 

 1 (0-3-0) 10-134-208 การฝึกงานทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 

3 (0-9-0) 

10-064-227 เทคโนโลยีชีวภาพ
ของพืช 

 10-144-205 สัมมนาทางชีววิทยา
ประยุกต์ 

1 (0-2-1) 

10-134-224 ชีววิทยากับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น 

3 (2-3-4) xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 3 (x-y-z) 

10-064-122 ทักษะการน าเสนอ
งานทางชีววิทยา
ประยุกต์ 

 1 (1-0-2) xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-y-z) 

xx-xxx-xxx วิชาเลือก    3 (x-y-z)    
      

รวม 18 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 
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(กรณีเลือกแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-074-201 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 10-034-201 ระเบียบวิธีการวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์ 
3 (3-0-6) 

10-074-202 ปฏิบัติการชีวเคมี
พ้ืนฐาน 

 1 (0-3-0) 10-054-104 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 

3 (2-2-5) 

10-064-265 เซลล์และอนู
ชีววิทยา 

 3 (3-0-6) 10-064-241 วิวัฒนาการ 3 (3-0-6) 

10-064-266 ปฏิบัติการเซลล์
และอนูชีววิทยา 

 1 (0-3-0) 10-144-205 สัมมนาทางชีววิทยา
ประยุกต์ 

1 (0-2-1) 

10-064-227 เทคโนโลยีชีวภาพ
ของพืช 

 10-154-103 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (0-2-1) 

10-134-224 ชีววิทยากับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น 

3 (2-3-4) xx-xxx-xxx วิชาเลือก  3 (x-y-z) 

10-064-122 ทักษะการน าเสนอ
งานทางชีววิทยา
ประยุกต์ 

 1 (1-0-2) xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-y-z) 

xx-xxx-xxx วิชาเลือก    3 (x-y-z)    
      

รวม 18 หน่วยกิต รวม 17 หน่วยกิต 
 
  



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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(กรณีเลือกแผนการเรียนแบบฝึกงาน) 
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-154-101 กิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
1 (0-0-3) 10-134-209 โครงงานทางชีววิทยา

ประยุกต ์
3 (0-9-0) 

xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม  6 (x-y-z)    
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-y-z)    

รวม 10 หน่วยกิต รวม 3 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 
(กรณีเลือกแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
10-154-101 กิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
1 (0-0-3) 10-154-102 สหกิจศึกษา 6 (0-30-0) 

xx-xxx-xxx วิชาเลือก    3 (x-y-z) 10-134-209 โครงงานทางชีววิทยา
ประยุกต ์

3 (0-9-0) 

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-y-z)    
รวม 7 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาภาษา  15  หน่วยกิต 
11-034-101          การใช้ภาษาไทย                                         3 (2-2-5) 
 (Thai Usage) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม  หลักการพูด การฟัง  การอ่าน และ
การเขียน เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
 

11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) 
 (Malay in Daily Life) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                        การใช้ภาษามลายูกลางอย่างถูกต้องเหมาะสม  หลักการพูด การฟัง การอ่าน 
และการเขียน เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
 

11-034-108 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
 (English Reading and Writing) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         หลักการและทักษะการอ่าน เพิ่มพูนค าศัพท์ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
จากบริบทของบทอ่านที่หลากหลาย พัฒนาทักษะการเขียนระดับข้อความสั้น ๆ  
 

11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
 (English Listening and Speaking) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                        หลักการและทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การฟัง
เพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียด พัฒนาไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการ
สื่อสาร 
 

10-154-104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5) 
 (English for Science) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนข้อความและบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ฝึกการใช้บทความอ้างอิงเชิงวิชาการในสาขาวิชา ฝึกเขียนภาษาอังกฤษใน
รูปแบบงานวิชาการ เช่น รายงาน บทคัดย่อ เน้นการเรียนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง เพื่อน ามาใช้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และเตรียมศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป  
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 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และพลศึกษา  8 หน่วยกิต 
 
11-014-112        โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                  3 (3-0-6) 
 (World and Current Events) 
 เงื่อนไขของรายวิชา  ไม่มี 
                        ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันและผลกระทบที่เกิดจากความแตกต่างด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ตลอดจนแนวทางแก้ไขความขัดแย้งทางสังคมเพ่ือให้ผู้เรียนมี
กระบวนการสร้างความรู้และคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โลกด้านต่าง ๆ และเข้าใจบทบาทของตนเองที่มีต่อผู้อื่นที่มีความ
แตกต่างทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ใช้ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติต่อไป 
 
11-024-112 ทักษะการคิด 3 (2-2-5) 
 (Thinking Skills) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         ความส าคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ  การใช้ปัญญาหาเหตุผลเพ่ือปูองกัน
และแก้ไขปัญหา การริเริ่มแนวคิดใหม่ที่เป็นสัมมาทิฐิในระดับบุคคลและสถาบัน  ฝึกปฏิบัติวิธีคิด  
สร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณ  คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์และ
การตัดสินใจ 
 
11-014-120          กิจกรรมพลศึกษา                                           1 (0-2-1) 
 (Physical Education Activity) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         ความรู้เบื้องต้น และทักษะในกีฬาท้องถิ่นและกีฬาสากล  
 
10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (0-0-3) 
 (Extracurricular Activities) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         การท ากิจกรรมที่เน้นการบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม การสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  7  หน่วยกิต 
 
10-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) 
 (Computer in Daily Life) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม  
ความหมาย  ความเป็นมา และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ หลักการท างานทั่วไป อุปกรณ์และ
สื่อบันทึกข้อมูล การแทนข้อมูลและการจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จริยธรรม อาชญากรรม และความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน และศึกษาการใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูปส าหรับประยุกต์ใช้งานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา
ของนักศึกษา 
 
10-064-119 วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว 3 (3-0-6) 
 (Science and Green World) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         ความรู้ที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัด
การพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและการบ ารุงรักษาคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
10-064-122 ทักษะการน าเสนองานทางชีววิทยาประยุกต์ 1 (1-0-2) 
 (Skill in Applied Biology Presentation) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการ
น าเสนองานด้านชีววิทยาประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สื่อประกอบอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินตนเองและเพ่ือนร่วมชั้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการ
น าเสนองาน 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  94  หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  22  หน่วยกิต 
10-034-205 คณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-6)  
 (Mathematics I) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชัน
อดิศัย กฎลูกโซ่ อนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูง  ทฤษฎีบทค่ามัชฌิม การประยุกต์ของ
อนุพันธ์ ผลต่างเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ ปฏิยานุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต เทคนิคของการหา
ปริพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขต 
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10-034-206 คณิตศาสตร์ 2 3 (3-0-6)  
 (Mathematics II) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ต้องผ่านการเรียนรายวิชา 10-034-205คณิตศาสตร์ 1 
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่ อนุพันธ์ย่อยอันดับสอง 
ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและการประยุกต์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ย่อยในการหาค่าสูงสุดและค่า
ต่ าสุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับและมีเงื่อนไขบังคับ พิกัดเชิงขั้วและการ
ประยุกต์ในการหาพื้นที่ ปริพันธ์หลายชั้น และการประยุกต์ 
 
10-044-203         ฟิสิกส์ 1                                                         3 (3-0-6) 
 (Physics I) 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
การวัด เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออ
สซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์  
 
10-044-204 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 (0-3-0) 
 (Physics Laboratory I) 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-044-203ฟิสิกส์ 1หรือ
รายวิชาควบ10-044-203ฟิสิกส์ 1 
ปฏิบัติการทดลองซึ่งสอดคล้องกับการวัด เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัม
และพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของของไหล 
ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ 
 
10-054-201 เคมีพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
 (Fundamental Chemistry) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ปริมาณสัมพันธ์ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิชัน  พันธะเคมี 
สสารและสถานะของสสาร สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอ
ออนิก เคมีไฟฟูา 

 
10-054-202        ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน                                       1 (0-3-0) 
                         (Fundamental Chemistry Laboratory) 
                        เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา10-054-201เคมีพ้ืนฐานหรือ
รายวิชาควบ10-054-201เคมีพ้ืนฐาน 
                       เครื่องตวงและความแม่น การหาค่าความเป็นกรด-เบส ของสารละลาย การ
ไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบัติของสารละลาย เคมีไฟฟูา เทคนิคและทฤษฎีเบื้องต้นของการ
วิเคราะห์กึ่งจุลภาค โครงผลึกของโลหะและสารประกอบ 
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10-064-261 ชีววิทยา 1 3 (3-0-6) 
 (Biology I)  
                         เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                       ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในภาพรวมโดยศึกษาองค์ประกอบทางเคมี 
ความสัมพันธ์ของพลังงานกับชีวิตโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดและ
การควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต  
 
10-064-262 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1 (0-3-0) 
 (Biology Laboratory I)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา10-064-261 ชีววิทยา 1หรือ
รายวิชาควบ10-064-261 ชีววิทยา 1 
                       ปฏิบัติการเก่ียวกับกล้องจุลทรรศน์ พลังงานกับชีวิต โครงสร้างและชีววิทยา
ของเซลล์ ธรรมชาติและหน้าที่ของยีน การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดพันธุกรรม ระบบนิเวศของ
แหล่งน้ าจืด และพฤติกรรมของสัตว์ 
 
10-064-263 ชีววิทยา 2  3 (3-0-6) 
 (Biology II)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา10-064-261 หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
                        ก าเนิดและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู่ตามหลัก
อนุกรมวิธานโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อ การเจริญของสิ่งมีชีวิต กระบวนการและกิจกรรม
ในพืชชั้นสูงและโครงสร้างและการท างานของระบบอวัยวะต่างๆของสัตว์ 
 
10-064-264 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1 (0-3-0) 
 (Biology Laboratory II)  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา10-064-261ชีววิทยา 1หรือ
รายวิชาควบ10-064-263 ชีววิทยา 2 
                        ปฏิบัติการเก่ียวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ มอเนอรา โปรติสตา 
เห็ดราและอาณาจักรพืช เนื้อเยื่อ การล าเลียงและฮอร์โมนพืช อาณาจักรสัตว์ การเจริญของสัตว์ 
และกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบอวัยวะของร่างกายบางระบบ  
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 2) กลุ่มวิชาบังคับ 54 หน่วยกิต 
10-034-201 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 (Research Methodology in Science) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
                         การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถิติและการออกแบบการ
ทดลองโดยมุ่งเน้น การเลือกและการประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ให้เหมาะสม ศึกษาวิธีการเสนอ
ผลการวิจัย เขียนเค้าโครงร่างการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 

10-034-203          สถิต                                                          3 (3-0-6) 
 (Statistics) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
ตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ การถดถอย  และสหสัมพันธ์ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 
10-054-219 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น                                         3 (3-0-6) 
                        (Introduction to Organic Chemistry)  
                        เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-054-201 เคมีพ้ืนฐาน 
โครงสร้างและสมบัติทั่วไป การจ าแนกประเภท การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาที่ส าคัญ  
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโนแฮโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ กรดคาร์บอกซิลิก
และ อนุพันธ์ แอลดีไฮด์ คีโทน เอมีน เอไมด์ และสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก พอลิเมอร์ ลิพิด 
คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน 
 
10-054-220 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น                           1 (0-3-0) 
 (Introduction to Organic Chemistry Laboratory)  
                         เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา10-054-204 เคมีอินทรีย์ หรือ
รายวิชาควบ10-054-204 เคมีอินทรีย์ 
                         การตกผลึก การกลั่น การสกัด และโครมาโทกราฟี การทดสอบการละลาย
และหมู่ฟังก์ชัน เคมีของสารชีวโมเลกุล และการสังเคราะห์สาร 
 
10-064-201            นิเวศวิทยา                                              3 (3-0-6) 
 (Ecology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         หลักนิเวศวิทยาเบื้องต้นของพืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมท้ังกายภาพและชีวภาพ เน้นเกี่ยวกับวัฏจักรการถ่ายทอดพลังงาน สิ่งแวดล้อมใน
แหล่งอาศัยต่าง ๆ โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของประชากร ตลอดจนถึงการจัดระเบียบใน
ระบบนิเวศต่าง ๆ 



 38 

10-064-202 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                                      1 (0-3-0) 
                         (Ecology Laboratory) 
                       เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา10-064-201 นิเวศวิทยา หรือ
รายวิชาควบ 10-064-201 นิเวศวิทยา 
                        การศึกษาภาคปฏิบัติการเกี่ยวกับนิเวศวิทยาชนิดต่าง ๆ รวมทั้งน านักศึกษา
ออกปฏิบัติการนอกสถานที่ เพื่อศึกษาสภาพต่าง ๆ ตามธรรมชาติ 
 
10-064-206 พันธุศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 (Genetics) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา10-064-261ชีววิทยา 1, 
10-064-263ชีววิทยา 2 
                 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต กฎการถ่ายทอดพันธุกรรมการ
น าความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในสิ่งมีชีวิต ปัญหาเกี่ยวกับพันธุกรรมในมนุษย์ 
กระบวนการวิวัฒนาการในสิ่งมีชีวิต การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ และพันธุศาสตร์ประชากร 
 
10-064-207 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1 (0-3-0)  
 (Genetics Laboratory) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา10-064-206 พันธุศาสตร์ หรือ
รายวิชาควบ 10-064-206 พันธุศาสตร์ 
                        ปฏิบัติการทดลองซึ่งสอดคล้องกับการถ่ายทอดลักษณะในสิ่งมีชีวิต โดยใช้
แบคทีเรีย รา แมลง และพืชเป็นสิ่งทดลอง และการใช้ความรู้ทางสถิติในการวิเคราะห์และ
ประเมินผลการทดลองทางพันธุศาสตร์ 
 
10-064-224 ชีววิทยากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น              3 (2-3-4) 
                        (Biology and Local Product Development) 
                        เงื่อนไขรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-064-261 ชีววิทยา 1,  
10-064-263ชีววิทยา 2 
                 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางชีววิทยาและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านชีววิทยากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่อยู่ในแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในท้องถิ่น 
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10-064-227 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3 (2-3-4) 
 (PlantBiotechnology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-054-201 เคมีพ้ืนฐาน 
หลักการ ทฤษฎีทางเทคโนโลยีชีวภาพของพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พันธุวิศวกรรม การใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
 
10-064-241          วิวัฒนาการ                                                   3 (3-0-6) 
 (Evolution) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         ประวัติการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพ หลักฐานที่แสดงการเกิดกระบวนการวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์เชิง
ประชากร การกลายพันธุ์ การคัดเลือกทางธรรมชาติ การเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ การปรับตัวและ
วิวัฒนาการร่วม 
 
10-064-243  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  3 (2-3-4) 
 (Invertebrates) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา10-064-261 ชีววิทยา 1,  
10-064-263ชีววิทยา 2 
                        ชีวประวัติ การจ าแนกหมวดหมู่ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะระบบต่าง ๆ 
การแพร่ กระจาย ความส าคัญด้านนิเวศ เศรษฐกิจและการแพทย์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง วัฏ
จักรชีวิตของตัวแทนของกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ฝึกทักษะการจ าแนกหมวดหมู่ของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง และศึกษานอกสถานที่ 
 
10-064-245 สัตว์มีกระดูกสันหลัง  3 (2-3-4) 
 (Vertebrates) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา10-064-261 ชีววิทยา 1,  
10-064-263ชีววิทยา 2 
                         ประวัติของสัตว์มีกระดูกสันหลัง คอร์เดตชั้นต่ า สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 
พฤติกรรม และการจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ ในความสัมพันธ์
เชิงวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างภายนอกและภายในของ
สัตว์มีกระดูกสันหลัง การผ่าตัดสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เป็นตัวแทนแต่ละชั้น 
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10-064-265 เซลล์และอณูชีววิทยา 3 (3-0-6) 
 (Cell and Molecular Biology) 

  

เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-064-261 ชีววิทยา 1,  
10-064-206 พันธุศาสตร์ 
                โครงสร้าง หน้าที่และพฤติกรรมของเซลล์และออร์แกเนลล์ภายในเซลล์ 
ชีวเคมี สรีรวิทยาและพันธุกรรมระดับเซลล์ เทคนิคการศึกษาชีววิทยาของเซลล์ กระบวนการ
เจริญของเซลล์ 
 
10-064-266 ปฏิบัติการเซลล์และอณูชีววิทยา 1 (0-3-0)  
 (Cell and Molecular Biology Laboratory) 

  

เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-064-265 เซลล์และ  
อณูชีววิทยา หรือรายวิชาควบ10-064-265 เซลล์และอณูชีววิทยา 
ปฏิบัติการเก่ียวกับโครงสร้าง หน้าที่และพฤติกรรมของเซลล์และออร์แกเนลล์ภายในเซลล์ ชีวเคมี 
สรีรวิทยาและพันธุกรรมระดับเซลล์ เทคนิคการศึกษาชีววิทยาของเซลล์ กระบวนการเจริญของ
เซลล์ 
 
10-064-267 อนุกรมวิธานและความหลากหลายของ 3 (พืช 3 -0-6) 
 (Plant Diversity and Systematics) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-064-261 ชีววิทยา 1 ,  
10-064-263ชีววิทยา 2 
                หลักในการจ าแนก การตั้งชื่อและการระบุพันธุ์ไม้โดยเฉพาะพืชดอก 
ความสัมพันธ์ของพืช ลักษณะของวงศ์ ถิ่นก าเนิด การกระจายพันธุ์และความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
วิธีการสร้างและใช้รูปวิธานศึกษาพืชไม่มีและมีระบบท่อล าเลียงเกี่ยวกับการเจริญเปลี่ยนแปลง
ด้านสัณฐานวิทยาของโครงสร้างที่ไม่ท าหน้าที่สืบพันธุ์และและโครงสร้างที่ท าหน้าที่สร้างเซลล์
สืบพันธุ์ วงชีพ ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของพืช 
 
10-064-268 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและความหลากหลายของ 1 (0-3-0) พืช    

(Plant Diversity and SystematicsLaboratory) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-064-267อนุกรมวิธาน และ
ความหลากหลายของพืชหรือรายวิชาควบ10-064-267อนุกรมวิธานและความหลากหลายของพืช
การออกภาคสนาม เทคนิคในการเก็บและรักษาตัวอย่างพันธุ์ไม้ การระบุพันธุ์ไม้โดยอาศัยรูป
วิธาน คู่มือและตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง 
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10-074-201       ชีวเคมีพ้ืนฐาน                                                3 (3-0-6) 
                       (Fundamental Biochemistry) 
                        เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-054-201 เคมีพ้ืนฐาน,  
10-054-204 เคมีอินทรีย์, 10-064-209 หลักชีววิทยา หรือผ่านการเรียนรายวิชา 10-064-261 
ชีววิทยา 1, 10-064-263 ชีววิทยา 2 
                       โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของโมเลกุล หลักการเบื้องต้นของไบโอเอน
เนอร์เจติกส์ ปฏิกิริยาที่เก่ียวข้องกับเอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึมท่ีส าคัญในสัตว์ พืชและจุล
ชีพ รวมทั้ง   ความส าคัญของวิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน 
 
10-074-202 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน 1 (0-3-0)  
 (Fundamental Biochemistry Laboratory) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-074-201ชีวเคมีพ้ืนฐานหรือ
รายวิชาควบ10-074-201ชีวเคมีพ้ืนฐาน 
                         ปฏิบัติการทดลองซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของ
โมเลกุล หลักการเบื้องต้นของไบโอเอนเนอร์เจติกส์ ปฏิกิริยาที่เก่ียวข้องกับเอนไซม์ กระบวนการ
เมแทบอลิซึมท่ีส าคัญในสัตว์ พืชและจุลชีพ ความส าคัญของวิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน  
 
10-094-203 สรีรวิทยา 3 ( 3 -0-6) 
 (Physiology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-064-263ชีววิทยา 2 
                 พลังงานและสมดุลของสาร โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ 
ระบบอวัยวะ การท างานและการควบคุมของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 
 
10-094-204 ปฏิบัติการสรีรวิทยา 1 (0-3-0)   

(PhysiologyLaboratory) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-064-263ชีววิทยา 2หรือ
รายวิชาควบ10-094-203 สรีรวิทยา 
                        ปฏิบัติการเก่ียวกับพลังงานและสมดุลของสาร โครงสร้างและหน้าที่ของ
เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ ระบบอวัยวะ การท างานและการควบคุมของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  
 
10-104-201 จุลชีววิทยา 3 (3-0-6) 
 (Microbiology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-064-
261 ชีววิทยา 1, 10-064-263ชีววิทยา 2 
                        ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ การเติบโตของ
จุลินทรีย์ การจ าแนกจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อโรค การ
ควบคุม จุลินทรีย์โดยวิธีทางเคมีและฟิสิกส์ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและประยุกต์ 
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10-104-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 (0-3-0) 
 (Microbiology Laboratory) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา10-104-201 จุลชีววิทยา หรือ
รายวิชาควบ 10-104-201จุลชีววิทยา 
                        การใช้กล้องจุลทรรศน์ ศึกษาโครงสร้าง เมแทบอลิซึม และการเติบโตของ
จุลินทรีย์ การควบคุมปริมาณของจุลินทรีย์ โดยวิธีทางเคมีและฟิสิกส์ การทดสอบปฏิกิริยา
ระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดี การแยกชนิดจุลินทรีย์ และการตรวจหาจุลินทรีย์ในน้ านม 
อาหาร และดิน 
 
10-144-205 สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1 (0-2-1) 
 (Seminar in Applied Biology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา 
หัวข้อเรื่องสัมมนาเลือกจากเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจทางชีววิทยาประยุกต์ 
 
 3) กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

 
วิชาเลือกต้องเลือกตามแผนฝึกงาน หรือแผนสหกิจศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง มีรายละเอียด

ดังนี้ 
 
แผนฝึกงานต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต 
 
10-134-208  การฝึกงานทางชีววิทยาประยุกต์ 3 (0-0-9) 
 (Applied Biology Training) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา 
เลือกฝึกปฏิบัติงานด้านชีววิทยาประยุกต์ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
 
10-134-209 โครงงานทางชีววิทยาประยุกต์ 3 (0-9-0) 
 (Project in Applied Biology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา 
ฝึกท าวิจัยในสาขาชีววิทยาประยุกต์ เขียนรายงาน และน าเสนอผลการวิจัย 
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แผนสหกิจศึกษาต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 10 หน่วยกิต 
 
10-154-102 สหกิจศึกษา 6 (0-30-0) 
 (Cooperative Education) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา 
การท างานเชิงวิชาการ และ/หรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเป็นภาระงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียนสหกิจศึกษา 
 
10-154-103          เตรียมสหกิจศึกษา                                         1 (0-2-1) 
                         (Cooperative Education Preparation) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
หลักการ แนวคิด กระบวนการและระเบียบข้อปฏิบัติ เทคนิคการสมัครเข้าสถานประกอบการ 
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานของ
สาขาวิชา ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ วิธีการ
เขียนรายงานและเทคนิคการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 
10-134-209 โครงงานทางชีววิทยาประยุกต์ 3 (0-9-0) 
 (Project in Applied Biology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา 
ฝึกท าวิจัยในสาขาชีววิทยาประยุกต์ เขียนรายงาน และน าเสนอผลการวิจัย 
 
ผู้ที่เลือกเรียนแผนฝึกงานให้เลือกรายวิชาต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและแผน 
สหกิจศึกษาให้เลือกรายวิชาต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 
 (1) ชีววิทยาอุตสาหกรรม 
 
10-064-117 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 (3-0-6)  
 (Human and Biological Science) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
โครงสร้างที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต กฎเกณฑ์ท่ีคลอบคลุมเรื่องพันธุศาสตร์ ได้แก่ เซลล์ 
โครโมโซม กฎของเมนเดล ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ทั้งที่สัมพันธ์กับเพศ และไม่สัมพันธ์
กับเพศ DNA RNA หมู่เลือด การกลายพันธุ์ ประโยชน์ของพันธุศาสตร์ วิวัฒนาการของพืช สัตว์ 
และมนุษย์ ระบบนิเวศภาคพ้ืนทวีป ระบบนิเวศภาคพ้ืนน้ า วัฏจักรที่มีในระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต สารเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิต ภาวะมลพิษ สิ่งแวดล้อม การปูองกัน
ควบคุม ตลอดจนแก้ไขภาวะมลพิษ 
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10-064-118 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 3 (3-0-6) 
 (Science Technology and Society) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม การใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม การปูองกันแก้ไขปัญหาสังคมท่ีเกิดจาก
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
10-064-215         ชีววิทยามลพิษ                                                3 (3-0-6) 
                        (Pollution Biology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ชนิดและแหล่งของมลพิษ คุณสมบัติของสารมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การควบคุมและ
ปูองกันแก้ไข 
 
10-104-204         จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม                                  3 (3-0-6) 
 (Environmental Microbiology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-104-201 จุลชีววิทยา 
ความสมดุลของสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเนื่องจากหรือเก่ียวข้องกับ
จุลินทรีย์ การแก้สภาพแวดล้อมเป็นพิษ โดยหลักการทางจุลชีววิทยา 
 
10-104-206 จุลชีววิทยาทางอาหาร                                     3 (3-0-6) 
                          (Food Microbiology) 
                           เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-104-201 จุลชีววิทยา 
 จุลชีววิทยาทางอาหาร การถนอมอาหาร การเน่าเสียและอาหารเป็นพิษเนื่องจากจุลินทรีย์ 
การน าจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร วิธีการตรวจจุลินทรีย์ในอาหาร และมาตรฐานของ
อาหารทางจุลชีววิทยา 
 
10-104-209 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
 (Industrial Microbiology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-104-201 จุลชีววิทยา 
 จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญทางอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือกและการเก็บรักษาสายพันธุ์ 
กระบวนการหมัก ประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้จุลินทรีย์ 
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 (2) ชีววิทยาสุขภาพ 
10-084-204         ชีววิทยาการสืบพันธุ ์                                        3 (3-0-6) 
                        (Reproductive Science) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
อวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์ในเพศชายและหญิง การมีประจ าเดือน การสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การตั้งครรภ์ และการคุมก าเนิด การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการวางแผน
ครอบครัวแนวทางแก้ไขปัญหาสังคม 
 
10-094-201         สรีรวิทยาทั่วไป                                             3 (2-2-6) 
 (General Physiology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
กลไกการท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายในภาวะปกติ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ในร่างกาย
มนุษย์ในชีวิตประจ าวันได้ สามารถอธิบายสภาพผิดปกติง่าย ๆ ได้ 
 
10-124-201 เภสัชวิทยา 3 (3-0-6) 
 (Pharmacology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา กลุ่มยาประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบของยา กลไกการออกฤทธิ์ 
ผลข้างเคียง ปฏิกิริยาต่อกันของยา สมุนไพรที่ใช้ในการบ าบัดรักษา บัญชียาที่ใช้ในการรักษาโรค
เบื้องต้นตามระเบียบกระทรวงสาธารณะสุข บทบาท และความรับผิดชอบของพยาบาลในการ
บริหารยา 
 
10-124-202         ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน                3 (3-0-6) 
                         (Drugs and Health Products in Daily Life) 
                       เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                       ความหมายของยา หลักการใช้ยาทั่วไป ยาสามัญประจ าบ้าน การใช้ยาในทาง
ที่ผิด ฐานข้อมูลด้านยาเพื่อการใช้ยาอย่างปลอดภัย ความหมายและความส าคัญของผลิตภัณฑ์
สุขภาพ การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
10-154-202         วิทยาศาสตร์ส าหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์เบื้องต้น   3 (2-2-5) 
 (Sciences for Basic Medical Diagnosis) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน ในสาขาวิชาจุลทรรศน์คลินิกและโลหิตวิทยาคลินิก 
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 (3) ชีววิทยาทั่วไป 
10-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 
 (Science in Daily Life) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ศึกษาเก่ียวกับเรื่องแหล่งพลังงานไฟฟูา การผลิตพลังงานไฟฟูา  หลักการท างานของ
เครื่องใช้ไฟฟูาในบ้าน  พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย
มนุษย์ พันธุกรรม จุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับอาหาร การเป็นพิษของอาหาร การใช้ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บรรจุ
ภัณฑ์อุตสาหกรรมเพ่ือการเก็บรักษาและการขนส่ง สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและใน
ส านักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
10-064-221         พันธุวิศวกรรม                                            3 (2-3-4) 
                         (Genetics Engineering) 
                       เงื่อนไขรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-064-227 เทคโนโลยีชีวภาพของ
พืช, 10-064-206 พันธุศาสตร์ 
                       โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ เอนไซม์ที่ใช้ในการโคลนยีน การเตรียมดี
เอ็นเอส าหรับโคลนยีน เวคเตอร์ที่ใช้ในการโคลนยีน การตรวจหาโคลนที่ต้องการ การวิเคราะห์
และตรวจสอบดีเอ็นเอท่ีโคลนได้ การถ่ายฝากยีนในโปรคาริโอต การประยุกต์ใช้เทคนิคพันธุ
วิศวกรรมทางการแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม 
 

10-064-222        ชีวสารสนเทศ                                              3 (2-2-5) 
 (Bioinformatics) 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา 10-064-206 พันธุศาสตร์,  
10-064-221พันธุวิศวกรรม 
                       ศึกษาการค้นคว้าข้อมูลด้วยวิธีการทางสารสนเทศ เกี่ยวกับจีโนม ล าดับเบส
ของดีเอ็นเอ ล าดับกรดอะมิโนและโครงสร้างของโปรตีน การใช้ชีวสารสนเทศในงานวิจัย 
 

10-064-223 ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นและการประยุกต์   3 (3-0-6) 
 (Local Biodiversity and Application) 
 เงื่อนไขรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-064-261 ชีววิทยา 1, 10-064-
263ชีววิทยา 2 
                 ความหมาย ความส าคัญ ประเภท ผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหาการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นและใน
ห้องปฏิบัติการ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วย
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
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10-064-225 การประยุกต์ใช้ชีววิทยากับอาหาร 3 (3-0-6) 
 (Application of Biology in Foods) 
 เงื่อนไขรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา10-064-261 ชีววิทยา 1,  
10-064-263 ชีววิทยา 2 
                  การประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยา ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ของอาหาร สารปนเปื้อนในอาหาร และอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
 

10-064-226          ความก้าวหน้าทางชีววิทยาประยุกต์                      1 (0-3-0) 
                          (Current Topic in Applied Biology) 
                         เงื่อนไขของรายวิชา: ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา 
                        ศึกษาความก้าวหน้าทางชีววิทยาประยุกต์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ วิเคราะห์ 
เรียบเรียง เขียนรายงาน น าเสนอ 
10-064-228 เทคโนโลยีชีวภาพ  3 (3-0-6) 
 (Biotechnology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา10-104-201 จุลชีววิทยา หรือ    
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
                        หลักการและความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีมาแต่อดีตจนปัจจุบัน 
จุลินทรีย์ที่มาเก่ียวข้อง การสุ่มหาพันธุ์ใหม่ ๆ การเก็บรักษาและการปรับปรุงพันธุ์จุลินทรีย์และ
ผลผลิตที่ส าคัญ ๆ ความรู้พ้ืนฐานของชีวโมเลกุล ชีวพลังงาน  การผลิต การใช้ และการเตรียมชีว
โมเลกุลให้บริสุทธิ์ อุตสาหกรรมการหมักอาหารพื้นบ้านในประเทศไทย การออกแบบ การท างาน 
และการควบคุมถังหมัก การใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การก าจัดของเสีย และการ
ควบคุม 
โรคพืช 
 
10-064-240          ชีววิทยาภาคสนาม                                            1 (0-3-2) 
 (Field Biology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                      ศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติ เน้นสังคมของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามถิ่นท่ีอยู่
แบบต่าง ๆ เช่น ปุาดิบชื้น แหล่งน้ า ชายหาด ปุาชายเลน มีการทดลองในแต่ละถ่ินที่อยู่ ฝึก
วางแผนการทดลองในภาคสนาม น าตัวอย่างมาศึกษาในห้องปฏิบัติการ เขียนรายงานทาง
วิทยาศาสตร์ และเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษา 
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10-084-203 ไมโครเทคนิค 3 (2-3-4) 
 (Microtechniques) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการเตรียมสไลด์พืช และสัตว์ขนาดเล็กทั้งตัว
และการเตรียมชิ้นเนื้อเยื่อทั้งแบบกึ่งถาวรและถาวร แนะน าหลักในการเลือกและเตรียมน้ ายา
รักษาสภาพเนื้อเยื่อ รวมทั้งสีที่ใช้ในการย้อมเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ 
 
10-104-207 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  3 (3-0-6) 
 (Microbial Physiology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-104-201 จุลชีวิทยา 
                 สรีรวิทยา การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการ
เจริญเติบโต การควบคุมการส่งสารผ่านเข้าออกของจุลินทรีย์ การสร้างพลังงาน การสังเคราะห์
สารในเซลล์และการควบคุมแมแทบอลิซึม 
 
10-104-208 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3 (3-0-6) 
 (Microbial Genetics) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 10-104-201 จุลชีวิทยา 
                  โครงสร้างและหน้าที่ของจีโนม การสร้าง การควบคุม การถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนสารพันธุกรรม รวมถึงการกลายพันธุ์ของจุลินทรีย์ พันธุวิศวกรรมและการประยุกต์ 
 (4) พฤกษศาสตร์ 
 
10-064-219         การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช      3 (2-3-4) 
 (Plant Tissue Culture and Germplasm Conservation) 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 10-064-227 เทคโนโลยีชีวภาพของพืช 10-064-206 
พันธุศาสตร์ 
                        หลักการ ทฤษฎี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืช การแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมพืช การตรวจสอบและประเมินความ
แปรปรวนทางพันธุกรรมของพืชที่เก็บรักษาเพ่ือหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด ในการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม
พืช  
 
10-064-274          กายวิภาคศาสตร์ของพืช                                      3 (2-3-4) 
 (Plant Anatomy) 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
                          โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืช การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเซลล์ 
เนื้อเยื่อ และระบบของเนื้อเยื่อพืช การจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อในราก ล าต้น และใบ  
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10-064-276 พืชสมุนไพร  3 (2-3-4) 
 ( Medical Plants) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         รูปร่างลักษณะและการจ าแนก ส่วนที่น ามาใช้เป็นยา ประโยชน์ทางยา 
สารเคมีส าคัญที่ออกฤทธิ์ทางยา ความสัมพันธ์และการแพร่กระจายของสารเคมีที่ส าคัญในพืช
สมุนไพรกลุ่มต่าง ๆ การตรวจสอบเบื้องต้นของสารเคมีในพืช การศึกษานอกสถานที่  
 
10-064-277         พรรณไม้น้ า                                                   3 (2-3-4) 
 (Aquatic Plants) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                 ชนิด ลักษณะ สัณฐานวิทยา ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของพืชต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่
ในน้ าและบริเวณชายฝั่ง การใช้ประโยชน์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศท่ีมีผลกระทบ
ต่อมนุษย์และกิจกรรมของมนุษย์ และศึกษานอกสถานที่  
 
 
10-064-279         นิเวศวิทยาของพืช                                               3 (2-3-4) 
 (Plants Ecology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                 ศึกษาสังคมพืช ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับปัจจัยที่ควบคุมความเป็นไปของ
สังคมพืช หลักการของสังคมพืช ที่อยู่อาศัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืช และศึกษานอก
สถานที่ 
 
10-064-280          ชีววิทยาของกล้วยไม้                                             3 (2-3-4) 
 (Orchid Biology)   
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         ลักษณะรูปพรรณสัณฐาน อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และชีววิทยา
การสืบพันธุ์ของกล้วยไม้ ลักษณะโครงสร้างของกล้วยไม้บางสกุล รวมทั้งการขยายพันธุ์ การปลูก
เลี้ยงและการใช้ประโยชน์ 
 
10-094-202          สรีรวิทยาของพืช                                                  3 (2-3-4) 
 (Plant Physiology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
                        หลักการของกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้ า 
ธาตุอาหารพืช เมแทบอลิซึมของพืช การเติบโต และการเจริญของพืช สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช  
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                       (5) สัตววิทยา 
10-094-247         สรีรวิทยาของสัตว์                                                 3 (2-3-4) 
 (Animal Physiology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา10-064-261 ชีววิทยา 1,  
10-064-263 ชีววิทยา 2 
                         หน้าที่และการควบคุมระบบต่าง ๆ ของสัตว์ ได้แก่เยื่อหุ้มเซลล์จนถึงระบบ
อวัยวะ ระบบประสาท กล้ามเนื้อ วงจรโลหิต หายใจ ย่อยอาหาร ขับถ่าย สืบพันธุ์และระบบต่อม
ไร้ท่อ ความสัมพันธ์ของระบบเหล่านี้ การควบคุมอุณหภูมิและการรักษาภาวะธ ารงดุล  
 

10-064-249         สัตววิทยา                                                             3 (2-3-4) 
 (Zoology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรียนรายวิชา10-064-261 ชีววิทยา 1,  
10-064-263 ชีววิทยา 2หรือ 10-064-250 อนุกรมวิธานสัตว์ 
                        ศึกษาชีววิทยาของสัตว์ เซลล์ เนื้อเยื่อ การจ าแนกประเภท การศึกษาด้าน
สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว์ 
วิวัฒนาการ การรวบรวมและเก็บตัวอย่างสัตว์ การศึกษาภาคสนาม 
 
10-064-250          อนุกรมวิธานสัตว์                                              3 (2-3-4) 
 (Animal Taxonomy) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา10-064-261 ชีววิทยา 1,  
10-064-263 ชีววิทยา 2 
                 ศึกษาค้นคว้าแนวคิด หลักเกณฑ์ การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ การจ าแนกชนิด
ของสัตว์ ความ สัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ และความเก่ียวข้องกับชีววิทยาในแขนงอ่ืน ๆ  
 
10-064-251 กีฏวิทยา 3 (2-3-4) 
 (Entomology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ศึกษาค้นคว้าชีววิทยาของแมลง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การจ าแนกประเภท การกระจาย 
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ การใช้เครื่องควบคุมและการก าจัดแมลง การรวบรวมและการเก็บ
ตัวอย่างแมลง การศึกษาภาคสนาม 
 
10-064-252 ปักษีวิทยา 3 (2-3-4) 
 (Ornithology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การจ าแนกประเภทของนก การส ารวจนกในธรรมชาติ 
การกระจาย วิวัฒนาการ พฤติกรรม การอนุรักษ์พันธุ์นก การศึกษาภาคสนาม  
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10-064-253 การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 3 (2-3-4) 
 (Animal Cell Culture) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ศึกษา ค้นคว้า หลักการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ การเจริญเติบโตของเซลล์และเนื้อเยื่อท่ี
เพาะเลี้ยง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การประยุกต์แนวปฏิบัติและการน าไปใช้ในอนาคต 
เทคนิคเบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ การเตรียมอาหารเทคนิคปลอดเชื้อ 
โครงงานรายบุคคลและการน าเสนอผลการทดลอง 
 
 (6) สิ่งแวดล้อม 
 
10-164-201 สารมลพิษอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6) 
 (Environmental Organic Pollutants) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารมลพิษอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ชื่อสารมลพิษ สมบัติทางกายภาพและ
เคมี แหล่งก าเนิด การแพร่กระจายของสารมลพิษอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสารมลพิษอินทรีย์ 
 
10-164-202 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6) 
 (Environmental Toxicology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                          ความรู้ด้านพิษวิทยาพ้ืนฐานและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม แนวคิดทางพิษวิทยา 
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารพิษที่ได้รับกับการตอบสนอง พิษวิทยาจลนศาสตร์ซึ่ง
ประกอบด้วยการดูดซึมของสารพิษ การกระจายและการสะสมของสารพิษ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของสารพิษ การขับสารพิษและความเป็นพิษของสาร สารพิษประเภทต่าง ๆ ใน
สิ่งแวดล้อมและมลพิษในสิ่งแวดล้อมทั้งในน้ า อากาศ ดิน และอาหาร การประเมินความเสี่ยงของ
สารพิษในสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งมีชีวิต 
 
10-164-203 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของดิน  3 (3-0-6)  
 (Environmental Soil Science) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการก าเนิดของดิน ความส าคัญ องค์ประกอบและ
หน้าที่ของดิน นิเวศวิทยาดินเขตร้อน สภาพแวดล้อมและทรัพยากรดินในเขตร้อน การจ าแนกดิน 
การส ารวจดิน คุณสมบัติทางกายภาพสมบัติทางกายภาพและน้ าในดิน สมบัติทางเคมีและความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน อินทรีย์วัตถุในดินการใช้ที่ดิน การประเมินความเหมาะสมของดิน การเสื่อม
ของดิน ผลของการใช้ที่ดินต่อการเสื่อมของดินทะลาย การประเมินการพังทะลายของดิน การ
ประเมินความเสี่ยงต่อการสูญเสียความชื้นในดินกับสภาวะภัยแล้ง อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง
ของโลกต่อสภาพสิ่งแวดล้อมของดิน การอนุรักษ์ดินอย่างมีประสิทธิภาพ  
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10-164-204  มลพิษทางดินและการจัดการ 3 (3-0-6) 
 (Soil Pollution and Management) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         ความรู้พื้นฐานทางด้านมลพิษทางดิน แหล่งก าเนิด ส่วนประกอบและสมบัติ
ที่ส าคัญของดิน การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน สาเหตุการเกิดมลพิษทางดิน มล
สารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางดิน บทบาทมลพิษทางดินต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา ความ
เสื่อมโทรมของดินในประเทศไทย แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และการจัดการ  
 
10-164-205         อุทกวิทยาและพ้ืนฐานการประยุกต์                         3 (3-0-6) 
 (Hydrology and Fundamental Application) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฏจักรของน ้าในธรรมชาติ น ้าจากอากาศ ฝนและ
การเกิดฝน การวัดปริมาณน ้าฝน การระเหย และการคายน ้า การซึมลงสู่ใต้ดิน น ้าบาดาล การ
ไหลตามผิวดิน น ้าท่า การวัดน ้าล าธาร ไฮโดรกราฟ และการประยุกต์ใช้ 
 
10-164-206          มลพิษทางน้ าและการควบคุม                                3 (3-0-6) 
 (Water Pollution and Control) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษทางน้ า แหล่งก าเนิด การแพร่กระจาย 
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม วิธีตรวจวัดมลพิษทางน้ า วิธีการเก็บตัวอย่างน้ าและการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า วิธีควบคุมมลพิษทางน้ า กฎหมายที่เก่ียวข้องกับมลพิษทางน้ า ค่ามาตรฐาน
น้ าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม และค่ามาตรฐานน้ าทิ้งชุมชนที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
10-164-207          มลพิษทางอากาศและการควบคุม                            3 (3-0-6) 
 (Air Pollution and Control) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ  แหล่งก าเนิด การแพร่กระจาย 
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม วิธีตรวจวัดมลพิษทางอากาศ วิธีการเก็บตัวอย่างโดยอุปกรณ์ชนิด
ต่าง ๆ และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ  วิธีควบคุมมลพิษทางอากาศ ระบบระบายอากาศ
ในโรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบ าบัดมลพิษทางอากาศ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับมลพิษทาง
อากาศ ค่ามาตรฐานการปล่อยมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงค่ามาตรฐาน
ก๊าซชนิดต่าง ๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  ก๊าซไฮโดรคาร์บอน  ที่ปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม  
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10-164-208          การวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม                3 (2-3-4) 
 (Environmental Sampling and Analysis) 
                        เงื่อนไขของรายวิชา:ผ่านการเรียนรายวิชา10-054-201 เคมีพ้ืนฐาน,  
10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
                        ขั้นตอน กระบวนการและเทคนิคทางด้านสิ่งแวดล้อมในการเก็บตัวอย่างน้ า 
อากาศ และดิน การติดตามตรวจสอบ การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการแปลผล การใช้
เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
10-164-209         การวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย                              3 (2-3-4) 
 (Water and Waste Water Analysis) 
                         ผ่านการเรียนรายวิชา10-054-201 เคมีพ้ืนฐาน,10-054-202 ปฏิบัติการ
เคมีพ้ืนฐาน 
                         ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับน้ าและน้ าเสีย วิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติ
ของน้ าและน้ าเสีย การเก็บและการรักษาสภาพตัวอย่าง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน
ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย หลักการและเทคนิคในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า
ตามชะนีคุณภาพน้ าต่าง ๆ เช่น ความขุ่น ของแข็งทั้งหมดท่ีละลายน้ า ( TDS) ของแข็งทั้งหมด 
(TS) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ( TSS) ตะกอนหนัก ( SS) ความกระด้างของน้ า ออกซิเจนที่
ละลายในน้ า (DO) ความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) ความต้องการออกซิเจนของน้ าทิ้ง
โดยวิธีทางเคมี ( COD) และปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในสารอินทรีย์ ( TOC) ฯลฯ กฎหมายที่
เกี่ยวกับค่ามาตรฐานน้ าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม และค่ามาตรฐานน้ าทิ้งชุมชนที่ปล่อยออกสู่แหล่ง
น้ าตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
10-164-210 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย  3 (3-0-6) 
 (Waste Water Treatment Technology) 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
                         ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพิจารณาในการใช้เทคโนโลยีระบบบ าบัดน้ าเสียที่
มีความเหมาะสมกับน้ าเสียในแต่ละประเภท วิธีการบ าบัดน้ าเสียและชนิดของเทคโนโลยี ขั้นตอน
และการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียทั้งทางกายภาพ ทางเคมี
และทางชีวภาพ การบ าบัดและการก าจัดกากตะกอน การควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย  
 
10-164-211         เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย                    3 (3-0-6) 
 (Technology of Hazardous Waste Management) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         ความรู้พื้นฐานในการจัดการของเสียอันตราย แหล่งที่มาของเสียอันตราย 
องค์ประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี การจ าแนกประเภทของของเสียอันตราย การ
วางแผนการจัดการของเสียอันตราย เช่น การคัดแยก การเก็บกัก การขนถ่าย การขนส่งของเสีย
อันตรายไปยังสถานที่ก าจัด การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการของเสียอันตราย  
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10-164-212 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
 (Environmental Risk Assessment) 
                         เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                        หลักการ แนวคิด และกระบวนการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม 
อนามัยของมนุษย์ ระบบนิเวศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ด้านอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม การขนส่ง 
และภัยธรรมชาติ วิธีก าหนดปริมาณความเสี่ยงแบบต่าง ๆ การน าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงไป
ใช้ในการตัดสินใจต่อความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยงต่อชุมชนและการจัดการความเสี่ยง 
บทบาทของการประเมินและการจัดการความเสี่ยงเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 
10-164-213         เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม                                3 (3-0-6) 
 (Environmental Remediation Technologies) 
                         เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         หลักการของเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ประเภท ลักษณะ 
ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ การเปลี่ยนรูปของสารที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ลักษณะของพ้ืนที่ที่
ปนเปื้อน การวิเคราะห์และการประเมินพ้ืนที่ปนเปื้อน เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธี
ทางฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
การเลือกเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูท่ีเหมาะสมในการบ าบัดพ้ืนที่ปนเปื้อน การออกแบบและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
 
10-164-214         การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               3 (3-0-6) 
 (Natural Resources and Environmental Management) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                 ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ 
ได้แก่ ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
ทรัพยากรท่องเที่ยวธรรมชาติ ทรัพยากรแร่ธาตุและทรัพยากรพลังงาน รวมไปถึงนโยบายของ
รัฐบาล กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
10-164-215          สิ่งแวดล้อมและพลังงาน                                          3 (3-0-6) 
 (Environment and Energy) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                 การหมุนเวียนพลังงานของโลก พลังงานในระบบนิเวศ การถ่ายเทพลังงาน 
การไหลเวียนพลังงาน แหล่งและชนิดพลังงานต่าง ๆ เทคโนโลยีในการผลิตพลังงานกับปัญหา
สิ่งแวดล้อม แนวโน้มของการใช้พลังงานและการชะลอการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานโดยการ
อนุรักษ์ การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน นโยบายพลังงานของประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน  
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10-164-216          พลังงานทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงาน                3 (3-0-6) 
 (Alternative Energy and Energy Conservation) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         ปัญหาและหลักการของการใช้พลังงาน พลังงานตามรูปแบบและพลังงาน
นอกรูปแบบ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก การวางแผนพลังงานระดับท้องถิ่น 
กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานมาตรการและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการจัดการพลังงาน
และการอนุรักษ์พลังงาน 
 
10-164-217 การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 3 (3-0-6) 
 (Wetland Management) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         ระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าเขตร้อน แนวคิดและหลักการที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า กระบวนการและแนวทางการวางแผนการจัดการ การด าเนินงาน และการ
ติดตามตรวจสอบ การประเมินและการจัดสถานภาพพ้ืนที่ชุ่มน้ า เทคนิควิธีการส ารวจ ศึกษาวิจัย
และการสื่อสารในพ้ืนที่ชุ่มน้ า การเข้าสู่และเทคนิคการปูองกัน คุ้มครอง และการฟื้นฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง องค์กร และกฎหมาย ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า กรณีศึกษาและตัวอย่างท้ังในประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ  
 
10-164-218 การจัดการทรัพยากรและพ้ืนที่ชายฝั่ง 3 (3-0-6) 
 (Coastal Resource Management) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                         พ้ืนที่และทรัพยากรชายฝั่งทะเล แบบรูปการแพร่กระจาย สถานภาพและ
การคุกคาม แนวคิดในการจัดการ การวางแผน เปูาหมายและจุดประสงค์ต่อปุาชายเลน ปะการัง 
หญ้าทะเล การเพาะเลี้ยง และการประมงชายฝั่ง การประเมินผลกระทบต่อนิเวศชายฝั่ง 
ข้อก าหนด กฎหมาย และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและการจัดการ 
กรณีศึกษา 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
 
                 เลือกเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่
เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้ 
เพ่ือให้ได้จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร มีหน่วยกิตสะสมรวมไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรายวิชาเลือกเสรีให้คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยต่าง ๆ เลือก
เรียนดังต่อไปนี้ 
 
10-024-301 การใช้งานอินเตอร์เน็ต 3 (2-2-5) 
 (Internet Usage) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                        ความเป็นมา ความหมาย และองค์ประกอบของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิธี
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การค้นคว้าข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การใช้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์    สังคมออนไลน์ และบริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การแก้ไข
ปัญหาอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น การปูองกันไวรัสคอมพิวเตอร์และอันตรายจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
 
10-024-302 การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 (2-2-5) 
 (Introduction of Computer Maintenance) 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                       ศึกษาองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ หลักการท างานเบื้องต้นของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อ อุปกรณ์น าเข้า แสดงผล หน่วยประมวลผล และสื่อบันทึกข้อมูล การ
ประกอบอุปกรณ์ การจัดแบ่งพาร์ติชัน และการติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์
ประยุกต์ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางรักชนก ภูวพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี-ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2560 
2552 
2541 

2 นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เภสัชวิทยา 
เภสัชวิทยา 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2544 
2532 
2524 

3 นางกิติยา ถาวโรฤทธิ์ อาจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยาศึกษา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2556 
2551 
2538 

4 นางสาวจารุวรรณ ประดับแสง อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

เภสัชวิทยา 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
2549 

5 นายมูฮ ามัดบาคอรี ยูโซ๊ะ อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

กายวิภาคศาสตร์ 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
2549 

6 นายวุฒิชัย ศรีช่วย อาจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

พืชศาสตร์ 
พืชศาสตร์ 
ผลิตกรรมชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2560 
2550 
2547 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

7 นางสาวสุชาดา แสงวิมาน อาจารย์ ปร.ด. 
 
วท.ม. 
 
วท.บ. 

อณูพันธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์ 
อณูพันธุศาสตร์และ 
พันธุวิศวกรรมศาสตร์ 
พันธุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2554 
 

2547 
 

2544 
8 นายอาสลัน หิเล อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 
วท.บ. 

พืชศาสตร์ 
พืชศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2551 
2545 
2541 

9 นายอิบรอฮีม ซาโยะ อาจารย์ Ph.D 
 
 
วท.ม. 
วท.บ. 

Biological Sciences 
 
 
กายวิภาคศาสตร์มนุษย ์
เทคนิคการแพทย์ 

University of 
Southampton, United 
Kingdom 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2559 
 
 

2551 
2547 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางสาวนวัล บินหะยีนิยิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.  
วท.ม.  
วท.บ.  

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
2546 
2543 

2 นางกนกวรรณ ภูมิวณิชกิจ อาจารย์ ปร.ด.  
วท.ม.  
กศ.บ.  

เคมี 
เคมีศึกษา 
วิทยาศาสตร์-เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2558 
2552 
2549 

3 นายกร ทักษพัฒนกุล อาจารย์ ปร.ด.  
วท.ม.  
กศ.บ.  

เคมี 
เคมีศึกษา 
วิทยาศาสตร์-เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2558 
2552 
2549 

4 นางกรรณิการ์ ธีระกิตติ์ธนากุล อาจารย์ วศ.ด. 
วท.ม. 
กศ.บ. 

วิศวกรรมวัสดุ 
เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 
วิทยาศาสตร์-เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2558 
2550 
2548 

5 นางสาวจารุวรรณ แดงโรจน์ อาจารย์ ปร.ด.  
วท.ม.  
กศ.บ.  

เคมีอินทรีย์ 
เคมีศึกษา 
วิทยาศาสตร์-เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2560 
2549 
2546 

6 นางสาวชื่นใจ สุกปุาน อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

สถิติ 
คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

2554 
2551 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

7 นางสาวโซเฟีย เมฆารัฐ อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

เคมีเชิงฟิสิกส์ 
ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
2548 

8 นางสาวนารีมาลย์ หิเล อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2560 
2556 

9 นางสาวนิกรือซง โต๊ะลือบาจิ อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2556 
2554 

10 นางสาวปิยภรณ์ วังศิริกุล อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

เคมีประยุกต์ 
เคมี 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2557 
2553 

11 นางโรสนี จริยมาการ อาจารย์ คด. 
คม. 
คบ. 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2557 
2549 
2546 

12 นายวาริน นาราวิทย์ อาจารย์ วท.ม. 
วศ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2556 
2550 

13 นางสาวสาลูมา สมานหมาน อาจารย์ ปร.ด.  
วท.บ. 

เคมี 
เคมี-ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2556 
2549 

14 นางสิทธิเดช ชูด้วง อาจารย์ วท.ม.  
 
วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552 
 

2549 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

15 นางสาวสิรินาถ ชูประจง อาจารย์ 
 

วท.ม.  
วท.บ. 

ฟิสิกส์ 
ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2554 
2549 

16 นางสาวสุพจนี แสนสุข อาจารย์ Ph.D  
วท.ม.  
วท.บ. 

เคมี 
เคมีอนินทรีย์ 
เคมี 

University of Sussex 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2560 
2551 
2548 

17 นางสาวอนุสา สุวรรณวงศ์ อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์และสถิติ 
คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2560 
2556 

 
 



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 
 เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพและการท างาน ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 2 รายวิชา 
ได้แก่  
 
 วิชา 10-134-208 การฝึกงานทางชีววิทยา ประยุกต์  โดยนักศึกษาเลือกฝึกปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในและ/หรือต่างประเทศ จ านวน 3 หน่วยกิต ในช่วงเวลาภาค
การศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานต้องรวบรวมความรู้ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานมาน าเสนอให้คณะกรรมการประเมินผลการฝึกงาน เพื่อประเมินผลเป็นระดับคะเเนน 
ต่อไป 
 
 วิชา 10-154-102 สหกิจศึกษา เป็นรายวิชาบังคับเลือก ซึ่งเป็นการท างานเชิงวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเป็นภาระงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนในและ/หรือต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ผู้ลงทะเบียนรายวิชานี้จะต้อง
ลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา ในช่วงเวลาภาคการศึกษา ที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 
ผู้ลงทะเบียนรายวิชานี้จะต้องได้รับการประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ 
นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาต้องรวบรวมความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน มาน าเสนอให้
คณะกรรมการการประเมินผลเป็นระดับคะเเนนสหกิจศึกษาต่อไป 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1มีทักษะการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ประยุกต์ ใน

หน่วยงานราชการหรือเอกชน มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.2มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม

องค์กรได ้
4.1.3มีความกล้าในการแสดงออก น าความรู้จากการเรียนไปใช้ในงานได้ 

 
4.2 ช่วงเวลา 

4.2.1 วิชา 10-134-208 การฝึกงานทางชีววิทยา ประยุกต์  ลงทะเบียนการเรียนใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3 และออกปฏิบัติฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อน 

4.2.2วิชา 10-154-102 สหกิจศึกษา ลงทะเบียนเรียนและออกปฏิบัติงาน
ภาคสนามในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน 
 ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิชา 
 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
รายวิชา 10-134-209 โครงงานทาง ชีววิทยาประยุกต์  เป็นรายวิชาที่เน้น

กระบวนการท าวิจัยทาง ชีววิทยา โดยนักศึกษาต้องสอบโครงร่างวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัยในห้อง
หรือนอกห้องปฏิบัติการ สามารถน าผลการวิจัยมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียงเป็นรายงาน
การวิจัย และน าเสนอผลการวิจัยแบบปากเปล่า ( Oral Presentation) ต่อคณะกรรมการสอบ
โครงงาน 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของกระบวนการวิจัย และสามารถเขียน

ผลการวิจัย และน าเสนอได้ 
 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 

 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
 

5.5การเตรียมการ 
1)แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางชีววิทยาประยุกต์ 
2)อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการวิจัย  
3)นักศึกษาน าเสนอโครงร่างต่อคณะกรรมการสอบโครงร่าง เพื่อรับข้อเสนอแนะ

และประเมินผล 
 

5.6กระบวนการประเมินผล 
1)ผู้ประสานงานรายวิชาก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผล 
2)อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบโครงงานประเมินผลการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
3)อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบโครงงานประเมินผลร่วมกัน และ

อนุญาตให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลการศึกษา  
4)ผู้ประสานงานรายวิชารวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลเป็นระดับคะแนน 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 
คุณลักษณะพิเศษ ( Program Expected 
Learning Outcomes, PLOs) 

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 ประยุกต์ใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางชีววิทยา
ได้ 

(1) จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติและ/หรือ การเรียนรู้นอกสถานที่มี
การปฏิบัติโดยมีห้องปฏิบัติการเป็นศูนย์กลาง 
(2) มีกิจกรรม/รายวิชาที่สามารถพัฒนาทักษะ
การวางแผน การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ เช่น 
รายวิชาโครงงานทางชีววิทยาประยุกต์ สหกิจ
ศึกษา 

1.2 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถิ่นได้ 

(1) มีกิจกรรม/รายวิชาที่สามารถพัฒนาทักษะ 
เช่น รายวิชา นิเวศวิทยา ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางพืช 
ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและความหลากหลาย
ทางพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา
ของพืช ชีววิทยาภาคสนาม พรรณไม้น้ า 
อนุกรมวิธานของพืช สัณฐานวิทยาของพืช 
อนุกรมวิธานสัตว์ กีฏวิทยา ปักษีวิทยา เป็นต้น 

1.3 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชใน
ท้องถิ่นได้ 

(1) มีกิจกรรม/รายวิชาที่สามารถพัฒนาทักษะ 
เช่น รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพของพืช การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม
พืช 

1.4 ปฏิบัติการโดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล
เบื้องต้นได้ 
 

(1) มีกิจกรรม/รายวิชาที่สามารถพัฒนาทักษะ 
เช่น รายวิชา พันธุศาสตร์ ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 
เซลล์และอณูชีววิทยา ปฏิบัติการเซลล์และ 
อณูชีววิทยา พันธุวิศวกรรม  

1.5 คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
ทางชีววิทยาร่วมกับชุมชน ในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนได้ 
 

(1) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศึกษา
ดูงานในแหล่งเรียนรู้ และผู้เชี่ยวชาญภายใน
ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ท้องถิ่น 
(2) จัดให้มีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและจัดท าโครงการเพ่ือรักษา
ธรรมชาติของท้องถิ่น เช่น รายวิชา นิเวศวิทยา 
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คุณลักษณะพิเศษ ( Program Expected 
Learning Outcomes, PLOs) 

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า การจัดการทรัพยากรและ
พ้ืนที่ชายฝั่ง ชีววิทยามลพิษ วิทยาศาสตร์กับโลก
สีเขียว และชีววิทยากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น 
(3) นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการบริการ
วิชาการของคณะ 
(4) การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชน/รัฐบาล 
(5) จัดกิจกรรมเวทีการน าเสนอผลงาน 

1.6 แสดงออกถึงการมีทักษะการคิด เขียน 
พูด อย่างเป็นระบบ และสามารถใช้ภาษา
สื่อสารได้หลากหลาย 

(1) กิจกรรมการเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
รายวิชาทักษะการน าเสนอ รายวิชาสหกิจศึกษา
รายวิชาโครงงานทางชีววิทยาประยุกต์ และวิชา
สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 
(2) การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชน/รัฐบาล 
(3) จัดกิจกรรมเวทีการน าเสนอผลงาน 
(4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษา
ได้ใช้ทักษะด้านภาษาท้ังการพูด อ่าน เขียน การ
น าเสนอในชั้นเรียน และการอภิปราย 
(5) จัดโครงการเสริมสร้างการใช้ภาษา 

1.7 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ อดทน ตรง
ต่อเวลา การท างานเป็นทีม และมี
จรรยาบรรณนักวิจัย 

(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่ท าให้ผู้เรียน
แสดงพฤติกรรมที่บ่งชี้ความรับผิดชอบ ความตรง
ต่อเวลา เละความซื่อสัตย์ในการสอนแต่ละ
รายวิชา  
(2) นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการบริการ
วิชาการโครงการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของคณะ 
(3) กิจกรรมการเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
รายวิชาทักษะการน าเสนอ รายวิชา 
สหกิจศึกษารายวิชาโครงงานทางชีววิทยา
ประยุกต์ และวิชาสัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 
(4) การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชน/รัฐบาล 

1.8 สามารถใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อการประกอบอาชีพได้ 

(1) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(2) นักศึกษาน าองค์ความรู้มาถ่ายทอดโดยการ
จัดกิจกรรม บริการวิชาการ มีส่วนร่วมใน
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คุณลักษณะพิเศษ ( Program Expected 
Learning Outcomes, PLOs) 

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

โครงการบริการวิชาการของคณะ 
(3) จัดกิจกรรม/รายวิชาที่สามารถพัฒนาทักษะ
การคิดเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปต่อ
ยอดได้ เช่น รายวิชาโครงงานทางชีววิทยา
ประยุกต์ สหกิจศึกษา สัมมนา ระเบียบวิธีการ
วิจัย และทักษะการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาต้องสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ 
เป็นแบบอย่างท่ีดี เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลกโดยอาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายาม
สอดแทรกเรื่องที่เก่ียวกับสิ่งต่อไปนี้  

1. มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ 
2. เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพกฎระเบียบขององค์กร 
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณ  

 
2.1.2กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
2. ปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพกฎระเบียบของ

องค์กร 
3. สอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรม 
4. การมอบหมายงานเป็นรายกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่การ

ท างานอย่างชัดเจน 
5. การสอนแบบอภิปรายกลุ่มโดยการยกกรณีศึกษาเก่ียวกับปัญหาของการ

ใช้จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ สุจริต 
 

2.1.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ใช้วิธีการประเมิน 2 วิธี คือ การประเมินระหว่างเรียน  และการประเมิน

ภายหลังส าเร็จการศึกษา  ดังนี้ 
1. การประเมินระหว่างเรียน โดยการประเมินจากตนเอง เพื่อน และ

อาจารย์ โดยใช้แบบสอบถาม สังเกต แบบบันทึก แบบประเมิน หรือการสัมภาษณ์ ซึ่งอาจ
ประเมินจากเรื่องต่อไปนี้ 

- การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การมีวินัยและการเข้าร่วมกิจกรรม 

- ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
- ความรับผิดชอบในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

2. การประเมินภายหลังส าเร็จการศึกษา โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง 
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ 
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2.2 ความรู้  
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้ในสาขาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนักและรู้
หลักการ ทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะ
ด้านในสาขา และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและต่อยอดองค์
ความรู้  ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

1.มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

2.สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนงานวิจัยใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

4.สามารถน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องไปประยุกต์ได้อย่าง
เหมาะสม 

 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1.ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฏีและการปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ 

2.มอบหมายให้ท ารายงาน หรือกรณีศึกษา และน าแสนอหน้าชั้นเรียน 
3.จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือผ่านการ

ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้าน

ต่างๆ คือ 
1.การทดสอบย่อย 
2.การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
3.การท ารายงานการศึกษาค้นคว้า 
4.การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
5.การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6.การฝึกประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ สหกิจศึกษา หรือ

โครงงาน 
 

2.3ทักษะทางปัญญา  
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาสามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมิน
ข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการ
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แก้ปัญหาและงานอ่ืนๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทาง
ภาคปฏิบัติ  และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
เนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ โดยนักศึกษาควรมีสิ่งต่อไปนี้ 

1.สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมเติมจาก
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นหรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ด้วยตนเอง 

2.คิดวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ 

3.ศึกษาปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.มีทักษะการแก้ปัญหาในห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับการฝึกฝน และการ
ปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
 

2.3.2กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.เน้นการสอนให้นักศึกษารู้จักบูรณาการและการประยุกต์ทฤษฎีความรู้

ต่างๆ ผ่านการท ารายงาน และงานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชาต่างๆ 
2.การท าโครงงาน สัมมนา และการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 

 
2.3.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1.ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
2.ประเมินจากผลการท าโครงงาน สัมมนา และการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
3.ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการหรือ 

สหกิจศึกษา  
 

2.4ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.4.1ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องมีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
ทั้งการเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกถึงภาวะผู้น าในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจน
และต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาอย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบต่อตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนา
ตนเองและอาชีพ ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้
นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติต่างๆ นี้ 

1.รู้จักบทบาทของผู้น า/สมาชิกในกลุ่ม  
2.สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยเลือกใช้ภาษาถ่ินหรือภาษา

อ่ืนๆได้อย่างเหมาะสม 
3.มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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4.สามารถเสนอแนะแนวทางเพ่ือการแก้ปัญหาทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
5.มีความรับผิดชอบในการกระท าของตัวเองและของกลุ่ม 

 
2.4.2กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
มีการเรียนการสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การ

ท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
2.แนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ

ส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม 
3.ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
4.ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ( Brainstorming) 

เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
5.ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการให้ความร่วมมือ 
6.ส่งเสริมการสื่อสารโดยใช้ภาษาถ่ินหรือภาษาอ่ืนๆ กับกลุ่มคนท่ี

หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.4.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1.จากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
2.พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
3.จากการสังเกตและผลการปฏิบัติงาน 
4.สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 
5.ติดตามการท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะพร้อมบันทึก

พฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
 

2.5ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.5.1ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักศึกษาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือก

และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนสามารถเลือกรูปแบบของการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม ส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยต้องมีทักษะดังต่อไปนี้ 
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1.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
ท างานด้านวิทยาศาสตร์ และการศึกษาค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 

2.มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข 
3.สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟังและการเขียน 

การสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
4.รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอโดยใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5.สามารถใช้เครื่องค านวณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องได ้
 

2.5.2กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลทั้ง การพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

2.ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

หลากหลายรูปแบบ การใช้ศักย์ภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

4.ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง 
และให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 

2.5.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.ประเมินจากผลงาน และการน าเสนอผลงาน โดยการเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลเชิงตัวเลขท่ีเกี่ยวข้อง 

2.ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต และ
แบบประเมินทักษะการพูด การเขียน 
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) จากรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบ  ความรับผิดชอบรอง 

ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มีสัมมา
คารวะ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
2) เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพสิทธิ 
กฎระเบียบขององค์กร 
3) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีภาวะความเป็น
ผู้น าและผู้ตาม รู้คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
สื่อสารของศาสตร์ที่ศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องตลอดจน
งานวิจัยใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาของศาสตร์ที่ศึกษาและ
บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้ 
4) มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนาของศาสตร์ที่ศึกษา 
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก 

1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา จากแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นหรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง 
2) สามารถคิดวิเคราะห์ และแปลความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
3) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา และ
น าไปใช้ได้เหมาะสม 
4) มีทักษะการแก้ปัญหาในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับความรู้ และการฝึกฝน 
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคล 
สามารถท างานเป็นทีม และรู้จักบทบาทของผู้น า/สมาชิกในในกลุ่ม 
2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
3) มีการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม สามารถเสนอแนะแนวทางเพ

1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง 
3) สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียนและ
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ท่อนแก้ปัญหา และมีความรับผิดชอบทั้งส่วนตัวและส่วนรวม การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ 
4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในศาสตร์ที่
ศึกษา และน าเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   1) กลุ่มวิชาภาษา 
11-034-101 การใช้ภาษาไทย                     

11-034-104 การใช้ภาษามลายู
ในชีวิตประจ าวัน 

                    

11-034-108 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ 

                    

11-034-109 การฟังและพูด
ภาษาอังกฤษ 

                    

10-154-104 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิทยาศาสตร์ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์และพละศึกษา 

11-014-112โลกและเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

                    

11-024-112 ทักษะการคิด                     

11-014-120กิจกรรมพลศึกษา                     

10-154-101 กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

                    

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
10-024-105 คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

                    

10-064-119 วิทยาศาสตร์กับ
โลกสีเขียว 

                    

10-064-122 ทักษะการน าเสนอ
งานทางชีววิทยาประยุกต์ 
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) จากรายวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี 
ความรับผิดชอบ  ความรับผิดชอบรอง 

ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มีสัมมา
คารวะ 
(2) เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมและเคารพ
กฎระเบียบขององค์กร 
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
(4) มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
งานวิจัยใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม 

1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นหรือ
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ด้วยตนเอง 
(2) คิดวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
(3) ศึกษาปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
(4) มีทักษะการแก้ปัญหาในห้องปฏิบัติตามท่ี
ได้รับการฝึกฝนและการปฏิบัติงานจริงใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) รู้จักบทบาทของผู้น า/สมาชิกในกลุ่ม  
(2) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยเลือกใช้ภาษาถ่ินหรือ
ภาษาอ่ืนๆได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(4) สามารถเสนอแนะแนวทางเพ่ือการแก้ปัญหาทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท างาน
ด้านวิทยาศาสตร์ และการศึกษาค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 
(2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข 
(3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟังและการเขียนการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
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(5) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตัวเองและของกลุ่ม 
 

(4) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอโดยใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
(5) สามารถใช้เครื่องค านวณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้ 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2. รายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ 
   1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
10-034-205 คณิตศาสตร์ 1                       

10-034-206 คณิตศาสตร์ 2                       

10-044-203 ฟิสิกส์ 1                       

10-044-204 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 
1 

                      

10-054-201 เคมีพ้ืนฐาน                       

10-054-202 ปฏิบัติการเคมี
พ้ืนฐาน 

                      

10-064-261 ชีววิทยา 1                       

10-064-262 ปฏิบัติการ
ชีววิทยา 1 
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10-064-263 ชีววิทยา 2                       

10-064-264 ปฏิบัติการ
ชีววิทยา 2 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
   2) กลุ่มวิชาบังคับ 
10-034-201 ระเบียบวิธีการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

                      

10-034-203สถิติ                       

10-054-219 เคมีอินทรีย์
เบื้องต้น 

                      

10-054-220 ปฏิบัติการเคมี
อินทรีย์เบื้องต้น 

                      

10-064-201 นิเวศวิทยา                       

10-064-202 ปฏิบัติการ
นิเวศวิทยา 

                      

10-064-206 พันธุศาสตร์                       

10-064-207 ปฏิบัติการพันธุ
ศาสตร์ 

                      

10-064-224 ชีววิทยากับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
10-064-227 เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางพืช 

                      

10-064-241 วิวัฒนาการ                       

10-064-243 สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง 

                      

10-064-245 สัตว์มีกระดูกสัน
หลัง 

                      

10-064-265เซลล์และอณู
ชีววิทยา 

                      

10-064-266ปฏิบัติการเซลล์
และอณูชีววิทยา 

                      

10-064-267อนุกรมวิธานและ
ความหลากหลายของพืช 

                      

10-064-268ปฏิบัติการ
อนุกรมวิธานและความ
หลากหลายของพืช 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
10-074-201 ชีวเคมีพ้ืนฐาน                       

10-074-202 ปฏิบัติการชีวเคมี
พ้ืนฐาน 

                      

10-094-203สรีรวิทยา                       

10-094-204ปฏิบัติการสรีรวิทยา                       

10-104-201 จุลชีววิทยา                       

10-104-202 ปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา 

                      

10-144-205 สัมมนาทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 

                      

   3) กลุ่มวิชาเลือก 
   ส าหรับแผนฝึกงาน 
10-134-208 การฝึกงานทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 

                      

10-134-209 โครงงานทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
   ส าหรับแผนสหกิจศึกษา 
10-154-102 สหกิจศึกษา                       

10-154-103 เตรียมสหกิจศึกษา                       

10-134-209 โครงงานทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 

                      

   ส าหรับทั้งแผนฝึกงานและสหกิจ 
   (1) ชีววิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
10-064-117 มนุษย์กับ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

                      

10-064-118 วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม 

                      

10-064-215 ชีววิทยามลพิษ                       

10-104-204 จุลชีววิทยาทาง
สิ่งแวดล้อม 

                      

10-104-206 จุลชีววิทยาทาง
อาหาร 

                      



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

82 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
10-104-209 จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม 

                      

   (2) ชีววิทยาสุขภาพ 
10-084-204 ชีววิทยาการ
สืบพันธุ์ 

                      

10-094-201 สรีรวิทยาทั่วไป                       

10-124-201 เภสัชวิทยา                       

10-124-202 ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

                      

10-154-202 วิทยาศาสตร์
ส าหรับการวินิจฉัยทาง
การแพทย์เบื้องต้น 

                      

   (3) ชีววิทยาทั่วไป 
10-064-107 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

                      

10-064-228 เทคโนโลยีชีวภาพ                       
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
10-064-221 พันธุวิศวกรรม                       

10-064-222 ชีวสารสนเทศ                       

10-064-223 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่นและการประยุกต์ 

                      

10-064-225 การประยุกต์ใช้
ชีววิทยากับอาหาร 

                      

10-064-226 ความก้าวหน้าทาง
ชีววิทยาประยุกต์ 

                      

10-064-240 ชีววิทยาภาคสนาม                       

10-084-203 ไมโครเทคนิค                       

10-104-207 สรีรวิทยาของ
จุลินทรีย์ 

                      

10-104-208 พันธุศาสตร์ของ
จุลินทรีย์ 

                      

   (4) พฤกษศาสตร์ 
10-064-219 การปรับปรุงพันธุ์                       
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กับการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช
ในหลอดทดลอง 
10-064-274 กายวิภาคศาสตร์
ของพืช 

                      

10-064-276 พืชสมุนไพร                       

10-064-277 พรรณไม้น้ า                       

10-064-279 นิเวศวิทยาของพืช                       

10-064-280 ชีววิทยาของ
กล้วยไม้ 

                      

10-094-202 สรีรวิทยาของพืช                       

   (5) สัตววิทยา 
10-094-247 สรีรวิทยาของสัตว์                       

10-064-249 สัตววิทยา                       

10-064-250 อนุกรมวิธานสัตว์                       

10-064-251 กีฏวิทยา                       

10-064-252 ปักษีวิทยา                       
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
10-064-253 การเพาะเลี้ยงเซลล์
สัตว ์

                      

   (6) สิ่งแวดล้อม 
10-164-201 สารมลพิษอินทรีย์
ในสิ่งแวดล้อม 

                      

10-164-202 พิษวิทยา
สิ่งแวดล้อม 

                      

10-164-203 วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมของดิน 
 

                      

10-164-204 มลพิษทางดินและ
การจัดการ 

                      

10-164-205 อุทกวิทยาและ
พ้ืนฐานการประยุกต์ 

                      

10-164-206 มลพิษทางน้ าและ
การควบคุม 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
10-164-207 มลพิษทางอากาศ
และการควบคุม 

                      

10-164-208 การวิเคราะห์และ
เก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม 

                      

10-164-209 การวิเคราะห์
คุณภาพน้ าและน้ าเสีย 

                      

10-164-210 เทคโนโลยีการ
บ าบัดน้ าเสีย 

                      

10-164-211 เทคโนโลยีการ
จัดการของเสียอันตราย 

                      

10-164-212 การประเมินความ
เสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม 

                      

10-164-213 เทคโนโลยีการ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

                      

10-164-214 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
สิ่งแวดล้อม 
10-164-215 สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

                      

10-164-216 พลังงานทางเลือก
และการอนุรักษ์พลังงาน 

                      

10-064-267 การจัดการพ้ืนที่
ชุ่มน้ า 

                      

10-164-218 การจัดการ
ทรัพยากรและพ้ืนที่ชายฝั่ง 

                      

3. รายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาเลือกเสรี 
10-024-301 การใช้งาน
อินเตอร์เน็ต 

                      

10-024-302 การบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัด และการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรสรุปรายวิชาที่จะมีการ

ทวนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชา  
 2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้ประสาน

รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน 
โครงงานและอ่ืนๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 

 3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้ประสาน
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานเสนอท่ีประชุม
หลักสูตร และน าเสนอที่ประชุมระดับคณะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 4.ทราบข้อมูลปูอนกลับจากผู้ใช้นักศึกษาในระหว่างการออกปฏิบัติภาคสนามทั้งใน
ระบบฝึกงานและสหกิจ 

 5.ประเมินจากผลงานนักศึกษา  
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 1.ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต โดยวิธีการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และ/หรือ

เชิญประชุม 
 2.ทราบข้อมูลปูอนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต โดยวิธีการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และ/

หรือเชิญประชุม 
 3.การประเมินจากสถานศึกษาท่ีบัณฑิตที่เข้าศึกษาในปริญญาที่สูงขึ้นไป โดยการส่ง

แบบสอบถาม 
 4.การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการเชิญประชุม หรือส่งแบบสอบถามท่ีมา

ประเมินหลักสูตรในระบบการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. ได้ศึกษาและสอบผ่านทุกรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนด 
2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
3. เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ภายใน 2  สัปดาห์หลังจากเข้ามาปฏิบัติงานที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

1.2 เนื้อหาในการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย 
1.บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหารและการจัดการ และ
งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
3.หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 

 
1.3 มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ 

1.ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ใน
คณะ 

2.ให้ค าแนะน าและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 

1.4 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1.อาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอน ส่งเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนที่ทางคณะหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
2.ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1.5 การพัฒนาวิชาการ วิจัย และวิชาชีพด้านอื่น 
1.ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงานทั้งในและ

ต่างประเทศ ในสาขาที่เก่ียวข้องหรือเนื้อหาด้านวิชาการท่ีน่าสนใจและสามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

2.สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
 

1.6 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1.รายงานผลการนิเทศการสอนของอาจารย์ประจ าโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

การประเมินโดยนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
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2.สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม 
งานประชุม หรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล 

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

1.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนตามนโยบายของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้นการบริการวิชาการแก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่การท าผลงานทางวิชาการ และกระตุ้นให้
บุคลากรท าและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

3.สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ในการประกันคุณภาพหลักสูตรจะใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของ
หลักสูตรตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ 1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 
3) นักศึกษา 4) คณาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

1.มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีหน้าที่ก ากับมาตรฐาน
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

2.มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน ท าหน้าที่ประธานหลักสูตร 1 คน และ
กรรมการหลักสูตร 4 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ าคณะ และน าเสนอต่อ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามล าดับ 

3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ เสนอแผนการด าเนินงาน การควบคุมและการ
ติดตามผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการคณะทุกภาคการศึกษา เพ่ือช่วยก ากับให้การ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 

4.มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือให้ทันสมัยทุก 5 ปี โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่
แต่งตั้งโดยคณะฯ และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร โดยคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 
2. บัณฑิต 

1.ผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
2.ผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 70 สามารถมีงานท าภายใน 1 ปี 
3.มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง

หลักสูตร 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
1.คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร 

•เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-
คณิตหรือเทียบเท่า 

•มีใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
•เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีใบรับรองความประพฤติจากผู้บริหาร

สถานศึกษา 
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2.การคัดเลือก 
• ก าหนดจ านวนนักศึกษาท่ีต้องการรับตามหลักสูตร จ านวน 40 คน การ

คัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของมหาวิทยาลัย 
• ก าหนดวิธีการรับสมัคร โดยให้สมัครผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ หรือสมัครด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
3.การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน อุดมศึกษา 

• เป็นไปตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เก่ียวข้องของทบวงมหาวิทยาลัย/
กระทรวงศึกษาธิการ/มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่มีผลบังคับใช้
ในปัจจุบัน 

 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้เรียน
ก่อนเริ่มเข้าเรียน โดยการจัดปฐมนิเทศวันแรกของการเปิดภาคการศึกษาผ่านโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจง กฎระเบียบในการศึกษา ข้อบังคับการเรียนตามเกณฑ์ระเบียบ
มหาวิทยาลัย แผนการเรียน ระบบต่างๆท่ีเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเพ่ิม-ถอน การด าเนินการ
เรื่องฝึกงานและสหกิจ การประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาในสถานศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาท่ีคณะและหลักสูตรจัดให้ และกิจกรรมละลาย
พฤติกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการท างานเป็นทีม การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้แนะน าการเตรียมตัวในการเรียนให้กับรุ่นน้อง การแต่งกายที่ถูกต้อง 
และวิธีการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

จัดโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ/หรือ
วิชาด้านภาษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยผ่านโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ของคณะ 
 

3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
1.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาตลอดหลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 –4 เพ่ือให้มี

ความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพโดย 
• ชั้นปีที่ 1 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดย

การจัดโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ โดยฝุายวิชาการและวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• ชั้นปีที่ 2 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
จิตอาสา โดยการจัดโครงการต่างๆ ของหลักสูตรและฝุายพัฒนานักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• ชั้นปีที่ 3 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีกิจกรรมออกภาคสนามผ่านการ
ฝึกงานในหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
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• ชั้นปีที่ 4 ให้นักศึกษามีกิจกรรมออกภาคสนามผ่านสหกิจศึกษาใน
หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และท าโครงงาน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานต่อไป 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในระบบการท า
กิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการท ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม
และตระหนักถึงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษา 
5.ก าหนดระบบการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและ

ส่วนตัว 
6.ก าหนดให้มีชั่วโมงการให้ค าปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะนักศึกษา

อย่างสม่ าเสมอ 
 

3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
1.มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการส าเร็จการศึกษาให้แก่

คณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการประจ าคณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกภาคการศึกษา 

2.มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพ
การเรียนการสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา 

3.นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีการน าข้อ
ร้องเรียนมาประชุมเพ่ือจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน 
 
4. อาจารย์ 
 

4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบต่อคณะกรรมการวิชาการคณะฯ คณะกรรมการประจ าคณะฯ สภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

4.2การบริหารการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1.ระบบการบริหารอาจารย์ 

มีระบบอัตราก าลัง โดยคณะฯมีแผนอัตราก าลังของจ านวนอาจารย์ที่คงอยู่ 
จ านวนอาจารย์ที่เกษียณ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพ่ือใช้วางแผนในการด าเนินการ
สรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ในแต่ละปี 

2.ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
• ก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการศึกษา

ต่อ การท าต าแหน่งวิชาการ จากนั้นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
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พิจารณาจัดสรรอาจารย์ที่จะศึกษาต่อในแต่ละปี และเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯต่อไป 

• คณะฯ สนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม การประชุม
วิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

• คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลวางแผนและด าเนินการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

4.3 คุณภาพอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร โดยผ่านการติดตามและรายงานผลของงานส่งเสริมงานวิจัยและต าราของคณะฯ ทุกปี 
เพ่ือให้มีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

4.4 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรและส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตร
ทุกปี 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล 
 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
1.คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
2.คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทบทวนมคอ.2 โครงสร้างรายวิชา

และ curriculum mapping ของแต่ละรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
3.อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนประเมินหลักสูตร 
4.ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
5.เสนอร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอต่อคณะกรรมการ

วิพากษ์หลักสูตร เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
6.เสนอร่างหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิในการ

วิพากษ์หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯพิจารณา  
7.เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตามล าดับ 

8.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจัดท า 
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1. การก าหนดผู้สอน 

• หัวหน้าสาขาวิชาก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่
สอน ผลงานวิจัยหรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับวิชานั้นๆ และภาระงาน
ของอาจารย์ 

• อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

 
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การจัดท า มคอ. 3/ 4 ของทุกรายวิชาตามแบบฟอร์มที่ สกอ. ก าหนด ซึ่ง
ก าหนดวิธีการสอนและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ PLOs รวมทั้งมีการจัดท า มคอ. 5/6 ตาม
แบบฟอร์มของสกอ. มีข้ันตอนดังนี้ 

• ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน รายวิชาที่จะมี
การบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย โครงการท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และด าเนินการจัดท ามคอ.3/4 และ มคอ.5/6 วาง
แผนการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และ
ติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการท า มคอ.
3/4 และ มคอ.5/6 

• ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาส่งมคอ.3/4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ.
5/6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

• ก าหนดให้มีการชี้แจง และแนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่
ละรายวิชาในคาบแรกของการเรียน 

 
3. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการ
เรียนและส่วนตัว โดยก าหนดให้มีชั่วโมงการให้ค าปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะ
นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
• นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ

สอบ ผลคะแนนสอบและวิธีการประเมินผล 
• คณะฯมีช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
• คณะฯจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
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5.3 การประเมินผู้เรียน 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
1.ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่

ระบุไว้ในมคอ.3/4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการคณะฯตามล าดับ จากนั้นส่งเกรดภายในเวลาที่ทะเบียนกลาง
ของมหาวิทยาลัยก าหนด 

2.มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน 
3.ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดท ามคอ.5/6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียน

การสอน 
4.ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดในมคอ.3/4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะฯ คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เพ่ือด าเนินการทบทวนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ

ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ รวมถึง
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการต่างๆ ที่จะพัฒนางานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
เช่น โครงการคลังข้อสอบ โครงการต ารา โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
1. สถานที่เรียน 

อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
อาคาร 6 ชั้น ประกอบด้วย 

• ห้องเรียนขนาด 60 คน จ านวน 20 ห้อง 
• ห้องเรียนขนาด 120 คน จ านวน 2 ห้อง 
• ห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์  
• กายวิภาคศาสตร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือจ านวน 33 ห้อง 
• ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ตได้ จ านวน 2 ห้อง แต่ละห้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง  
2. สถานที่ศึกษาค้นคว้า 

• ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 
• ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ห้อง 
• ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 ห้อง 
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3. อุปกรณ์การสอน 

• เครื่องวิดีทัศน์ 
• เครื่องรับโทรทัศน์สี 
• เครื่องฉายภาพนิ่ง 
• เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
• เครื่องบันทึกเสียง  
• เครื่องคอมพิวเตอร์ 
• เครื่องแอลซีดี 
• สื่อการสอน (ซีดีรอม วีดีทัศน์) 
• หุ่นจ าลอง 
• เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการในแต่ละสาขา 

 
4. ห้องสมุด 

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีต าราเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าใน
สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี ชีวเคมี กายวิภาคศาสตร์ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
คณิตศาสตร์ สรีรวิทยา ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหนังสือ จ านวน 1042 
รายการ 
 

6.3การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
1.มีคณะกรรมการก ากับดูแลทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ ท าหน้าที่

วางแผนจัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ เช่นเจ้าหน้าที่ห้อง
โสตทัศนูปกรณ์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ห้องศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น  

2.ให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเสนอรายชื่อหนังสือ และต าราในสาขาวิชาที่
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อหนังสือ วารสารปีการศึกษาละ
ประมาณ 200 เล่ม 

3.ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากร ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 
 

6.4การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยประเมินผู้ใช้ทรัพยากร ส ารวจความ

ต้องการใช้ทรัพยากรของอาจารย์และนักศึกษา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ครบถ้วนและบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างน้อย 2 ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องก่อนได้รับการ
เผยแพร่ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ใน
ทุกประเด็นเป็นอย่างน้อย 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4อย่างน้อย 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา 
 

X X X X X 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอนหรือประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ของปีที่ผ่านมา 

X X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาในด้าน X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและ
ทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5 

    X 
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
หลักสูตรควบคุมให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์

ของแต่ละรายวิชาโดยให้นักศึกษาท าประเมินผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและฝุายวิชาการของคณะจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

หลักสูตรน าผลการประเมินไปปรับปรุง โดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงและก าหนดให้ผู้รับผิดชอบน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชา โดยผู้เรียนสามารถ

ประเมินได้โดยเข้าไปในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย อาจารย์สามารถดูผลการประเมินทุก
รายวิชาที่สอนได้โดยเข้าไปในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  

2.มีการประเมินการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าโดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

3.งานหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด ผลการประเมินที่เป็นข้อมูล
ปูอนกลับส่งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานกลุ่มวิชา น าเสนอในที่
ประชุมคณะ เพื่อปรับปรุงต่อไป  

4.งานหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะ
การสอนและวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ
รายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
• นักศึกษาปีสุดท้าย 
• บัณฑิตใหม่ 
• ผู้ใช้บัณฑิต 
• อาจารย์ผู้สอน 
• ศิษย์เก่า 
• ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 

ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 รวมทั้งผ่านการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 

1.งานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวม/ข้อมูล จากการประเมินของ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.งานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานการ
ประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 

3.งานหลักสูตรจัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
ประเด็นการวิพากษ�หลักสูตรจากผู�ทรงคุณวุฒิ 

และกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
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ประเด็นการวิพากษ�หลักสูตรจากผู�ทรงคุณวุฒิ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต� 

 
หัวข�อเรื่อง ผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แก�ไข 

หมวดท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 
ชื่อหลักสูตร ให ใช ชื่อหลักสูตร “วิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
ประยุกต�”แทนท่ีหลักสูตร 
“วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
ชีววิทยา”ท่ีเสนอไป 
เนื่องจากบุคลากรไม+เพียง
พอท่ีจะเป-นกรรมการ
หลักสูตรใหม+ 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

ภาษาท่ีใช  จัดการเรียนการสอนเป-น
ภาษาไทย และภาษาอ่ืน ๆ
เช+น ภาษาอังกฤษ ภาษา
มลายู หรือภาษาจีน 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

การรับเข าศึกษา คุณสมบัติของผู สมัครเข าเป-น
นักศึกษา จะต องเป-นผู สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายวิทยาศาสตร�-
คณิตศาสตร�หรือเทียบเท+า 
หรือกําลังศึกษาอยู+ในภาค
การศึกษาสุดท ายของ
การศึกษาระดับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�
หรือเทียบเท+า 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

8 อาชีพท่ีสามารถประกอบ
ได หลังสําเร็จการศึกษา 

ตัดข อความ “8.8 ศึกษาต+อ
ในระดับบัณฑิตศึกษา” 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

9 ชื่อ ตําแหน+ง และคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย�
ผู รับผิดชอบหลักสูตร 

ให จัดเรียงลําดับตําแหน+งทาง
วิชาการก+อน แล วเรียงชื่อ
ตามลําดับตัวอักษร และ
แก ไขชื่อมหาวิทยาลัยท่ีสําเร็จ
การศึกษาให ถูกต อง 
 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 
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หัวข�อเรื่อง ผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แก�ไข 
11.1 สถานการณ�หรือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ 

แก ไขชื่อ “เขตรักษาพันธุ�สัตว�
ป?าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพฯ” ให ใช ชื่อเต็ม 
 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ โดยแก ไขเป-น 
“เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป?าเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี”ซ่ึงเป-นชื่อเต็มของ
หน+วยงาน 

13.2 กลุ+มวิชา/รายวิชาใน
หลักสูตรท่ีเปFดสอนให กับทุก
คณะ/สถาบัน 

ปรับตารางให อยู+ในหน า
เดียวกันและมีหัวตาราง
สําหรับหน าถัดไป 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

หมวดท่ี 2 ข�อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.3 วัตถุประสงค�ของ
หลักสูตร 

เปลี่ยนคําว+า “ชีววิทยา” เป-น 
“ชีววิทยาประยุกต�” 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

2.2 คุณสมบัติของผู เข าศึกษา คุณสมบัติของผู สมัครเข าเป-น
นักศึกษา จะต องเป-นผู สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายวิทยาศาสตร�-
คณิตศาสตร�หรือเทียบเท+า 
หรือกําลังศึกษาอยู+ในภาค
การศึกษาสุดท ายของ
การศึกษาระดับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�
หรือเทียบเท+า 
 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

2.4 กลยุทธ�ในการดําเนินการ
เพ่ือแก ไขปHญหา/ข อจํากัด
ของนักศึกษาในข อ 2.3 

1. เพ่ิมเติมการปรับพ้ืนฐาน 
และการทบทวนเนื้อหา
รายวิชา 
2. ตัดข อความ “2.4.4 ลด
กิจกรรมบันเทิงลง และเพ่ิม
กิจกรรมและการเรียนด าน
วิทยาศาสตร�คณิตศาสตร� 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา” 
 

1. ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 
 
2. ตัดข อความตามท่ี
ผู ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ และ
เปลี่ยนเป-น “2.4.4 มีการ
ปรับพ้ืนฐานด านวิทยาศาสตร� 
กระตุ นให มีการสืบค นเป-น
กลุ+มและกําหนดเวลาท่ี
ชัดเจนในการสั่งงานท่ีได รับ
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หัวข�อเรื่อง ผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แก�ไข 
มอบหมาย” 

3. โครงสร างหลักสูตร 
   1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 
      1) กลุ+มวิชาภาษา 

ไม+เห็นด วยกรณีบังคับเรียน
วิชา 11-034-104 การใช 
ภาษามลายูในชีวิตประจําวัน 
3 หน+วยกิต  มีข อเสนอแนะ 
3 แนวทาง คือ 
แนวทางท่ี 1 เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร� หรือ
ภาษาอังกฤษวิชาการ เนื่อง
นักศึกษาไทยอ+อนแอ
ภาษาอังกฤษมาก  
แนวทางท่ี 2 ควรเป-นภาษา
ของประเทศในอาเซียน เลือก  
1 ภาษาอะไรก็ได   
แนวทางท่ี 3 ให เลือกแบบ 1 
หรือแบบ 2 

ไม+สามารถทําได  เนื่องจาก
ภาษามลายูเป-นอัตลักษณ�
ของท องถ่ิน 

2) กลุ+มวิชามนุษย ศาสตร�
และสังคมศาสตร�  

ตัดวิชา11-014-116 มนุษย�
กับสิ่งแวดล อม 3 (3-0-6) 
ออก เนื่องจากเนื้อหาซํ้าซ อน
กับวิชานิเวศวิทยา 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

      3) กลุ+มวิชาวิทยาศาสตร�
และคณิตศาสตร� 

เสนอให วิชา 10-064-122 
ทักษะการนําเสนองานทาง
ชีววิทยาประยุกต� ไปรวมใน
วิชา 10-144-205 สัมมนา
ทางชีววิทยา หรือวิชา 10-
034-201 ระเบียบวิธีการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร� 

ไม+สามารถยุบรวมรายวิชา 
10-064-122 ทักษะการ
นําเสนองานทางชีววิทยา
ประยุกต� 1 (1-0-2) ไปรวมใน
วิชา 10-144-205 สัมมนา
ทางชีววิทยา หรือวิชา 10-
034-201 ระเบียบวิธีการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร� เนื่องจาก
เวลาในการศึกษาไม+เพียงพอ 
ต องใช ระยะเวลาในการฝQก
นําเสนอสําหรับนักศึกษาใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  
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หัวข�อเรื่อง ผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แก�ไข 
   2. หมวดวชิาเฉพาะ 
1) กลุ+มวิชาวิทยาศาสตร�
พ้ืนฐาน 
 

หลักสูตรให เรียนคณิตศาสตร� 
1 จํานวน 3 หน+วยกิตนั้น 
จําเป-นต องปรับให เรียนไม+
น อยกว+า 6 หน+วยกิต โดยให 
มีเนื้อหาตามเกณฑ�ท่ีกําหนด
ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� 
พ.ศ. 2554 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรง คุณวุฒิ
เสนอแนะ  โดยเพ่ิมรายวิชา
คณิตศาสตร� จากเดิม 1 วิชา 
จํานวน 3 หน+วยกิต เป-น 2 
วิชา จํานวน 6 หน+วยกิต คือ 
10-034-205 คณิตศาสตร� 1 
และ 10-034-206 
คณิตศาสตร� 2 ในระดับชั้นปR
ท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 
2 ตามลําดับ 

 รายวิชาชีววิทยา ควรเรียน 2 
รายวิชา จากเดิมท่ี เรียน
เพียงแค+ 1 รายวิชา คือ 10-
064-209 หลักชีววิทยา 
จํานวนหน+วยกิต 3 (3-0-6) 
ควรเปลี่ยนเป-นรายวิชา
ชีววิทยา 1 และ ชีววิทยา 2 
ในระดับชั้นปRท่ี 1 ภาค
การศึกษาท่ี 1 และ 2 เพ่ือให 
มีรายวิชาชีววิทยา 6 หน+วย
กิต ตามลําดับ  
 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ  โดยปรับเปลี่ยน
จาก 10-064-209 หลัก
ชีววิทยา จํานวนหน+วยกิต 3 
(3-0-6)  เป-นเพ่ิมรายวิชา 
ดังนี้คือ 10-064-261 
ชีววิทยา 1 จํานวนหน+วยกิต
3(3-0-6) และ 10-064-263 
ชีววิทยา 2 จํานวนหน+วยกิต
3(3-0-6) และเพ่ิมรายวิชา
ปฏิบัติการ จํานวน 2 วิชา
ดังนี้คือ 10-064-262 
ปฏิบัติการชีววิทยา 1 จํานวน
หน+วยกิต 1(0-3-0) และ 10-
064-264 ปฏิบัติการชีววิทยา 
2 จํานวนหน+วยกิต 1(0-3-0) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
      2) กลุ+มวิชาบังคับ 
 

ตัดวิชา 10-014-201 การใช 
โปรแกรมวิเคราะห�ข อมูลทาง
สถิติ 1 หน+วยกิต ออก และ
นําเนื้อหารายวิชาไปรวมกับ
รายวิชา 10-034-201 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรง คุณวุฒิ
เสนอแนะ 
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หัวข�อเรื่อง ผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แก�ไข 
 นักศึกษาต องเรียนวิชา

เก่ียวกับโครงสร างและหน าท่ี
ของเซลล� อย+างน อย 4 หน+วย
กิต ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� 
พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ 
วิชาชีววิทยาของเซลล�ควร
เรียนทางชีววิทยาโมเลกุล
ด วย เพ่ือให เป-นวิชาทันสมัย
มากข้ึน อาจจะต้ังชื่อวิชาว+า 
Cell and Molecular 
Biology 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรง คุณวุฒิ
เสนอแนะ  โดยเพ่ิมรายวิชา 
10-064-265 เซลล�และอณู
ชีววิทยา จํานวนหน+วยกิต  
3 (3-0-6) และ วิชา 10-064-
266 ปฏิบัติการเซลล�และอณู
ชีววิทยาจํานวนหน+วยกิต  
1 (0-3-0) 

 ยังขาดวิชากายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต อย+าง
น อย 4 หน+วยกิต ขณะท่ี
รายวิชา 10-094-201 
สรีรวิทยาท่ัวไป ท่ีมีอยู+ 
แท จริงสอนสรีรวิทยาของคน 
 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรง คุณวุฒิ
เสนอแนะ  โดยเพ่ิมรายวิชา 
10-094-203 สรีรวิทยา 
จํานวนหน+วยกิต 3 (3-0-6) 
และวิชา 10-094-204
ปฏิบัติการสรีรวิทยา จํานวน
หน+วยกิต 1 (0-3-0) 

 ยุบรวมวิชา 10-064-271 
อนุกรมวิธานพืช และ      
10-064-273 สัณฐานวิทยา
ของพืช และอาจต้ังชื่อวิชา
ใหม+ว+า Plant Diversity and 
Systematics (taxonomy) 
หรือ Plant Morphology 
and Taxonomy 
 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ  โดยยุบรวมเป-น
รายวิชา 10-064-267
อนุกรมวิธานและความ
หลากหลายทางพืชจํานวน
หน+วยกิต 3 (3-0-6) และ
รายวิชา 10-064-268 
ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและ
ความหลากหลายทางพืช
จํานวนหน+วยกิต 1 (0-3-0) 

 เสนอให ย ายวิชา 10-064-
240 ชีววิทยาภาคสนาม เป-น
วิชาเลือก 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 
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หัวข�อเรื่อง ผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แก�ไข 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
      3) กลุ+มวิชาเลือก 
 

 
วิชาเฉพาะเลือก วิชาเลือก
รวมทุกแขนงวิชามีเกือบ 70 
วิชา ซ่ึงมีจํานวนมากเกินไป 
บางวิชาเหมาะกับการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษามากกว+า 
และบางวิชามีเนื้อหาซํ้าซ อน
กัน ควรลดการเปFดวิชาเลือก 
เพราะอาจารย�มีงานสอนวิชา
พ้ืนฐานให คณะอ่ืน งานวิจัย 
งานบริการทางวิชาการ และ
อ่ืน ๆ อีกมาก นอกจากนี้ยังมี
วิชาต+างคณะท่ีเก่ียวข องกับ
วิชาทางชีววิทยาอีกมาก จึง
ไม+มีความจําเป-นท่ีต องเปFด
วิชาเลือกมาก ซ่ึงทําให ยุ+งยาก
ในการบริหารหลักสูตรและ
การประเมินและอาจารย�ควร
มองการเปFดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาในอนาคต อีก
อย+างมีการจัดทําหลักสูตรทุก 
5 ปR บางวิชาก็นําเข ามาใน
อนาคตได  

 
ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ  โดยลดรายวิชา
เลือกเหลือ 53 รายวิชา ไม+
รวมรายวิชาโครงงานทาง
ชีววิทยาประยุกต�  การ
ฝQกงานทางชีววิทยาประยุกต� 
และสหกิจศึกษา 

 นักศึกษาทุกคน ต องเรียน
วิชาโครงงาน อย+างน อย 2 
หน+วยกิต 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ โดยเพ่ิมใน
หลักสูตรให นักศึกษาทุกคน
ต องเรียนวิชา 10-134-209 
โครงงานทางชีววิทยา
ประยุกต� รวมท้ังนักศึกษา 
สหกิจศึกษา 

 ให ยุบวิชา 10-154-103 
เตรียมสหกิจศึกษา ไปรวมใน
วิชา 10-154-102 สหกิจ
ศึกษา เพ่ือให การบริหาร
หลักสูตรสะดวกและง+าย  

ไม+สามารถยุบรวมได  
เนื่องจากรายวิชา 10-154-
103 เตรียมสหกิจศึกษา เป-น
รายวิชาของหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
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หัวข�อเรื่อง ผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แก�ไข 
ท่ีท้ังสองแผนเรียนคือ แผน
ฝQกงาน และแผนสหกิจศึกษา
มีจํานวนหน+วยกิตเท+ากัน 

 

 วิชา 10-064-278 ชีววิทยา
ของพืชชั้นตํ่า จากคําบรรยาย
รายวิชา ไม+ทราบว+าพืชชั้นตํ่า
หมายถึงพืชกลุ+มใดมีขอบเขต
แค+ไหน 

ตัดรายวิชา10-064-278 
ชีววิทยาของพืชชั้นตํ่าออกไป
เนื่องจากมีเนื้อหาซํ้าซ อน 

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา... 
 

วิชา 11-034-108 การอ+าน
และเขียนภาษาอังกฤษ  
(English Reading and 
Writing) จํานวนหน+วยกิต   
3 (2-2-5) ให เปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชาให 
ครอบคลุมยิ่งข้ึน 

ไม+สามารถเปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชาได เนื่องจากเป-น
รายวิชาของคณะศิลปศาสตร� 
 

 วิชา 10-034-205 
คณิตศาสตร� 1 
(Mathematics I) จํานวน
หน+วยกิต 3 (3-0-6) แก ไข
คําผิด 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

 วิชา 10-064-206 พันธุ
ศาสตร� (Genetics) จํานวน
หน+วยกิต 3 (3-0-6)เพ่ิม
คําอธิบายรายวิชา ให มี  
“กฎการถ+ายทอดพันธุกรรม” 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

 วิชา 10-064-207 ปฏิบัติการ 
พันธุศาสตร� (Genetics 
Laboratory) จํานวนหน+วย
กิต 1 (0-3-0) เพ่ิมคําอธิบาย
รายวิชา ให มี “แมลง” เป-น
สิ่งทดลอง 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

 วิชา 10-064-227 
เทคโนโลยีชีวภาพของพืช  
(Biotechnology of Plant)
จํานวนหน+วยกิต 3 (2-3-4) 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 
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หัวข�อเรื่อง ผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แก�ไข 
ควรเปลี่ยนชื่อรายวิชา 
เป-น“เทคโนโลยีชีวภาพทาง
พืช (Plant 
Biotechnology)” 

 วิชา 10-134-208 การ
ฝQกงานทางชีววิทยา 
(Biology Training) จํานวน
หน+วยกิต 3 (0-0-9) ควร
เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป-น“การ
ฝQกงานทางชีววิทยา
ประยุกต�” 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

 วิชา 10-134-209 โครงงาน
ทางชีววิทยา (Project in 
Biology)จํานวนหน+วยกิต  
3 (0-9-0) ควรเปลี่ยนชื่อ
รายวิชาเป-น“โครงงานทาง
ชีววิทยาประยุกต�” 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

 วิชา 10-154-105 ทักษะการ
นําเสนองานทางวิทยาศาสตร� 
1 (Science Oral 
Presentation) จํานวน
หน+วยกิต (1-0-2) ควรเปลี่ยน
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเป-น 
“Skill in Science Oral 
Presentation” 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

 วิชา 10-154-202 
วิทยาศาสตร�สําหรับการ
วินิจฉัยทางการแพทย�
เบ้ืองต น (Sciences for 
Basic Medical Diagnosis) 
จํานวนหน+วยกิต  
3 (2-2-5)ควรแก ไขคําอธิบาย
รายวิชา 

ไม+สามารถแก ไขได เนื่องจาก
เป-นรายวิชาในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 

 วิชา 10-064-224 ชีววิทยา
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใน

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 
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หัวข�อเรื่อง ผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แก�ไข 
ท องถ่ิน (Biology and 
Local Product 
Development) จํานวน
หน+วยกิต3 (3-0-6) แก ไข
คําอธิบายรายวิชาเป-น 
“ความสัมพันธ�ระหว+าง
ความรู ทางชีววิทยาและ
ผลิตภัณฑ�ในท องถ่ิน. และ
แก ไขหน+วยกิตเป-น 3 (2-3-4) 
เพ่ือให มีปฏิบัติการ 

 วิชา 10-064-225 การ
ประยุกต�ใช ชีววิทยากับ
อาหาร (Application of 
biology in foods) จํานวน
หน+วยกิต 3 (3-0-6) แก ไข
การสะกดชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เป-น 
“Application of Biology 
in Foods”   

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

 วิชา 10-064-219 การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับการ
อนุรักษ�เชื้อพันธุกรรมพืช 
(Plant Tissue Culture 
and Germplasm 
Conservation) จํานวน
หน+วยกิต3 (2-3-4) ตัด
คําอธิบายรายวิชาในส+วน “...
การปรับปรุงพันธ�พืช การ
ผสมพันธุ�เซลล� การ
ผสมผสานการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชร+วมกับสิ่งก+อ
กลายพันธุ�ในหลอดทดลอง 
การถ+ายยีนด วยวิธีการต+าง ๆ 
และตรวจสอบการกลายพันธุ�
ด วยวิธีการต+างๆ”เนื่องจากมี

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 
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หัวข�อเรื่อง ผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แก�ไข 
เนื้อหามากเกินไป 

 10-064-277 พรรณไม น้ํา 
(Aquatic Plants) จํานวน
หน+วยกิต 3 (2-3-4) เพ่ิม
คําอธิบายรายวิชา “การใช 
ประโยชน�” 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

 10-064-279 นิเวศวิทยาของ
พืช (Plants Ecology) 
จํานวนหน+วยกิต 3 (2-3-4) 
แก ไขการสะกดชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเป-น “Plant 
Ecology” 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

 วิชา 10-064-280 ชีววิทยา
ของกล วยไม  (Orchid 
Biology) จํานวนหน+วยกิต 3 
(2-3-4) แก ไขคําอธิบาย
รายวิชา จาก “...ลักษณะ
โครงสร างของบางสกุล” เป-น 
“...ลักษณะโครงสร างของ
กล วยไม บางสกุล” 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

 10-164-201 สารมลพิษ
อินทรีย�ในสิ่งแวดล อม 
(Environmental Organic 
Pollutants) จํานวน 
หน+วยกิต3 (3-0-6) แก ไข
คําอธิบายรายวิชาจากคําว+า
“คุณสมบัติทางกายภาพและ
เคมี”เป-น “สมบัติทาง
กายภาพและเคมี” 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

 ตัดรายวิชาท่ีซํ้าซ อนออก  
10-064-230 เทคนิคทาง
ชีววิทยา (Biotechnique) 
10-064-233 เทคโนโลยี
อาหารท องถ่ิน (Food 
Technology for Local 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 
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หัวข�อเรื่อง ผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แก�ไข 
Community) 
10-104-207 สรีรวิทยาของ
จุลินทรีย�  (Microbial 
Physiology) 
10-064-281 การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อและอวัยวะพืช 
(Plant Tissue and Organ 
Culture) 

3.2 ชื่อ สกุล ตําแหน+งและ
คุณวุฒิของอาจารย� 
3.2.2 อาจารย�ประจํา
หลักสูตร 
 

 
 
อาจารย�ประจําหลักสูตรบาง
ท+านไม+มีรายละเอียดของวุฒิ
การศึกษา 

 
 
ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

4. องค�ประกอบเก่ียวกับ
ประสบการณ�ภาคสนาม 

แก ไขถ อยคํา จาก “ภาค
การศึกษาปลาย” เป-น “ภาค
เรียนท่ี 2” 
และ “ภาคการศึกษาภาคฤดู
ร อน” เป-น “ภาคการศึกษา
ฤดูร อน” 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

5. ข อกําหนดเก่ียวกับการทํา
โครงงาน 

แก ไขช+วงเวลา จากเดิม“ภาค
การศึกษาต น ของชั้นปRท่ี 4” 
เป-น “ภาคการศึกษาท่ี 2 
ของชั้นปRท่ี 4 ” 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

หน าแสดงรายชื่ออาจารย�
ผู รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย�ประจําหลักสูตร 

หน าแสดงรายชื่ออาจารย�
ผู รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย�ประจําหลักสูตร ให 
เรียงตามตําแหน+งทาง
วิชาการสูงไปตํ่ากว+าและตาม
ด วยตามการเรียงตาม
ตัวอักษรชื่อคณาจารย� 
-อาจารย�ประจําหลักสูตร 
ต้ังแต+หมายเลข 11-หมายเลข
สุดท าย ตัดออก ให ใส+ชื่อ
อาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิเก่ียวข อง
กับทางชีววิทยา 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 
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หัวข�อเรื่อง ผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แก�ไข 
-ประวัติของอาจารย�ให มีท้ัง
อาจารย�ผู รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย�ประจําหลักสูตร 
ควรมีหัวข อผลงานทาง
วิชาการ เช+น (1) ตํารา 
หนังสือ หรือเอกสาร
ประกอบการสอน/ คําสอน 
(2) ผลงานวิจัยท่ีได รับการ
ตีพิมพ� และ (3) บทความทาง
วิชาการ นอกจากนี้ระบุว+า
ภาระงานสอนมีวิชาในวิชาใด
ในหลักสูตร เพ่ือท่ีจะทราบว+า
ใครรับผิดชอบวิชาใด แต+ละ
วิชามีผู ร+วมสอนใครบ าง ส+วน
ประวัติการเป-นวิทยากร การ
เข าอบรม การได ทุน นั้นควร
ตัดท้ิง 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียน กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา 
1.1 ประยุกต�ใช เครื่องมือ
พ้ืนฐานทางชีววิทยาได  
 
 
 

“(1) จัดการเรียนการสอนใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
และ/หรือ การเรียนรู นอก
สถานท่ี” เพ่ิมข อความว+า “มี
การปฏิบัติโดยมี
ห องปฏิบัติการเป-น
ศูนย�กลาง” 

ปรับแก ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 
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ประเด็นการวิพากษ�หลักสูตรจากกรรมการสภาวิชาการ 
 

หัวข�อเรื่อง กรรมการสภาวิชาการ
เสนอแนะ 

แก�ไข 

1.ปรัชญา การเขียนปรัชญาของ
หลักสูตรควรสอดคล องกับ
ปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตามเกณฑ�การ
ประกันคุณภาพของ AUN-
QA 

ปรับแก ตามกรรมการ
เสนอแนะ 

2. วัตถุประสงค� วัตถุประสงค�ของหลักสูตร
ควรกําหนดผลการเรียนรู ท่ี
คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected learning 
Outcomes) แยกเป-นรายข อ 
(ตามหน า 64) 

ป รั บ แ ก ต า ม ก ร ร ม ก า ร
เสนอแนะ 

3. ปHญหาของนักศึกษาแรก
เข า 

ปHญหาของนักศึกษาแรกเข า
ไม+สอดคล องกับกลยุทธ�ของ
หลักสูตรท่ีระบุไว  (หน า 11-
12) 

ป รั บ แ ก ต า ม ก ร ร ม ก า ร
เสนอแนะ 

4. การกําหนดผลการเรียนรู ท่ี
คาดหวังของหลักสูตร 

การกําหนดผลการเรียนรู ท่ี
คาดหวังของหลักสูตร
(Expected learning 
Outcomes) ในหน าท่ี 63-
74 ควรมีสาระเหมือนกันกับ
หน า 73  

ป รั บ แ ก ต า ม ก ร ร ม ก า ร
เสนอแนะ 

5. ตารางแสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบ 

ให พิจารณาจุดดํา (ความ
รับผิดชอบหลัก) และจุดขาว 
(ความรับผิดชอบรอง) ใน
ตารางแสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบผลการ
เรียนรู  (Curriculum 
Mapping) ให สอดคล องกับ
เกณฑ�ท่ีสกอ. กําหนด 

ปรับแก ตามกรรมการ
เสนอแนะ 

6. การกําหนดกลยุทธ� หน า 16 การกําหนดกลยุทธ�
ในการดําเนินการเพ่ือแก ไข

พิจารณาตามความสอดคล อง
ของนโยบายของคณะและ
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หัวข�อเรื่อง กรรมการสภาวิชาการ
เสนอแนะ 

แก�ไข 

ปHญหา/ข อจํากัดของ
นักศึกษา ข อ 2.4.5 การจัด
ให มีทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีๆ
เป-นข อจํากัดเกิดไปหรือไม+
สําหรับมหาวิทยาลัยฯให 
พิจารณาว+าความสอดคล อง
ตามนโยบายของคณะหรือ
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 

7. งบประมาณ หน า 13 ข อ 2.6 งบประมาณ
ตามแผน ข อย+อย 2.6.1 
งบประมาณรายรับ เรื่องค+า
บํารุงการศึกษา ให พิจารณา
แก ไขใหม+ 

ปรับแก ตามกรรมการ
เสนอแนะ 

8. แผนฝQกงานและแผนสหกิจ การระบุรายละเอียดใน
คําอธิบายรายวิชาหน า 39-
40 ในแผนฝQกงาน และ
แผนสหกิจศึกษา ควรเขียน
อธิบายรายละเอียดของ
รายวิชาให ชัดเจนว+าให 
นักศึกษาต องเรียนรู อะไรใน
แต+ละแผนการศึกษา 

ปรับแก ตามกรรมการ
เสนอแนะ 

9. ผลงานวิชาการของ
อาจารย�ประจําหลักสูตร 

ให สาขาวิชาตรวจสอบผลงาน
วิชาการของอาจารย�ประจํา
หลักสูตร ให เป-นไปตาม
เกณฑ�สกอ. 

ปรับแก ตามกรรมการ
เสนอแนะ 
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ภาคผนวก ง 
ตารางแสดงรายวิชาที่ตอบสนองต�อวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
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ตารางแสดงรายวิชาท่ีตอบสนองต�อวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค�หลักสูตร รายวิชาท่ีสนองต�อวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตชีววิทยา สนองความ
ต$องการของวงการวิทยาศาสตร� 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และหน)วยงาน
ต)าง ๆ ท่ีเก่ียวข$องท้ังภาครัฐบาลและ
เอกชน 

10-064-206 พันธุศาสตร� 
10-064-207 ปฏิบัติการพันธุศาสตร� 
10-064-261 ชีววิทยา 1 
10-064-262 ปฏิบัติการชีววทิยา 1 
10-064-221 พันธุวิศวกรรม 
10-064-227 เทคโนโลยีชีวภาพของพืช 
10-154-202 วิทยาศาสตร�สําหรับการวินิจฉัย
ทางการแพทย�เบ้ืองต$น 
10-064-228 เทคโนโลยีชีวภาพ 
10-104-201 จุลชีววิทยา 
10-104-202 ปฏิบัติการจุลชวีวิทยา 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู$ด$านชีววิทยา 
ท้ังในระดับพ้ืนฐานและประยุกต�ใช$ความ
หลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

10-064-201 นิเวศวิทยา 
10-064-202 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
10-064-219 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับการ
อนุรักษ�เชื้อพันธุกรรมพืช 
10-064-221 พันธุวิศวกรรม 
10-064-223 ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ท$องถ่ินและการประยุกต� 
10-064-227 เทคโนโลยีชีวภาพของพืช 
10-064-241 วิวัฒนาการ 
10-064-243 สัตว�ไม)มีกระดูกสันหลัง  
10-064-245 สัตว�มีกระดูกสันหลัง  
10-064-263 ชีววิทยา 2 
10-064-264 ปฏิบัติการชีววทิยา 2 
10-064-274 กายวิภาคศาสตร�ของพืช 
10-064-276 พืชสมุนไพร 
10-064-277 พรรณไม$น้ํา 
10-064-279 นิเวศวิทยาของพืช 
10-064-250 อนุกรมวิธานสัตว� 
10-064-267 อนุกรมวิธานและความหลากหลาย
ทางของพืช 
10-064-268 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและความ
หลากหลายทางของพืช 
10-064-276 พืชสมุนไพร 
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วัตถุประสงค�หลักสูตร รายวิชาท่ีสนองต�อวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให$สามารถศึกษาและ
วิจัยทางด$านชีววิทยา โดยเฉพาะในสาขาท่ี
สามารถนําไปใช$ประโยชน�ต)อชุมชน สังคม 
และประเทศชาติโดยรวม 

10-064-221 พันธุวิศวกรรม 
10-064-227 เทคโนโลยีชีวภาพของพืช 
10-064-219 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับการ
อนุรักษ�เชื้อพันธุกรรมพืช 
10-064-224 ชีววิทยากับการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใน
ท$องถ่ิน 
10-064-225 การประยุกต�ใช$ชีววิทยากับอาหาร 
10-064-253 การเพาะเลี้ยงเซลล�สัตว� 
10-134-208 การฝFกงานทางชีววิทยาประยุกต� 
10-134-209 โครงงานทางชีววิทยาประยุกต� 
10-154-102 สหกิจศึกษา 
10-164-201 สารมลพิษอินทรีย�ในสิ่งแวดล$อม 
10-164-208 การวิเคราะห�และเก็บตัวอย)างทาง
สิ่งแวดล$อม 
10-164-209 การวิเคราะห�คุณภาพน้ําและน้ํา
เสีย 
10-164-210 เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย 
10-164-211 เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
อันตราย 
10-164-213 เทคโนโลยีการฟIJนฟูสิ่งแวดล$อม 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให$มีคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมท้ังความรับผิดชอบต)อ
สังคมและสิ่งแวดล$อม และอยู)ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

11-024-112 ทักษะการคิด 
10-064-122 ทักษะการนําเสนองานทางชีววิทยา
ประยุกต� 
10-034-201 ระเบียบวิธีการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร� 
10-064-119 วิทยาศาสตร�กับโลกสีเขียว 
10-134-208 การฝFกงานทางชีววิทยาประยุกต� 
10-134-209 โครงงานทางชีววิทยาประยุกต� 
10-144-205 สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต� 
10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
10-154-102 สหกิจศึกษา 
10-164-214 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อม 
10-164-217 การจัดการพ้ืนท่ีชุ)มน้ํา 
10-164-218 การจัดการทรัพยากรและพ้ืนท่ี
ชายฝKLง 



148 

 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร%างหลักสูตรและแผนการเรียน 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร%างหลักสูตร 
 

โครงสร%างหลักสูตร เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2558 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2556 

 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561 

 
1.หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

ไม)น$อยกว)า 30 หน)วยกิต 31 หน)วยกิต 30 หน)วยกิต 

1.1 กลุ)มวิชาภาษา  12 หน)วยกิต 15 หน)วยกิต 
1.2 กลุ)มวิชา
มนุษยศาสตร�
สังคมศาสตร�และพล
ศึกษา 

 10 หน)วยกิต
(มนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 
9 หน)วยกิต และ 
พลศึกษา 1 
หน)วยกิต) 

8 หน)วยกิต 

1.3 กลุ)มวิชา
วิทยาศาสตร�และ
คณิตศาสตร� 

 9 หน)วยกิต 7 หน)วยกิต 

2.หมวดวิชาเฉพาะ ไม)น$อยกว)า 72 หน)วยกิต 95 หน)วยกิต ไม)น$อยกว)า 94 หน)วยกิต 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม)น$อยกว)า 6 หน)วยกิต 6 หน)วยกิต 6 หน)วยกิต 
หน)วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

ไม)น$อยกว)า 120 หน)วยกิต 132 หน)วยกิต ไม)น$อยกว)า 130 หน)วย
กิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการเรียน 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
ช้ันป6ท่ี 1 

ภาคการศึกษาต%น ภาคการศึกษาต%น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 
10-024-105 คอมพิวเตอร�ใน

ชีวิตประจําวัน 
3 (2-2-5) 10-024-105 คอมพิวเตอร�ใน

ชีวิตประจําวัน 
3 (2-2-5) 

10-034-202 คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 10-034-205 คณิตศาสตร� 1 3 (3-0-6) 
10-054-201 เคมีพ้ืนฐาน 3 (3-0-6)  10-044-203 ฟOสิกส� 1 3 (3-0-6) 
10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 (0-3-0) 10-044-204 ปฏิบัติการฟOสิกส� 1 1 (0-3-0) 
11-034-101 การใช$ภาษาไทย 3 (2-2-5) 10-054-201 เคมีพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
11-034-108 การฟKงและพูด

ภาษาอังกฤษ 
3 (2-2-5) 10-054-202 

 
10-064-261 
10-064-262 

ปฏิบัติการเคมี
พ้ืนฐาน 
ชีววิทยา 1 
ปฏิบัติการชีววิทยา 
1 

1 (0-3-0) 
 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 

11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2-1) 11-034-101 การใช$ภาษาไทย 3 (2-2-5) 
      
 รวม 17  รวม 21 
ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 
10-044-220 ฟOสิกส�ท่ัวไป 3 (3-0-6) 10-064-263 ชีววิทยา2 3 (3-0-6) 
10-044-221 ปฏิบัติการฟOสิกส�ท่ัวไป 1 (0-3-0) 10-064-264 ปฏิบัติการชีววิทยา2 1 (0-3-0) 
10-064-209 หลักชีววิทยา 3 (3-0-6) 10-034-206 คณิตศาสตร� 2 3 (2-2-5) 
10-064-210 ปฏิบัติการหลัก

ชีววิทยา 
1 (0-3-0) 11-034-104 การใช$ภาษามลายูใน

ชีวิตประจําวัน 
3 (2-2-5) 

11-014-116 มนุษย�กับสิ่งแวดล$อม 3 (3-0-6) 11-014-112 โลกและเหตุการณ�
ปKจจุบัน 

3 (3-0-6) 

11-034-104 การใช$ภาษามลายูใน
ชีวิตประจําวัน 

3 (2-2-5) 10-064-119 วิทยาศาสตร�กับ  
โลกสีเขียว 

3 (3-0-6) 

11-034-109 การอ)านและเขียน
ภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5) 11-014-120 
10-024-112 

กิจกรรมพลศึกษา 
ทักษะการคิด 

1 (0-2-1) 
3 (3-0-6) 

      
 รวม 17  รวม 20 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
ช้ันป6ท่ี 2 

ภาคการศึกษาต%น ภาคการศึกษาต%น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 
10-034-203 สถิติ 3 (3-0-6) 10-054-219 เคมีอินทรีย�

เบ้ืองต$น 
3 (3-0-6) 

10-054-204 เคมีอินทรีย� 3 (3-0-6) 10-054-220 ปฏิบัติการเคมี
อินทรีย�เบ้ืองต$น 

1 (0-3-0) 

10-054-205 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย� 1 (0-3-0) 10-064-201 นิเวศวิทยา 3 (3-0-6) 
10-064-118 วิทยาศาสตร� 

เทคโนโลยี และสังคม 
3 (3-0-6) 10-064-202 ปฏิบัติการ

นิเวศวิทยา 
1 (0-3-0) 

11-014-112 โลกและเหตุการณ�
ปKจจุบัน 

3 (3-0-6) 10-104-201 จุลชีววิทยา 3 (3-0-6) 

10-104-201 
10-104-202 
xx-xxx-xxx 

จุลชีววิทยา 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
วิชาเลือกเสรี 

3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 

10-104-202 
 
10-064-267 
 
 
10-064-268 
 

ปฏิบัติการ       
จุลชีววิทยา 
อนุกรมวิธานและ
ความหลากหลาย
ของพืช 
ปฏิบัติการ
อนุกรมวิธานและ
ความหลากหลาย
ของพืช 

1 (0-3-0) 
 
3 (3-0-6) 
 
 
1 (0-3-0) 

   11-034-109 การฟKงและพูด
ภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5) 

      
 รวม 20   รวม 19 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
ช้ันป6ท่ี 2  

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 
10-064-119 วิทยาศาสตร�กับโลก   

สีเขียว 
3 (3-0-6) 10-034-203 สถิติ 3 (3-0-6) 

 
10-064-206 พันธุศาสตร� 3 (3-0-6) 10-064-243 สัตว�ไม)มีกระดูก    

สันหลัง 
3 (2-3-4) 

10-064-207 ปฏิบัติการพันธุศาสตร� 1 (0-3-0) 10-064-245 สัตว�มีกระดูกสันหลัง 3 (2-3-4) 
10-074-201 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 10-064-206 พันธุศาสตร� 3 (3-0-6) 
10-074-202 ปฏิบัติการชีวเคมี

พ้ืนฐาน 
1 (0-3-0) 10-064-207 ปฏิบัติการ        

พันธุศาสตร� 
1 (0-3-0) 

11-024-112 ทักษะการคิด 3 (2-2-5) 10-094-203 
10-094-204 
11-034-108 

สรีรวิทยา 
ปฏิบัติการสรีรวิทยา 
การอ)านและเขียน
ภาษาอังกฤษ 

3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (2-2-5) 

xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3 (x-y-z)    
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-y-z)    
      
 รวม 20  รวม 20 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
ช้ันป6ท่ี 3 

ภาคการศึกษาต%น  ภาคการศึกษาต%น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 
10-014-201 การใช$โปรแกรม

วิเคราะห�ข$อมูลทางสถิติ 
1 (0-3-0) 10-074-201 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 

10-034-201 ระเบียบวิธีการวิจัย   
ทางวิทยาศาสตร� 

3 (3-0-6) 10-074-202 
 
10-064-265 

ปฏิบัติการชีวเคมี
พ้ืนฐาน 
เซลล�และอณูชีววิทยา 

1 (0-3-0) 
 
3 (3-0-6) 

10-064-205 เทคโนโลยีชีวภาพ 1 3 (2-3-4) 10-064-266 
 

ปฏิบัติการเซลล�และ
อณูชีววิทยา 

1 (0-3-0) 

10-064-220 พันธุศาสตร�ระดับ
โมเลกุล 

3 (3-0-6) 10-064-227 
 
10-134-224 

เทคโนโลยีชีวภาพ  
ของพืช 
ชีววิทยากับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ในท$องถ่ิน 

3 (2-3-4) 
 
3 (2-3-4) 
 

10-064-223 ความหลากหลาย     
ทางชีวภาพในท$องถ่ิน
และการประยุกต� 

3 (3-0-6) 10-064-122 
 
xx-xxx-xxx 

ทักษะการนําเสนองาน
ทางชีววิทยาประยุกต� 
วิชาเลือก  รวม 

1 (1-0-2) 
 
3 (x-y-z) 

10-104-206 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3 (3-0-6)    
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3 (x-y-z)    
      
 รวม 19  รวม 18 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
ช้ันป6ท่ี 3 

ภาคการศึกษาปลาย 
(กรณีเลือกแผนการเรียนแบบฝ<กงาน) 

ภาคการศึกษาปลาย 
(กรณีเลือกแผนการเรียนแบบฝ<กงาน) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 
10-064-216 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 3 (3-0-6) 10-034-201 ระเบียบวิธีการวิจัย  

ทางวิทยาศาสตร� 
3 (3-0-6) 

10-064-218 การปรับปรุงพันธุ�พืช     
ในหลอดทดลอง 

3 (2-3-4) 10-154-104 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร� 

3 (2-2-5) 

10-064-221 พันธุวิศวกรรม 3 (2-3-4) 10-064-241 วิวัฒนาการ 3 (3-0-6) 
10-064-224 ชีววิทยากับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ�ในท$องถ่ิน 
3 (3-0-6) 10-134-208 

 
10-144-205 

การฝFกงาน          
ทางชีววิทยาประยุกต� 
สัมมนาทางชีววิทยา
ประยุกต� 

3 (0-0-9) 
 
1 (0-2-1) 

10-134-208 การฝFกงานทางชีววิทยา
ประยุกต� 

3 (0-0-9) xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 3 (x-y-z) 

xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 6 (3-0-6) xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-y-z) 
      
 รวม 21  รวม 19 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
ช้ันป6ท่ี 3 

ภาคการศึกษาปลาย 
(กรณีเลือกแผนการเรียนแบบสหกิจ) 

ภาคการศึกษาปลาย  
(กรณีเลือกแผนการเรียนแบบสหกิจ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 
10-064-216 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 3 (2-3-4) 10-034-201 ระเบียบวิธีการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร� 
3 (3-0-6) 

10-064-218 การปรับปรุงพันธุ�พืชใน
หลอดทดลอง 

3 (2-3-4) 10-154-104 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร� 

3 (2-2-5) 

10-064-221 พันธุวิศวกรรม 3 (2-3-4) 10-064-241 วิวัฒนาการ 3 (3-0-6) 
10-064-224 ชีววิทยากับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ�ในท$องถ่ิน 
3 (3-0-6) 10-154-103 

10-144-205 
 

เตรียมสหกิจศึกษา 
สัมมนาทางชีววิทยา
ประยุกต� 

1 (0-2-1) 
1 (0-2-1) 
 

xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 9 (x-y-z) xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 3 (x-y-z) 
   xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-y-z) 
      
 รวม 21  รวม 19 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
ช้ันป6ท่ี 4 

ภาคการศึกษาต%น  
(กรณีเลือกแผนการเรียนแบบฝ<กงาน) 

ภาคการศึกษาต%น  
(กรณีเลือกแผนการเรียนแบบฝ<กงาน) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 
10-064-219 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับ

การอนุรักษ�เชื้อพันธุกรรม
พืช 

3 (2-3-4) 10-154-101 
xx-xxx-xxx 

กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
วิชาเลือก  รวม 

1 (0-0-3) 
6(x-y-z) 

10-134-209 โครงงานทางชีววิทยา
ประยุกต� 

3 (0-9-0) xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

xx-xxx-xxx วิชาเลือกรวม 3 (x-y-z)    
      
 รวม 9  รวม 10 
ภาคการศึกษาต%น 
(กรณีเลือกแผนการเรียนแบบสหกิจ) 

ภาคการศึกษาต%น 
(กรณีเลือกแผนการเรียนแบบสหกิจ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 
10-154-102 สหกิจศึกษา 6(0-30-0) 10-154-101 กิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
1 (0-0-3)  

   xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 3 (x-y-z) 
   xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 
 รวม 6  รวม 7 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
ช้ันป6ท่ี 4 

ภาคการศึกษาปลาย 
(กรณีเลือกแผนการเรียนแบบฝ<กงาน) 

ภาคการศึกษาปลาย 
(กรณีเลือกแผนการเรียนแบบฝ<กงาน) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 
10-064-225 การประยุกต�ใช$ชีววิทยา

กับอาหาร 
3 (3-0-6) 10-134-209 โครงงานทาง

ชีววิทยาประยุกต� 
3 (0-9-0) 

10-064-226 ความก$าวหน$าทาง
ชีววิทยาประยุกต� 

1(0-3-0)    

10-144-205 สัมมนาทางชีววิทยา
ประยุกต� 

1 (0-2-1)    

10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (0-0-3)    
xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 3 (x-y-z) 

 
   

 รวม 9  รวม 3 
ภาคการศึกษาปลาย 
(กรณีเลือกแผนการเรียนแบบสหกิจ) 

ภาคการศึกษาปลาย 
(กรณีเลือกแผนการเรียนแบบสหกิจ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 
10-064-219 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับ

การอนุรักษ�เชื้อพันธุกรรม
พืช 

3 (2-3-4) 10-154-102 
10-134-209 

สหกิจศึกษา 
โครงงานทาง
ชีววิทยาประยุกต� 

6 (0-30-0) 
3 (0-9-0) 

10-064-225 การประยุกต�ใช$ชีววิทยา
กับอาหาร 

3 (3-0-6)    

10-064-226 ความก$าวหน$าทาง
ชีววิทยาประยุกต� 

1(0-3-0)    

10-144-205 สัมมนาทางชีววิทยา
ประยุกต� 

1 (0-2-1)    

10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (0-0-3)    
xx-xxx-xxx วิชาเลือก  รวม 3 (x-y-z)    
      
 รวม 9  รวม 9 
รวมตลอดหลักสูตรไม)น$อยกว)า132หน)วยกิต    
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
ปรัชญาของหลักสูตร 
       ประยุกต�ความรู$ทางชีววิทยา บน
พ้ืนฐานของแหล)งทรัพยากรท่ีมีอยู)ในท$องถ่ิน 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
       ประยุกต�ความรู$ทางชีววิทยา บน
พ้ืนฐานของแหล)งทรัพยากรท่ีมีอยู)ในท$องถ่ิน 
 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซ่ือสัตย�สุจริต มีวินัย ตรงต)อเวลา มี
ความรับผิดชอบต)อตนเองและผู$อ่ืน มี
จิตสํานึกในการช)วยเหลือสังคม รักท$องถ่ิน 
รักษ�สิ่งแวดล$อม มีความอดทน สู$งาน มี
ทัศนคติท่ีดีในการทํางานในองค�กรต)าง ๆ      
และมีทักษะในการใช$ภาษาถ่ินและ
ภาษาต)างประเทศ 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิต ท่ีสามารถประยุกต�ใช$
ความรู$ด$านชีววิทยา บนพ้ืนฐานของแหล)ง
ทรัพยากรท่ีมีในท$องถ่ิน เช)น ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ�
ในท$องถ่ิน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พันธุ
วิศวกรรม และอาหาร 
 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตชีววิทยา สนองความ
ต$องการของวงการวิทยาศาสตร� เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และหน)วยงานต)าง ๆ ท่ี
เก่ียวข$องท้ังภาครัฐบาลและเอกชน  
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู$ด$านชีววิทยา ท้ัง
ในระดับพ้ืนฐานและประยุกต�ใช$ความ
หลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให$สามารถศึกษาและวิจัย
ทางด$านชีววิทยา โดยเฉพาะในสาขาท่ี
สามารถนําไปใช$ประโยชน�ต)อชุมชน สังคม 
และประเทศชาติโดยรวม 
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให$มีคุณธรรมและจริยธรรม 
รวมท้ังความรับผิดชอบต)อสังคมและ
สิ่งแวดล$อม และอยู)ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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ภาคผนวก ช 
รายละเอียดการปรับรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต�หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลท่ีปรับปรุง 

11-014-120กิจกรรม       
พลศึกษา 
(Physical Education 
Activity) 
1 (0-2-1) 
อยู)ในหมวดศึกษาท่ัวไปกลุ)ม
วิชาพลศึกษา 
10-154-101กิจกรรมเสริม
หลักสูตร(Extracurricular 
Activities) 1 (0-0-3)อยู)ใน
หมวดเฉพาะ กลุ)มวิชาบังคับ 

11-014-120กิจกรรม       
พลศึกษา 
(Physical Education 
Activity) 
1 (0-2-1) 
อยู)ในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ)ม
วิชามนุษย�ศาสตร�สังคมศาสตร�
และพลศึกษา 
10-154-101กิจกรรมเสริม
หลักสูตร(Extracurricular 
Activities) 1 (0-0-3)อยู)ใน
หมวดศึกษาท่ัวไป กลุ)มวิชา
มนุษย�ศาสตร�สังคมศาสตร�
และพลศึกษา 

เพ่ือให$สอดคล$องตามเกณฑ�
มาตรฐาน 

10-064-118 วิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยี และสังคม
(Science Technology and 
Society 
3 (3-0-6)  
อยู)ในหมวดศึกษาท่ัวไปกลุ)ม
วิชาวิทยาศาสตร�และ
คณิตศาสตร� 

10-064-118 วิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยี และสังคม
(Science Technology and 
Society 
3 (3-0-6)  
อยู)ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ)ม
วิชาชีววิทยาอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล$อม 

เพ่ือให$สอดคล$องตามเกณฑ�
มาตรฐาน 

10-064-201 นิเวศวิทยา 
(Ecology)  
3 (3-0-6) 
อยู)ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ)ม
วิชาเลือก 

10-064-201 นิเวศวิทยา 
(Ecology)  
3 (3-0-6) 
อยู)ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ)ม
วิชาบังคับ 

เพ่ือให$สอดคล$องตามเกณฑ�
มาตรฐานและนําไปสู)
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของ
บัณฑิตมากยิ่งข้ึน 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต�หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลท่ีปรับปรุง 
10-064-107 วิทยาศาสตร�ใน
ชีวิตประจําวัน 
(Science in Daily Life) 
3 (3-0-6) 
ศึกษาเก่ียวกับเรื่องแหล)งพลังงานไฟฟkา 
การผลิตพลังงานไฟฟkา วงจรไฟฟkาใน
บ$าน อุปกรณ�ไฟฟkา หลักการทํางานของ
เครื่องใช$ไฟฟkาในบ$านประเภทให$ความ
ร$อน   แสงสว)างและพลังงานกล 
เครื่องใช$ไฟฟkาในสํานักงาน พลังงานใน
การดํารงชีวิต ระบบการทํางานของ
อวัยวะต)าง ๆ ในร)างกายมนุษย� 
พันธุกรรม จุลินทรีย�ท่ีเก่ียวข$องกับ
อาหาร การเปlนพิษของอาหาร การใช$
ประโยชน�จากจุลินทรีย�ในอุตสาหกรรม 
การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมโดยใช$ความร$อน 
ความเย็น สารเคมี รังสี การชะลอการ
สุกของผลไม$ การยืดอายุของดอกไม$ 
บรรจุภัณฑ�อุตสาหกรรม เพ่ือการเก็บ
รักษาและการขนส)ง สารเคมีท่ีใช$ใน
ชีวิตประจําวันและในสํานักงาน 

10-064-107 วิทยาศาสตร�ใน
ชีวิตประจําวัน 
(Science in Daily Life) 
3 (3-0-6) 
ศึกษาเก่ียวกับเรื่องแหล)งพลังงานไฟฟkา 
การผลิตพลังงานไฟฟkา  หลักการทํางาน
ของเครื่องใช$ไฟฟkาในบ$าน  พลังงานใน
การดํารงชีวิต ระบบการทํางานของ
อวัยวะต)าง ๆ ในร)างกายมนุษย� 
พันธุกรรม จุลินทรีย�ท่ีเก่ียวข$องกับ
อาหาร การเปlนพิษของอาหาร การใช$
ประโยชน�จากจุลินทรีย�ในอุตสาหกรรม 
การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ�
อุตสาหกรรมเพ่ือการเก็บรักษาและการ
ขนส)ง สารเคมีท่ีใช$ในชีวิตประจําวันและ
ในสํานักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อม 
 

- ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให$
สอดคล$องกับคําอธิบาย
รายวิชาท่ีได$ปรับเปลี่ยน
ไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
ปรับปรุง 2560   
- ซ่ึงปรับให$สอดคล$อง
และนําไปสู)คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค�ของบัณฑิต
มากยิ่งข้ึน 
 

10-064-205 เทคโนโลยีชีวภาพ 1 
(Biotechnology 1)  
3 (2-3-4)  
หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยีชีวภาพด$าน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ชีววทิยาระดับ
โมเลกุล พันธุวิศวกรรม การใช$ประโยชน�
ในด$านต)าง ๆ      
 
 
 

10-064-227 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช  
(Plant Biotechnology) 
3 (2-3-4)  
หลักการ ทฤษฎีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ของพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
พันธุวิศวกรรม การใช$ประโยชน�ในด$าน
ต)าง ๆ      
 

- ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให$
สอดคล$องกับคําอธิบาย
รายวิชาท่ีได$ปรับเปลี่ยน
ไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
ปรับปรุง 2560 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลท่ีปรับปรุง 
10-064-216 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 
(Biotechnology 2)  
3 (3-0-6)  
หลักการและความหมายของ
เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีมาแต)อดีตจน
ปKจจุบัน จุลินทรีย�ท่ีมาเก่ียวข$อง การสุ)ม
หาพันธุ�ใหม) ๆ การเก็บรักษา และการ
ปรับปรุงพันธุ�จุลินทรีย�และผลผลิตท่ี
สําคัญ ๆ ความรู$พ้ืนฐานของชีวโมเลกุล 
ชีวพลังงาน วิศวกรรมเคมี การผลิต การ
ใช$และการเตรียม  ชีวโมเลกุลให$บริสุทธิ์ 
อุตสาหกรรมการหมักอาหารพ้ืนบ$านใน
ประเทศไทย การออกแบบการทํางาน 
และการควบคุมถังหมักการใช$จุลินทรีย�
ในอุตสาหกรรมอาหาร การกําจัดของ
เสียและการควบคุมโรคพืช 

10-064-228 เทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology)  
3 (3-0-6)  
หลักการและความหมายของ
เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีมาแต)อดีตจน
ปKจจุบัน จุลินทรีย�ท่ีมาเก่ียวข$อง การสุ)ม
หาพันธุ�ใหม) ๆ การเก็บรักษา และการ
ปรับปรุงพันธุ�จุลินทรีย�และผลผลิตท่ี
สําคัญ ๆ ความรู$พ้ืนฐานของชีวโมเลกุล
ชีวพลังงาน การผลิต การใช$และการ
เตรียมชีวโมเลกุลให$บริสุทธิ์ 
อุตสาหกรรมการหมักอาหารพ้ืนบ$านใน
ประเทศไทย การออกแบบการทํางาน 
และการควบคุมถังหมัก การใช$จุลินทรีย�
ในอุตสาหกรรมอาหาร การกําจัดของ
เสียและการควบคุมโรคพืช 

- ปรับชื่อรายวิชา และ 
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให$
สอดคล$องกับคําอธิบาย
รายวิชาท่ีได$ปรับเปลี่ยน
ไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
ปรับปรุง 2560 
- ซ่ึงปรับเปลี่ยนเนื้อหา
ให$เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงในปKจจุบัน 
 

10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  
(Fundamental Chemistry 
Laboratory)  
1 (0-3-0) 
เครื่องตวงและความแม)น การหาค)า
ความเปlนกรด-เบส ของสารละลาย การ
ไทเทรต เทอร�โมเคมี สมบัติของ
สารละลาย เคมีไฟฟkา เทคนิคและทฤษฎี
เบ้ืองต$นของการวิเคราะห�ก่ึงจุลภาค 
การวิเคราะห�ไอออน 

10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
(Fundamental Chemistry 
Laboratory)   
1 (0-3-0) 
เครื่องตวงและความแม)น การหาค)า
ความเปlนกรด-เบส ของสารละลาย  
การไทเทรต เทอร�โมเคมี สมบัติของ
สารละลาย เคมีไฟฟkา เทคนิคและทฤษฎี
เบ้ืองต$นของการวิเคราะห�ก่ึงจุลภาค 
โครงผลึกของโลหะและสารประกอบ 

- ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให$
สอดคล$องกับคําอธิบาย
รายวิชาท่ีได$ปรับเปลี่ยน
ไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
ปรับปรุง 2560   
- เนื้อหาบางส)วนไม)
สอดคล$องกับทฤษฎี 
และซํ้าซ$อนกับรายวิชา
อ่ืน คือ เคมีวิเคราะห�
และเคมีอนินทรีย� 

10-054-204 เคมีอินทรีย�  
(Organic Chemistry) 
3 (3-0-6) 
โครงสร$างและสมบัติท่ัวไป  
การจําแนกประเภท การเรียกชื่อ การ
เตรียมและปฏิกิริยาท่ีสําคัญ แอลเคน 
แอลคีนแอลไคน� แอโรมาติก
ไฮโดรคาร�บอน ออร�แกโนแฮโลเจน  

10-054-219 เคมีอินทรีย�เบ้ืองต$น 
(Introduction of Organic 
Chemistry) 
3 (3-0-6) 
โครงสร$างและสมบัติท่ัวไปการจําแนก
ประเภท การเรียกชื่อ การเตรียมและ
ปฏิกิริยาท่ีสําคัญ สารประกอบ
ไฮโดรคาร�บอน ออร�แกโนแฮโลเจน  

- ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให$
สอดคล$องกับคําอธิบาย
รายวิชาท่ีได$ปรับเปลี่ยน
ไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
ปรับปรุง 2560   
- ปรับชื่อรายวิชาเพ่ือให$
สอดคล$องกับเนื้อหา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลท่ีปรับปรุง 
แอลกอฮอล� ฟxนอลอีเธอร� กรดคาร�บอก
ซิลิกและ อนุพันธ� แอลดีไฮด�คีโทน เอ
มีน และสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก 
พอลิเมอร�ลิพิด คาร�โบไฮเดรต กรดอะมิ
โนและโปรตีน 

แอลกอฮอล� ฟxนอล อีเธอร� กรดคาร�บอก
ซิลิก และอนุพันธ� แอลดีไฮด�คีโทน  
เอมีน เอไมด� และสารประกอบเฮเทอโร
ไซคลิก พอลิเมอร�ลิพิด คาร�โบไฮเดรต 
กรดอะมิโนและโปรตีน 

 

10-054-205 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย� 
(Organic Chemistry Laboratory) 
1(0-3-0) 
การตกผลึก การกลั่น การสกัด และโคร
มาโทกราฟx การทดสอบการละลายและ
หมู)ฟKงก�ชัน เคมีของคาร�โบไฮเดรต และ
การสังเคราะห�สาร เทคนิคการ
สังเคราะห�สารอินทรีย�และเคมีผลิตภัณฑ�
ธรรมชาติ 

10-054-220 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย�
เบ้ืองต$น  
(Introduction of Organic Chemistry 
Laboratory) 
1(0-3-0) 
ตกผลึก การกลั่น การสกัดและ โคร
มาโทกราฟx การทดสอบการละลายและ
หมู)ฟKงก�ชัน เคมีของสารชีวโมเลกุล และ
การสังเคราะห�สาร 

- ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให$
สอดคล$องกับคําอธิบาย
รายวิชาท่ีได$ปรับเปลี่ยน
ไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
ปรับปรุง 2560   
- ปรับชื่อรายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชาให$
สอดคล$องกับทฤษฎี 

10-054-206 เคมีวิเคราะห�  
(Analytical Chemistry) 
3 (3-0-6) 
แนะนําวิชาเคมีวิเคราะห� การวิเคราะห�
ข$อมูล สมดุลเคมีของปฏิกิริยากรด-เบส 
การตกตะกอน การเกิดสารเชิงซ$อน 
ปฏิกิริยารีดอกซ� การไทเทรตหาปริมาณ
สารและการประยุกต� การแยกสารด$วย
วิธีต)าง  
 

10-054-206 เคมีวิเคราะห�  
(Analytical Chemistry) 
3 (3-0-6) 
แนะนําวิชาเคมีวิเคราะห� การวิเคราะห�
ข$อมูล สมดุลเคมีของปฏิกิริยากรด-เบส 
การตกตะกอน การเกิดสารเชิงซ$อน 
ปฏิกิริยารีดอกซ� การไทเทรตหาปริมาณ
สารและการประยุกต� การแยกสารทาง
โครมาโทกราฟxและการวิเคราะห�สาร
ด$วยเทคนิคสเปคโทรสโกปx 

- ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให$
สอดคล$องกับคําอธิบาย
รายวิชาท่ีได$ปรับเปลี่ยน
ไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
ปรับปรุง 2560   
- เพ่ิมเนื้อหาเพ่ือให$มี
ความเหมาะสมและ
ครอบคลุมมากข้ึน 
 

10-054-207 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห� 
(Analytical Chemistry Laboratory) 
1(0-3-0) 
ปฏิบัติการทดลองซ่ึงสอดคล$องกับ
เทคนิคการวัดปริมาตร การชั่งน้ําหนัก 
และการไทเทรต เทคนิคการแยกสาร
ด$วยวิธีต)าง ๆ      
 
 
 
 

10-054-207 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห�  
(Analytical Chemistry Laboratory) 
1(0-3-0) 
ปฏิบัติการทดลองซ่ึงสอดคล$องกับ
เทคนิคการวัดปริมาตร การชั่งน้ําหนัก 
และการไทเทรต เทคนิคการแยกสาร
ด$วยเทคนิคโครมาโท -กราฟx และการ
วิเคราะห�สารด$วยเทคนิค สเปกโทรสโกปx 

- ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให$
สอดคล$องกับคําอธิบาย
รายวิชาท่ีได$ปรับเปลี่ยน
ไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
ปรับปรุง 2560   
- ปรับให$สอดคล$องกับ
ทฤษฎี 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลท่ีปรับปรุง 
10-064-209 พันธุศาสตร�  
(Genetics) 
3 (3-0-6) 
ความรู$พ้ืนฐานเก่ียวกับพันธุกรรมใน
สิ่งมีชีวิต การนําความรู$ทางด$านพันธุ
ศาสตร�มาประยุกต�ใช$ในสิ่งมีชีวิต ปKญหา
เก่ียวกับพันธุกรรมในมนุษย� 
กระบวนการวิวัฒนาการในสิ่งมีชีวิต 
และการปรับปรุงพันธุ�พืชและสัตว� 
 

10-064-209 พันธุศาสตร�  
(Genetics) 
3 (3-0-6) 
ความรู$พ้ืนฐานเก่ียวกับพันธุกรรมใน
สิ่งมีชีวิต การนําความรู$ทางด$านพันธุ
ศาสตร�มาประยุกต�ใช$ในสิ่งมีชีวิต ปKญหา
เก่ียวกับพันธุกรรมในมนุษย� 
กระบวนการวิวัฒนาการในสิ่งมีชีวิต การ
ปรับปรุงพันธุ�พืชและสัตว� และพันธุ
ศาสตร�ประชากร 

- ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให$
สอดคล$องกับคําอธิบาย
รายวิชาท่ีได$ปรับเปลี่ยน
ไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
ปรับปรุง 2560   
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
ให$สอดคล$องกับทฤษฎี 
 

10-104-202 ปฏิบัติการจุลชวีวิทยา 
(Microbiology Laboratory) 
1(0-3-0) 
การใช$กล$องจุลทรรศน� ศึกษาโครงสร$าง 
เมแทบอลิซึม พันธุ-ศาสตร� และการ
เติบโตของจุลินทรีย� การควบคุมปริมาณ
ของจุลินทรีย� โดยวิธีทางเคมีและฟOสิกส� 
การทดสอบปฏิกิริยาระหว)างแอนติเจน
กับแอนติบอดี การแยกชนิดจุลินทรีย� 
และ การตรวจหาจุลินทรีย�ในน้ํานม 
อาหาร และดิน 

10-104-202 ปฏิบัติการจุลชวีวิทยา 
(Microbiology Laboratory) 
1(0-3-0) 
การใช$กล$องจุลทรรศน� ศึกษาโครงสร$าง 
เมแทบอลิซึม  และ การเติบโตของ
จุลินทรีย� การควบคุมปริมาณของ
จุลินทรีย� โดยวิธีทางเคมีและฟOสิกส� การ
ทดสอบปฏิกิริยาระหว)างแอนติเจนกับ
แอนติบอดี การแยกชนิดจุลินทรีย� และ
การตรวจหาจุลินทรีย�ในน้ํานม อาหาร 
และดิน 

- ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให$
สอดคล$องกับคําอธิบาย
รายวิชาท่ีได$ปรับเปลี่ยน
ไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
ปรับปรุง 2560   
- ปรับให$สอดคล$องกับ
ทฤษฎี 
 

10-074-201 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  
(Fundamental Biochemistry) 
3 (3-0-6) 
โครงสร$างและหน$าท่ีทางชีวภาพของ
โมเลกุล หลักการเบ้ืองต$นของไบโอเอน
เนอร�เจติกส� ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวข$องกับ
เอนไซม� กระบวนการเมแทบอลิซึมท่ี
สําคัญในสัตว� พืชและจุลชีพ รวมท้ัง การ
สังเคราะห�แสงความสําคัญของวิตามิน 
เกลือแร) และฮอร�โมน 

10-074-201 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  
(Fundamental Biochemistry) 
3 (3-0-6) 
โครงสร$างและหน$าท่ีทางชีวภาพของ
โมเลกุล หลักการเบ้ืองต$นของไบโอเอน
เนอร�เจติกส� ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวข$องกับ
เอนไซม� กระบวนการเมแทบอลิซึมท่ี
สําคัญในสัตว� พืชและจุลชีพ รวมท้ัง   
ความสําคัญของวิตามิน เกลือแร) และ
ฮอร�โมน 
 
 
 
 

- ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให$
สอดคล$องกับคําอธิบาย
รายวิชาท่ีได$ปรับเปลี่ยน
ไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
ปรับปรุง 2560   
- ปรับให$มีการเรียนไม)
ซํ้าซ$อนในบางหัวข$อ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลท่ีปรับปรุง 
10-074-202 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน  
(Fundamental Biochemistry 
Laboratory) 
1 (0-3-0) 
ปฏิบัติการทดลองซ่ึงสอดคล$องกับ
โครงสร$างและหน$าท่ีทางชีวภาพของ
โมเลกุล หลักการเบ้ืองต$นของไบโอเอน
เนอร�เจติกส� ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวข$องกับ
เอนไซม� กระบวนการเมแทบอลิซึมท่ี
สําคัญในสัตว� พืชและจุลชีพ รวมท้ังการ
สังเคราะห�แสง ความสําคัญของวิตามิน 
เกลือแร) และฮอร�โมน 

10-074-202 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน 
(Fundamental Biochemistry 
Laboratory) 
1 (0-3-0) 
ปฏิบัติการทดลองซ่ึงสอดคล$องกับ
โครงสร$างและหน$าท่ีทางชีวภาพของ
โมเลกุล หลักการเบ้ืองต$นของไบโอเอน
เนอร�เจติกส� ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวข$องกับ
เอนไซม� กระบวนการเมแทบอลิซึมท่ี
สําคัญในสัตว� พืชและจุลชีพ 
ความสําคัญของวิตามิน เกลือแร) และ
ฮอร�โมน 

- ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให$
สอดคล$องกับคําอธิบาย
รายวิชาท่ีได$ปรับเปลี่ยน
ไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
ปรับปรุง 2560   
- ปรับให$สอดคล$องกับ
ทฤษฎี 
 

10-124-202 ยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพ
ในชีวิต ประจําวัน  
(Drugs and Health Products in 
Daily Life) 
3 (3-0-6) 
ความหมายของยา หลักการใช$ยา 
รูปแบบยาเตรียม วิธีการบริหารยา การ
ออกฤทธิ์ของยา อันตรกิริยาต)อกันของ
ยา ปKญหาจากการใช$ยา ยาท่ีใช$เม่ือเปlน
หวัด ยาต$านจุลชีพ ยาต$านการอักเสบ 
ยาสงบประสาทและยานอนหลับ ยาท่ีใช$
ในระบบทางเดินอาหาร ยาท่ีใช$กับ
โรคติดต)อทางเพศสัมพันธ� ยาคุมกําเนิด 
และการคุมกําเนิด ยารักษาโรคอ$วน ยา
สําหรับโรคผิวหนัง สมุนไพรไทย วัคซีน 
วิตามิน เกลือแร) ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร 
เครื่องสําอาง และการใช$ยาผิด 

10-124-202 ยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพ
ในชีวิต ประจําวัน  
(Drugs and Health Products in 
Daily Life) 
3 (3-0-6) 
ความหมายของยา หลักการใช$ยาท่ัวไป 
ยาสามัญประจําบ$าน การใช$ยาในทางท่ี
ผิด ฐานข$อมูลด$านยาเพ่ือการใช$ยาอย)าง
ปลอดภัย ความหมายและความสําคัญ
ของผลิตภัณฑ�สุขภาพ การใช$ประโยชน�
จากผลิตภัณฑ�สุขภาพ สมุนไพรท่ีใช$ใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน 

- ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให$
สอดคล$องและเท)าทัน
กระแสโลกปKจจุบัน  
 

10-064-219 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับ
การอนุรักษ�เชื้อพันธุกรรมพืช  
(Plant Tissue Culture and 
Germplasm Conservation)  
3 (2-3-4) 
หลักการ ทฤษฎี การเก็บรักษาพันธุ�พืช 

10-064-219 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับ
การอนุรักษ�เชื้อพันธุกรรมพืช  
(Plant Tissue Culture and 
Germplasm Conservation)  
3 (2-3-4) 
หลักการ ทฤษฎี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

- ปรับให$สอดคล$องกับ
ทฤษฎี 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลท่ีปรับปรุง 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกับการอนุรักษ�
พันธุกรรมพืช ธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืช 
การแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมพืช การ
ตรวจสอบและประเมินความแปรปรวน
ทางพันธุกรรมของพืชท่ีเก็บรักษาเพ่ือหา
วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในการอนุรักษ�เชื้อ
พันธุกรรมพืช 
 

การปรับปรุงพันธ�พืช การผสมพันธุ�เซลล� 
การผสมผสานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ร)วมกับสิ่งก)อกลายพันธุ�ในหลอดทดลอง 
การถ)ายยีนด$วยวิธีการต)าง ๆ และ
ตรวจสอบการกลายพันธุ�พืช การอนุรักษ�
พันธุกรรมพืช ธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืช 
การแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมพืช การ
ตรวจสอบและประเมินความแปรปรวน
ทางพันธุกรรมของพืชท่ีเก็บรักษาเพ่ือหา
วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในการอนุรักษ�เชื้อ
พันธุกรรมพืช 

10-094-202 สรีรวิทยาของพืช 
(Plant Physiology)  
3 (2-3-4) 
หลักการ ทฤษฎี การเก็บรักษาพันธุ�พืช 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกับการอนุรักษ�
พันธุกรรมพืช ธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืช 
การแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมพืช การ
ตรวจสอบและประเมินความแปรปรวน
ทางพันธุกรรมของพืชท่ีเก็บรักษาเพ่ือหา
วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในการอนุรักษ�เชื้อ
พันธุกรรมพืช 

10-094-202 สรีรวิทยาของพืช 
(Plant Physiology)  
3 (2-3-4) 
หลักการของกระบวนการทางสรีรวิทยา
ของพืช ความสัมพันธ� ระหว)างน้ําและ
พืช ธาตุอาหารพืช เมแทบอลิซึมของพืช 
การเติบโต และการเจริญของพืช สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
 

- ปรับให$สอดคล$องกับ
ทฤษฎี 
 

10-064-207 ปฏิบัติการพันธุศาสตร� 
(Genetics Laboratory) 
1 (0-3-0)  
ปฏิบัติการทดลองซ่ึงสอดคล$องกับการ
ถ)ายทอดลักษณะในสิ่งมีชีวิต โดยใช$
แบคทีเรีย รา และพืชเปlนสิ่งทดลอง  
และการใช$ความรู$ทางสถิติในการ
วิเคราะห�และประเมินผลการทดลองทาง
พันธุศาสตร 

10-064-207 ปฏิบัติการพันธุศาสตร� 
(Genetics Laboratory) 
1 (0-3-0)  
ปฏิบัติการทดลองซ่ึงสอดคล$องกับการ
ถ)ายทอดลักษณะในสิ่งมีชีวิต โดยใช$
แบคทีเรีย รา แมลง และพืชเปlนสิ่ง
ทดลอง  และการใช$ความรู$ทางสถิติใน
การวิเคราะห�และประเมินผลการทดลอง
ทางพันธุศาสตร� 

ปรับให$สอดคล$องกับการ
ปฏิบัติการพันธุศาสตร�
ตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีใช$
แมลงเปlนตัวแทนใน
การศึกษา 

  



168 

 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหน�วยกิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลท่ีปรับปรุง 
11-014-116 มนุษย�กับ
สิ่งแวดล$อม  
(Man and Environment) 
3 (3-0-6) 

11-014-116 มนุษย�กับ
สิ่งแวดล$อม  
(Man and Environment) 
3 (3-1-5) 

ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให$
สอดคล$องกับคําอธิบาย
รายวิชาท่ีได$ปรับเปลี่ยนไปใน
หลักสูตรวิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
ปรับปรุง 2560   
เพ่ือให$สอดคล$องและนําไปสู)
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของ
บัณฑิตมากยิ่งข้ึน โดยเพ่ิม
การเรียนรู$นอกสถานท่ี 

10-094-202 สรีรวิทยาของ
พืช  
(Plant Physiology) 
3 (3-0-6) 

10-094-202 สรีรวิทยาของ
พืช  
(Plant Physiology) 
3 (2-3-4) 

ปรับหน)วยกิตให$มีปฏิบัติการ 

10-084-203 ไมโครเทคนิค
(Microtechniques) 
2 (1-2-3) 

10-084-203 ไมโครเทคนิค
(Microtechniques) 
3 (2-3-4) 

ปรับหน)วยกิตให$มีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
ปฏิบัติการของรายวิชา 

10-064-224 ชีววิทยากับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ�ในท$องถ่ิน
(Biology and Local 
Product Development)  
3 (3-0-6) 

10-064-224 ชีววิทยากับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ�ในท$องถ่ิน
(Biology and Local 
Product Development) 
3 (2-3-4) 

ปรับหน)วยกิตให$มีปฏิบัติการ 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขรายวิชาในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต�หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลท่ีปรับปรุง 

10-064-205 เทคโนโลยีชีวภาพ 1 
(Biotechnology 1) 
3 (2-3-4)  
เง่ือนไขของรายวิชา : ผ)านการเรียน
รายวิชา 10-054-201, 10-054-204, 
10-064-206, 10-074-201 

10-064-227 เทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางพืช (Plant Biotechnology) 
3 (2-3-4)  
เง่ือนไขของรายวิชา :  ผ)านการเรียน
รายวิชา 10-054-201, 10-064-206 

-ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให$
สอดคล$องกับท่ีได$
ปรับเปลี่ยนไปใน
หลักสูตรวิทยาศาสตร�
ท่ัวไป ปรับปรุง 2560   
-เพ่ือให$สอดคล$องกับ
จุดเน$นของรายวิชา ซ่ึง
เน$นด$านการเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช ซ่ึงเปlน 
competency หนึ่งของ
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี 

10-064-216 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 
(Biotechnology 2) 
3 (3-0-6)  
เง่ือนไขของรายวิชา : ผ)านการเรียน
รายวิชา 10-064-205 หรือ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร  

10-064-228 เทคโนโลยีชีวภาพ 
 (Biotechnology) 
3 (3-0-6)  
เง่ือนไขของรายวิชา : ผ)านการเรียน
รายวิชา 10-104-201  
 

-ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให$
สอดคล$องกับได$
ปรับเปลี่ยนไปใน
หลักสูตรวิทยาศาสตร�
ท่ัวไป ปรับปรุง 2560   
-เพ่ือให$สอดคล$องกับ
จุดเน$นของรายวิชา ซ่ึง
เน$นด$านการเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช ซ่ึงเปlน 
competency หนึ่งของ
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี 

10-064-221 พันธุวิศวกรรม  
(Genetics Engineering) 
3 (2-3-4) 
เง่ือนไขรายวิชา: ผ)านการเรียน
รายวิชา 10-064-205, 10-064-206 
 

10-064-221 พันธุวิศวกรรม 
(Genetics Engineering) 
3 (2-3-4) 
เง่ือนไขรายวิชา: ผ)านการเรียนรายวิชา 
10-064-227 เทคโนโลยีชีวภาพของ
พืช, 10-064-206 พันธุศาสตร� 

 
 

-เพ่ือให$สอดคล$องกับการ
เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลท่ีปรับปรุง 
10-134-208 การฝFกงานทางชีววิทยา
ประยุกต� 
(Applied Biology Training) 
3 (0-0-9) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ลงทะเบียนเรียน
มาแล$วไม)น$อยกว)า 6 ภาคการศึกษา 

10-134-208 การฝFกงานทางชีววิทยา
ประยุกต�  
(Applied Biology Training) 
3 (0-0-9) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ลงทะเบียนเรียน
มาแล$วไม)น$อยกว)า 5 ภาคการศึกษา 

-เพ่ือให$สอดคล$องกับ
บริบทของการเรียนของ
นักศึกษา 

10-124-202 ยาและผลิตภัณฑ�
สุขภาพในชีวิต ประจําวัน  
(Drugs and Health Products in 
Daily Life) 
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา : ผ)านการเรียน
รายวิชา 10-064-209 

10-124-202 ยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพ
ในชีวิต ประจําวัน 
(Drugs and Health Products in 
Daily Life) 
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
 

-เพ่ือให$สอดคล$องกับ
บริบทของการเรียนของ
นักศึกษา 

10-094-202 สรีรวิทยาของพืช 
(Plant Physiology) 
3 (2-3-4) 
เง่ือนไขของรายวิชา : ผ)านการเรียน
รายวิชา 10-064-209 

10-094-202 สรีรวิทยาของพืช 
(Plant Physiology) 
3 (2-3-4) 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไม)มี 
 

-เพ่ือให$สอดคล$องกับ
บริบทของการเรียนของ
นักศึกษา 

10-064-222 ชีวสารสนเทศ
(Bioinformatics) 
3 (2-2-5) 
เง่ือนไขของรายวิชา : ผ)านการเรียน
รายวิชา 10-064-220, 10-064-221 

10-064-222 ชีวสารสนเทศ
(Bioinformatics) 
3 (2-2-5) 
เง่ือนไขของรายวิชา : ผ)านการเรียน
รายวิชา 10-064-206,10-064-221 

เพ่ือให$สอดคล$องกับ
บริบทของการเรียนของ
นักศึกษา 

10-064-225 การประยุกต�ใช$ชีววิทยา
กับอาหาร 
(Application of biology in foods) 
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขรายวิชา: ผ)านการเรียน
รายวิชา 10-064-209 
 

10-064-225 การประยุกต�ใช$ชีววิทยา
กับอาหาร 
(Application of biology in foods) 
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขรายวิชา: ผ)านการเรียนรายวิชา 
10-064-261 ชีววิทยา 1และ 10-064-
263 ชีววิทยา 2 

เพ่ือให$สอดคล$องกับ
บริบทของการเรียนของ
นักศึกษา 

10-064-223 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท$องถ่ินและการประยุกต�   
Local Biodiversity and 
Application) 
3 (3-0-6) 

10-064-223 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท$องถ่ินและการประยุกต�  
(Local Biodiversity and 
Application) 
3 (3-0-6) 

เพ่ือให$สอดคล$องกับ
บริบทของการเรียนของ
นักศึกษา 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลท่ีปรับปรุง 
เง่ือนไขรายวิชา: ผ)านการเรียน
รายวิชา 10-064-209  
  

เง่ือนไขรายวิชา: ผ)านการเรียนรายวิชา 
10-064-261 ชีววิทยา 1และ 10-064-
263 ชีววิทยา 2 

10-074-201 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 
(Fundamental Biochemistry) 
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ผ)านการเรียน
รายวิชา 10-054-201 เคมีพ้ืนฐาน,  
10-054-204 เคมีอินทรีย�, 10-064-
209 หลักชีววิทยา 

10-074-201 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 
(Fundamental Biochemistry) 
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ผ)านการเรียน
รายวิชา 10-054-201 เคมีพ้ืนฐาน,  
10-054-204 เคมีอินทรีย�, 10-064-
209 หลักชีววิทยาหรือผ)านการเรียน
วิชาชีววิทยา1และชีววิทยา 2 

เพ่ือให$สอดคล$องกับ
บริบทของการเรียนของ
นักศึกษา 
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คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

ตารางแสดงการเปล่ียนช่ือรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลท่ีปรับปรุง 

10-064-205 
เทคโนโลยีชีวภาพ 1 
(Biotechnology 1) 

10-064-227
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช  
(PlantBiotechnology) 

-ปรับชื่อให$สอดคล$องกับท่ีได$
ปรับเปลี่ยนไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป ปรับปรุง 
2560 และเพ่ือให$สอดคล$อง
กับเนื้อหา 

10-064-216 
เทคโนโลยีชีวภาพ 2 
(Biotechnology 2) 

10-064-228 
เทคโนโลยีชีวภาพ  
(Biotechnology) 

-ปรับชื่อรายวิชาเพ่ือให$
สอดคล$องกับท่ีได$ปรับเปลี่ยน
ไปในหลักสูตรวิทยาศาสตร�
ท่ัวไป ปรับปรุง 2560  และ
เนื้อหา 

10-054-204  
เคมีอินทรีย� 
(Organic Chemistry) 

10-054-219  
เคมีอินทรีย�เบ้ืองต$น 
(Introduction to Organic 
Chemistry) 

-ปรับชื่อรายวิชาเพ่ือให$
สอดคล$องกับเนื้อหา 

10-054-205  
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย� 
(Organic Chemistry 
Laboratory) 

10-054-220  
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย�
เบ้ืองต$น(Introduction to 
Organic Chemistry 
Laboratory) 

-ปรับชื่อรายวิชาเพ่ือให$
สอดคล$องกับเนื้อหา 

  



173 

 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงการกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) 
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม) เหตุผลท่ีปรับปรุง 

10-064-209 หลักชีววิทยา  
1. คุณธรรม จริยธรรม ข$อ 3 
ไม)มี 
2. ความรู$ ข$อ 4 ไม)มี 
3. ทักษะทางปKญญา ข$อ 3 
ไม)มี 
4. ทักษะความสัมพันธ�
ระหว)างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ข$อ 2 ไม)มี 

10-064-209 หลักชีววิทยา 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข$อ 3 
(ο) 
2. ความรู$ข$อ 4 (ο) 
3. ทักษะทางปKญญา ข$อ 3 
(ο) 
4. ทักษะความสัมพันธ�
ระหว)างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ข$อ 2 (ο) 

-ปรับชื่อให$สอดคล$องกับท่ีได$
ปรับเปลี่ยนไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป ปรับปรุง 
2560  
-ปรับให$ครอบคลุมเนื้อหา 
และเหมาะสมกับคําอธิบาย
รายวิชา 

10-064-210 ปฏิบัติการหลัก
ชีววิทยา 
2. ความรู$ ข$อ 2 (•) 
3. ทักษะทางปKญญา ข$อ 2 
ไม)มี 

10-064-210 ปฏิบัติการหลัก
ชีววิทยา 
2. ความรู$ ข$อ 2 (ο) 
3. ทักษะทางปKญญา ข$อ 2 
(ο) 

-ปรับชื่อให$สอดคล$องกับท่ีได$
ปรับเปลี่ยนไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป ปรับปรุง 
2560 
-ปรับให$ครอบคลุมเนื้อหา 
และเหมาะสมกับคําอธิบาย
รายวิชา 

10-054-206 เคมีวิเคราะห� 
3. ทักษะทางปKญญา ข$อ 1 
(ο)  
ข$อ 3 ไม)มี 
5. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช$
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข$อ 2 
ไม)มี 

10-054-206 เคมีวิเคราะห� 
3. ทักษะทางปKญญา ข$อ 1 
(•)  ข$อ 3 (•) 
5. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช$
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข$อ 2 
(•) 
 

-ปรับให$ครอบคลุมเนื้อหา 
และเหมาะสมกับคําอธิบาย
รายวิชา 

10-054-207 ปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห� 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข$อ 4 
ไม)มี 
2. ความรู$ ข$อ 2 (ο) 
3. ทักษะทางปKญญา ข$อ 2 
(ο) 
5. ทักษะการวิเคราะห�เชิง

10-054-207 ปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห� 
1. คุณธรรม จริยธรรม ข$อ 4 
(•) 
2. ความรู$ ข$อ 2 ไม)มี 
3. ทักษะทางปKญญา ข$อ 2 
(•) 
5. ทักษะการวิเคราะห�เชิง

-ปรับชื่อให$สอดคล$องกับท่ีได$
ปรับเปลี่ยนไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป ปรับปรุง 
2560 
-ปรับให$ครอบคลุมเนื้อหา 
และเหมาะสมกับคําอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม) เหตุผลท่ีปรับปรุง 
ตัวเลข การสื่อสารและการใช$
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข$อ 2 
ไม)มี 

ตัวเลข การสื่อสารและการใช$
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข$อ 2 
(•) 

10-104-201 จุลชีววิทยา 
5. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช$
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข$อ 2 
(•) ข$อ 4 ไม)มี 

10-104-201 จุลชีววิทยา 
5. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข   การสื่อสารและการ
ใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ ข$อ 
2 ไม)มี ข$อ 4 (•) 

-ปรับชื่อให$สอดคล$องกับท่ีได$
ปรับเปลี่ยนไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป ปรับปรุง 
2560 

-ปรับให้ครอบคลมุเนื �อหา และ
เหมาะสมกบัคําอธิบาย
รายวิชา 

10-104-202 ปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา 
3. ทักษะทางปKญญา ข$อ 2 
ไม)มี ข$อ 3 (ο) 
5. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข    การสื่อสารและการ
ใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ ข$อ 
2 ไม)มี ข$อ 4 (•)ข$อ 5 (ο) 

10-104-202 ปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา 
3. ทักษะทางปKญญา ข$อ 2 
(ο) ข$อ 3 ไม)มี 
5. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช$
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข$อ 2 
(ο) ข$อ 4ไม)มี  ข$อ5 (•) 

-ปรับให$ครอบคลุมเนื้อหา 
และเหมาะสมกับคําอธิบาย
รายวิชา 

10-064-216 
เทคโนโลยีชีวภาพ 2 
3. ทักษะทางปKญญา ข$อ 2ไม)
มี  ข$อ4 (ο) 

10-064-228 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
3. ทักษะทางปKญญา ข$อ 2 
(ο)  ข$อ 4 ไม)มี 

-ปรับชื่อให$สอดคล$องกับท่ีได$
ปรับเปลี่ยนไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป ปรับปรุง 
2560 
-ปรับให$ครอบคลุมเนื้อหา 
และเหมาะสมกับคําอธิบาย
รายวิชา 

10-044-204 ปฏิบัติการ
ฟOสิกส� 1 
2. ความรู$ ข$อ 1 (ο) 

10-044-204 ปฏิบัติการ
ฟOสิกส� 1 
2. ความรู$ ข$อ 1 (•) 

-ปรับชื่อให$สอดคล$องกับท่ีได$
ปรับเปลี่ยนไปในหลักสูตร
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป ปรับปรุง 
2560 
-ปรับให$ครอบคลุมเนื้อหา 
และเหมาะสมกับคําอธิบาย
รายวิชา 
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ตารางแสดงรายวิชาท่ีเพ่ิมในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต�หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
รายวิชา เหตุผล 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
10-064-122 ทักษะการนําเสนองานทางชีววิทยาประยุกต� 
(Skill in Applied Biology Presentation) 
1 (1-0-2) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
รายวิชานี้มีจุดมุ)งหมายเพ่ือเสริมความรู$เก่ียวกับองค�ประกอบของ
การนําเสนองานด$านชีววิทยาประยุกต�อย)างมีประสิทธิภาพ การใช$
สื่อประกอบอย)างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ประเมินตนเองและเพ่ือนร)วมชั้น เพ่ือประโยชน�ในการพัฒนาการ
นําเสนองาน 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือพัฒนา
ทักษะการนําเสนองานทางชีววิทยา
ประยุกต� 

10-154-104  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร�  
(English for Science) 
3 (2-2-5) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ฝFกฟKง พูด อ)าน เขียนข$อความและบทความภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการทางวิทยาศาสตร�สาขาต)าง ๆ คู)มือการให$เครื่องมือ การใช$
อุปกรณ�  เพ่ือนํามาใช$ในการปฏิบัติงานอย)างมีประสิทธิภาพ ฝFก
การใช$บทความอ$างอิงเชิงวิชาการในสาขาวิชา ฝFกเขียน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ เช)น รายงาน บทคัดย)อ เน$น
การเรียนโดยใช$สถานการณ�จําลอง เพ่ือนํามาใช$ปฏิบัติงานได$อย)าง
มีคุณภาพ และเตรียมศึกษาต)อในระดับสูงต)อไป 

-เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมทักษะภาษา 
อังกฤษมาใช$ในการเขียนงานทาง
วิทยาศาสตร� 

หมวดวิชาเฉพาะ  
10-034-205 คณิตศาสตร� 1 (Mathematics I)   
3 (3-0-6)  
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ลิมิตและความต)อเนื่องของฟKงก�ชัน อนุพันธ�ของฟKงก�ชันพีชคณิต
และฟKงก�ชันอดิศัย กฎลูกโซ) อนุพันธ�โดยปริยาย อนุพันธ�อันดับสูง  
ทฤษฎีบทค)ามัชฌิม การประยุกต�ของอนุพันธ� ผลต)างเชิงอนุพันธ�
และการประยุกต� ปฏิยานุพันธ� ปริพันธ�ไม)จํากัดเขต เทคนิคของ
การหาปริพันธ� ปริพันธ�จํากัดเขต 
 
 

-เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ือให$สอดคล$องกับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร�ท่ัวไป ปรับปรุง 
2560   
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รายวิชา เหตุผล 
10-044-203 ฟOสิกส� 1  
(Physics I) 
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไม)มี 
การวัด เวกเตอร� แรงและการเคลื่อนท่ี การคงตัวของโมเมนตัม
และพลังงาน การเคลื่อนท่ีแบบออสซิลเลต การเคลื่อนท่ีของวัตถุ
แข็งเกร็ง กลศาสตร�ของของไหล ความร$อนและเทอร�โมไดนามิกส� 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ือให$สอดคล$องกับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร�ท่ัวไป ปรับปรุง 
2560 

10-044-204 ปฏิบัติการฟOสิกส� 1  
(Physics Laboratory I) 
1 (0-3-0) 
เง่ือนไขของรายวิชา : ผ)านการเรียนรายวิชา 10-044-203 ฟOสิกส� 
1 หรือรายวิชาควบ 10-044-203 ฟOสิกส� 1 
ปฏิบัติการทดลองซ่ึงสอดคล$องกับการวัด เวกเตอร� แรงและการ
เคลื่อนท่ี การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนท่ีแบบ
ออสซิลเลต การเคลื่อนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร�ของของไหล 
ความร$อนและเทอร�โมไดนามิกส� 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ือให$สอดคล$องกับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร�ท่ัวไป ปรับปรุง 
2560 

10-064-202 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา  
(Ecology Laboratory) 
1 (0-3-0) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ผ)านการเรียนรายวิชา 10-064-201 
นิเวศวิทยา หรือรายวิชาควบ 10-064-201 นิเวศวิทยา 
การศึกษาภาคปฏิบัติการเก่ียวกับนิเวศวิทยาชนิดต)าง ๆ      
รวมท้ังนํานักศึกษาออกปฏิบัติการนอกสถานท่ี เพ่ือศึกษาสภาพ
ต)าง ๆ ตามธรรมชาติ 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ปฏิบัติการด$านนิเวศวิทยา 

10-064-240 ชีววิทยาภาคสนาม  
(Field Biology) 
1 (0-3-2) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติ เน$นสังคมของสิ่งมีชีวิตท่ีอยู)
ตามถ่ินท่ีอยู)แบบต)าง ๆ เช)น ป�าดิบชื้น แหล)งน้ํา ชายหาด ป�าชาย
เลน มีการทดลองในแต)ละถ่ินท่ีอยู) ฝFกวางแผนการทดลองใน
ภาคสนาม นําตัวอย)างมาศึกษาในห$องปฏิบัติการ เขียนรายงาน
ทางวิทยาศาสตร� และเสนอผลงานท่ีได$จากการศึกษา 
 
 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ปฏิบัติการด$านนิเวศวิทยา และเรียนรู$
จากสถานท่ีจริง ภาคสนาม 
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รายวิชา เหตุผล 
10-064-241 วิวัฒนาการ  
(Evolution) 
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ประวัติการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร�วิน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ หลักฐานท่ีแสดงการเกิด
กระบวนการวิวัฒนาการ พันธุศาสตร�เชิงประชากร การกลายพันธุ� 
การคัดเลือกทางธรรมชาติ การเกิดสิ่งมีชีวิตใหม) การปรับตัวและ
วิวัฒนาการร)วม 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ือเพ่ิมความความรู$
ความเข$าใจด$านวิวัฒนาการ 

10-064-243 สัตว�ไม)มีกระดูกสันหลัง  
(Invertebrates) 
3 (2-3-4) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ผ)านการเรียนรายวิชา 10-064-209 หลัก
ชีววิทยา 
ชีวประวัติ การจําแนกหมวดหมู) โครงสร$างและหน$าท่ีของอวัยวะ
ระบบต)าง ๆ การแพร) กระจาย ความสําคัญด$านนิเวศ เศรษฐกิจ
และการแพทย�ของสัตว�ไม)มีกระดูกสันหลัง วัฏจักรชีวิตของตัวแทน
ของกลุ)มสัตว�ไม)มีกระดูกสันหลัง  ฝFกทักษะการจําแนกหมวดหมู)
ของสัตว�ไม)มีกระดูกสันหลัง และศึกษานอกสถานท่ี 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ือเพ่ิมความความรู$
ความเข$าใจด$านสัตว�ไม)มีกระดูกสัน
หลังท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 

10-064-245 สัตว�มีกระดูกสันหลัง  
(Vertebrates) 
3 (2-3-4) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ผ)านการเรียนรายวิชา 10-064-209 หลัก
ชีววิทยา 
ประวัติของสัตว�มีกระดูกสันหลัง คอร�เดตชั้นตํ่า สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา พฤติกรรม และการจําแนกสัตว�มีกระดูกสันหลัง กาย
วิภาคศาสตร�เปรียบเทียบ ในความสัมพันธ�เชิงวิวัฒนาการของสัตว�
มีกระดูกสันหลัง ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร$างภายนอกและภายใน
ของสัตว�มีกระดูกสันหลัง การผ)าตัดสัตว�มีกระดูกสันหลังท่ีเปlน
ตัวแทนแต)ละชั้น 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ือเพ่ิมความความรู$
ความเข$าใจด$านสัตว�มีกระดูกสันหลัง
ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 

10-154-103 เตรียมสหกิจศึกษา  
(Cooperative Education Preparation) 
1 (0-2-1) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
หลักการ แนวคิด กระบวนการและระเบียบข$อปฏิบัติ เทคนิคการ

เปlนรายวิชาท่ีเตรียมความพร$อมก)อน
การไปปฏิบัติสหกิจ เพ่ือให$นักศึกษามี
ความม่ันใจ สามารถปฏิบัติสหกิจได$
อย)างมีประสิทธิภาพ 
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รายวิชา เหตุผล 
สมัครเข$าสถานประกอบการ ความรู$พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานของสาขาวิชา 
ประกอบด$วย การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ� การทํางานเปlนทีม และ
ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ วิธีการเขียน
รายงานและเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
10-154-202 วิทยาศาสตร�สําหรับการวินิจฉัยทางการแพทย�
เบ้ืองต$น 
(Sciences for Basic Medical Diagnosis) 
3 (2-2-5) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐาน ในสาขาวิชาจุลทรรศน�
คลินิกและโลหิตวิทยาคลินิก 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือให$นักศึกษา
ท่ีสนใจเพ่ือเตรียมความพร$อมก)อนไป
ฝFกงาน 

10-064-274 กายวิภาคศาสตร�ของพืช 
(Plant Anatomy) 
3 (2-3-4) 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไม)มี 
โครงสร$างและการเจริญเติบโตของพืช การเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร$างเซลล� เนื้อเยื่อและระบบของเนื้อเยื่อพืช การจัดเรียงตัว
ของเนื้อเยื่อในรากลําต$นและใบ 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือให$สอดคล$อง
กับการทําวิจัยและปฏิบัติงานด$านกาย
วิภาคของพืช 

10-064-276 พืชสมุนไพร  
(Medical Plants) 
3 (2-3-4) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
รูปร)างลักษณะและการจําแนก ส)วนท่ีนํามาใช$เปlนยา ประโยชน�
ทางยา สารเคมีสําคัญท่ีออกฤทธิ์ทางยา ความสัมพันธ�และการ
แพร)กระจายของสารเคมีท่ีสําคัญในพืชสมุนไพรกลุ)มต)าง ๆ      
การตรวจสอบเบ้ืองต$นของสารเคมีในพืช การศึกษานอกสถานท่ี 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือให$สอดคล$อง
กับการทําวิจัยและปฏิบัติงานด$านพืช
สมุนไพร 

10-064-277 พรรณไม$น้ํา  
(Aquatic Plants) 
3 (2-3-4) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ชนิด ลักษณะ สัณฐานวิทยา ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของพืช 
ต)าง ๆ ท่ีข้ึนอยู)ในน้ําและบริเวณชายฝKLง รวมท้ังการเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศท่ีมีผลกระทบต)อมนุษย�และกิจกรรมของมนุษย� 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือให$สอดคล$อง
กับการทําวิจัยและปฏิบัติงานด$าน
สัณฐานวิทยา ชีววิทยา และ
นิเวศวิทยาของพรรณไม$น้ํา 
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รายวิชา เหตุผล 
และศึกษานอกสถานท่ี 
10-064-279 นิเวศวิทยาของพืช  
(Plants Ecology) 
3 (2-3-4) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ศึกษาสังคมพืช ความสัมพันธ�ระหว)างพืชกับปKจจัยท่ีควบคุมความ
เปlนไปของสังคมพืช หลักการของสังคมพืช ท่ีอยู)อาศัยและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมพืช และศึกษานอกสถานท่ี 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือให$สอดคล$อง
กับการทําวิจัยและปฏิบัติงานด$าน
นิเวศวิทยาของพืช 

10-064-280 ชีววิทยาของกล$วยไม$  
(Orchid Biology)    
3 (2-3-4) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ลักษณะรูปพรรณสัณฐาน อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา นิเวศวิทยา 
และชีววิทยาการสืบพันธุ�ของกล$วยไม$ ลักษณะโครงสร$างของบาง
สกุล รวมท้ังการขยายพันธุ� การปลูกเลี้ยงและการใช$ประโยชน� 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือให$สอดคล$อง
กับการทําวิจัยและปฏิบัติงานด$าน
ชีววิทยาของกล$วยไม$ 

10-094-247 สรีรวิทยาของสัตว�  
(Animal Physiology) 
3 (2-3-4) 
เง่ือนไขของรายวิชา : ผ)านการเรียนรายวิชา 10-064-209 
ชีววิทยา 
หน$าท่ีและการควบคุมระบบต)าง ๆ ของสัตว� ได$แก)เยื่อหุ$มเซลล�
จนถึงระบบอวัยวะ ระบบประสาท กล$ามเนื้อ วงจรโลหิต หายใจ 
ย)อยอาหาร ขับถ)าย สืบพันธุ�และระบบต)อมไร$ท)อ ความสัมพันธ�
ของระบบเหล)านี้ การควบคุมอุณหภูมิและการรักษาภาวะธํารงดุล 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือให$สอดคล$อง
กับการทําวิจัยและปฏิบัติงานด$าน
สรีระวิทยาของสัตว� 

10-064-249 สัตววิทยา  
(Zoology) 
3 (2-3-4) 
เง่ือนไขของรายวิชา : ผ)านการเรียนรายวิชา 10-064-209 
ชีววิทยา หรือ 10-064-250 อนุกรมวิธานสัตว� 
ศึกษาชีววิทยาของสัตว� เซลล� เนื้อเยื่อ การจําแนกประเภท 
การศึกษาด$านสัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุ� 
การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว� วิวัฒนาการ การรวบรวม
และเก็บตัวอย)างสัตว� การศึกษาภาคสนาม 
 
 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือให$สอดคล$อง
กับการทําวิจัยและปฏิบัติงานด$านสัตว� 
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รายวิชา เหตุผล 
10-064-250 อนุกรมวิธานสัตว�  
(Animal Taxonomy) 
3 (2-3-4) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ผ)านการเรียนรายวิชา 10-064-209 หลัก
ชีววิทยา 
ศึกษาค$นคว$าแนวคิด หลักเกณฑ� การต้ังชื่อวิทยาศาสตร� การ
จําแนกชนิดของสัตว� ความ สัมพันธ�ทางวิวัฒนาการ และความ
เก่ียวข$องกับชีววิทยาในแขนงอ่ืน ๆ      

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือให$รู$หลักการ
ต้ังชื่อวิทยาศาสตร� การจําแนกชนิด
ของสัตว�และอนุกรมวิธานสัตว� 

10-064-251 กีฏวิทยา  
(Entomology)  
3 (2-3-4) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ศึกษาค$นคว$าชีววิทยาของแมลง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การ
จําแนกประเภท การกระจาย ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การใช$
เครื่องควบคุมและการกําจัดแมลง การรวบรวมและการเก็บ
ตัวอย)างแมลง การศึกษาภาคสนาม 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือให$สอดคล$อง
กับการทําวิจัยและปฏิบัติงานด$านสัตว�
ท่ีเน$นไปทางแมลง 

10-064-252  ปKกษีวิทยา  
(Ornithology)  
3 (2-3-4) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การจําแนกประเภทของ
นก การสํารวจนกในธรรมชาติ การกระจาย วิวัฒนาการ 
พฤติกรรม การอนุรักษ�พันธุ�นก การศึกษาภาคสนาม 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือให$สอดคล$อง
กับการทําวิจัยและปฏิบัติงานด$านสัตว�
ท่ีเน$นไปทางนก 

10-064-253 การเพาะเลี้ยงเซลล�สัตว� 
(Animal Cell Culture)  
3 (2-3-4) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ศึกษา ค$นคว$า หลักการเพาะเลี้ยงเซลล�และเนื้อเยื่อสัตว� การ
เจริญเติบโตของเซลล�และเนื้อเยื่อท่ีเพาะเลี้ยง ปKจจัยท่ีมีผลต)อการ
เจริญเติบโต การประยุกต�แนวปฏิบัติและการนําไปใช$ในอนาคต 
เทคนิคเบ้ืองต$นในการเพาะเลี้ยงเซลล�และเนื้อเยื่อสัตว� การเตรียม
อาหารเทคนิคปลอดเชื้อ โครงงานรายบุคคลและการนําเสนอผล
การทดลอง 
 
 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือให$สอดคล$อง
กับการทําวิจัยและปฏิบัติงานด$านสัตว�
ท่ีเน$นไปทางการเพาะเลี้ยงเซลล�สัตว� 
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รายวิชา เหตุผล 
10-164-201 สารมลพิษอินทรีย�ในสิ่งแวดล$อม  
(Environmental Organic Pollutants)  
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ความรู$พ้ืนฐานเก่ียวกับสารมลพิษอินทรีย�ในสิ่งแวดล$อม ชื่อสาร
มลพิษ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี แหล)งกําเนิด การ
แพร)กระจายของสารมลพิษอินทรีย�ในสิ่งแวดล$อม ผลกระทบท่ีมี
ต)อสิ่งแวดล$อม กฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับสารมลพิษอินทรีย� 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร$าง
การเรียนรู$ให$แก)ผู$เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$และทักษะด$านสาขา
สิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับสารมลพิษ
อินทรีย�ในสิ่งแวดล$อมมากยิ่งข้ึน ทําให$
ผู$เรียนสามารถนําความรู$ไปประกอบ
อาชีพด$านสิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับ
สารมลพิษอินทรีย�ได$ 

10-164-202 พิษวิทยาสิ่งแวดล$อม  
(Environmental Toxicology) 
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ความรู$ด$านพิษวิทยาพ้ืนฐานและพิษวิทยาสิ่งแวดล$อม แนวคิดทาง
พิษวิทยา ความสัมพันธ�ระหว)างปริมาณสารพิษท่ีได$รับกับการ
ตอบสนอง พิษวิทยาจลนศาสตร�ซ่ึงประกอบด$วยการดูดซึมของ
สารพิษ การกระจายและการสะสมของสารพิษ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร$างของสารพิษ การขับสารพิษและความเปlนพิษของสาร 
สารพิษประเภทต)าง ๆ ในสิ่งแวดล$อมและมลพิษในสิ่งแวดล$อมท้ัง
ในน้ํา อากาศ ดิน และอาหาร การประเมินความเสี่ยงของสารพิษ
ในสิ่งแวดล$อมต)อสิ่งมีชีวิต 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร$าง
การเรียนรู$ให$แก)ผู$เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$และทักษะด$านสาขา
สิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับพิษวิทยา
และสารพิษประเภทต)าง ๆ ใน
สิ่งแวดล$อมมากยิ่งข้ึน ทําให$ผู$เรียน
สามารถนําความรู$ไปใช$ในการประเมิน
ความเสี่ยงของสารพิษในสิ่งแวดล$อม
ต)อสิ่งมีชีวิตได$  

10-164-203 วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล$อมของดิน  
(Environmental Soil Science) 
3 (3-0-6)  
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ความรู$พ้ืนฐานเก่ียวกับการกําเนิดของดิน ความสําคัญ 
องค�ประกอบและหน$าท่ีของดิน นิเวศวิทยาดินเขตร$อน 
สภาพแวดล$อมและทรัพยากรดินในเขตร$อน การจําแนกดิน การ
สํารวจดิน คุณสมบัติทางกายภาพสมบัติทางกายภาพและน้ําในดิน 
สมบัติทางเคมีและความอุดมสมบูรณ�ของดิน อินทรีย�วัตถุในดิน
การใช$ท่ีดิน การประเมินความเหมาะสมของดิน การเสื่อมของดิน 
ผลของการใช$ท่ีดินต)อการเสื่อมของดินทะลาย การประเมินการ
พังทะลายของดิน การประเมินความเสี่ยงต)อการสูญเสียความชื้น
ในดินกับสภาวะภัยแล$ง อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของโลกต)อ
สภาพสิ่งแวดล$อมของดิน การอนุรักษ�ดินอย)างมีประสิทธิภาพ 
 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร$าง
การเรียนรู$ให$แก)ผู$เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$และทักษะด$านสาขา
สิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับการกําเนิด
ของดิน และทรัพยากรดินในเขตร$อน
มากยิ่งข้ึน ทําให$ผู$เรียนสามารถนํา
ความรู$ไปใช$ในการอนุรักษ�ทรัพยากร
ดินได$อย)างมีประสิทธิภาพ  
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10-164-204 มลพิษทางดินและการจัดการ 
(Soil Pollution and Management) 
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ความรู$พ้ืนฐานทางด$านมลพิษทางดิน แหล)งกําเนิด ส)วนประกอบ
และสมบัติท่ีสําคัญของดิน การตรวจสอบและวิเคราะห�คุณสมบัติ
ของดิน สาเหตุการเกิดมลพิษทางดิน มลสารท่ีก)อให$เกิดมลพิษทาง
ดิน บทบาทมลพิษทางดินต)อสิ่งแวดล$อมและระบบนิเวศวิทยา 
ความเสื่อมโทรมของดินในประเทศไทย แนวทางในการแก$ไข 
ปรับปรุง และการจัดการ 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร$าง
การเรียนรู$ให$แก)ผู$เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$และทักษะด$านสาขา
สิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับมลพิษทาง
ดิน และบทบาทมลพิษทางดินต)อ
สิ่งแวดล$อมและระบบนิเวศวิทยามาก
ยิ่งข้ึน ทําให$ผู$เรียนสามารถนําความรู$
ไปใช$ในการจัดการกับปKญหามลพิษ
ทางดินได$ 

10-164-205 อุทกวิทยาและพ้ืนฐานการประยุกต�  
(Hydrology and Fundamental Application) 
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ความรู$พ้ืนฐานเก่ียวกับวัฏจักรของนํ้าในธรรมชาติ นํ้าจากอากาศ 
ฝนและการเกิดฝน การวัดปริมาณนํ้าฝน การระเหย และการ
คายนํ้า การซึมลงสู)ใต$ดิน นํ้าบาดาล การไหลตามผิวดิน นํ้าท)า 
การวัดนํ้า ลําธาร ไฮโดรกราฟ และการประยุกต�ใช$ 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร$าง
การเรียนรู$ให$แก)ผู$เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$และทักษะด$านสาขา
สิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับน้ํา น้ําฝน 
น้ําบาดาล และน้ําในแหล)งน้ํา
ธรรมชาติมากยิ่งข้ึน ทําให$ผู$เรียน
สามารถนําความรู$ไปใช$ในการประกอบ
อาชีพด$านสิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับ
การจัดการทรัพยากรน้ําได$ 

10-164-206 มลพิษทางน้ําและการควบคุม  
(Water Pollution and Control) 
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ความรู$พ้ืนฐานเก่ียวกับมลพิษทางน้ํา แหล)งกําเนิด การ
แพร)กระจาย ผลกระทบท่ีมีต)อสิ่งแวดล$อม วิธีตรวจวัดมลพิษทาง
น้ํา วิธีการเก็บตัวอย)างน้ําและการตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้ํา วิธี
ควบคุมมลพิษทางน้ํา กฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับมลพิษทางน้ํา ค)า
มาตรฐานน้ําท้ิงโรงงานอุตสาหกรรม และค)ามาตรฐานน้ําท้ิงชุมชน
ท่ีปล)อยออกสู)แหล)งน้ําตามธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร$าง
การเรียนรู$ให$แก)ผู$เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$และทักษะด$านสาขา
สิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับน้ํา และ
มลพิษทางน้ํามากยิ่งข้ึน และทําให$
ผู$เรียนสามารถนําความรู$ไปประกอบ
อาชีพด$านสิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับ
การจัดการทรัพยากรน้ํา ทําให$ผู$เรียน
สามารถนําความรู$ไปใช$ในการจัดการ
กับปKญหามลพิษทางน้ําได$ 

10-164-207 มลพิษทางอากาศและการควบคุม  
(Air Pollution and Control)   
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ความรู$พ้ืนฐานเก่ียวกับมลพิษทางอากาศ  แหล)งกําเนิด การ
แพร)กระจาย ผลกระทบท่ีมีต)อสิ่งแวดล$อม วิธีตรวจวัดมลพิษทาง

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร$าง
การเรียนรู$ให$แก)ผู$เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$และทักษะด$านสาขา
สิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับมลพิษทาง
อากาศ และการควบคุมมลพิษทาง
อากาศมากยิ่งข้ึน ทําให$ผู$เรียนสามารถ
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รายวิชา เหตุผล 
อากาศ วิธีการเก็บตัวอย)างโดยอุปกรณ�ชนิดต)าง ๆ และการตรวจ
วิเคราะห�คุณภาพอากาศ  วิธีควบคุมมลพิษทางอากาศ ระบบ
ระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบําบัดมลพิษ
ทางอากาศ กฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับมลพิษทางอากาศ ค)ามาตรฐาน
การปล)อยมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงค)า
มาตรฐานก�าซชนิดต)าง ๆ เช)น ก�าซคาร�บอนมอนอกไซด�  ก�าซ
ไฮโดรคาร�บอน  ท่ีปล)อยท้ิงออกสู)สิ่งแวดล$อม 

นําความรู$ไปใช$ในการจัดการกับปKญหา
มลพิษทางอากาศได$ 

10-164-208 การวิเคราะห�และเก็บตัวอย)างทางสิ่งแวดล$อม  
(Environmental Sampling and Analysis) 
3 (2-3-4) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ผ)านการเรียนรายวิชา 10-054-201 เคมี
พ้ืนฐาน, 10-054-202 ปฏิบัตกิารเคมีพ้ืนฐาน 
ข้ันตอน กระบวนการและเทคนิคทางด$านสิ่งแวดล$อมในการเก็บ
ตัวอย)างน้ํา อากาศ และดิน การติดตามตรวจสอบ การวิเคราะห�
คุณภาพสิ่งแวดล$อม และการแปลผล การใช$เครื่องมือวิเคราะห�
คุณภาพสิ่งแวดล$อม 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร$าง
การเรียนรู$ให$แก)ผู$เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$และทักษะด$านสาขา
สิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับการวิเคราะห�
และเก็บตัวอย)างน้ํา ดินและอากาศ ทํา
ให$ผู$เรียนสามารถนําความรู$ไป
ประกอบอาชีพด$านสิ่งแวดล$อมท่ี
เก่ียวข$องกับการตรวจสอบและการ
วิเคราะห�น้ํา ดินและอากาศได$ 

10-164-209 การวิเคราะห�คุณภาพน้ําและน้ําเสีย  
(Water and Waste Water Analysis) 
3 (2-3-4) 
ผ)านการเรียนรายวิชา 10-054-201 เคมีพ้ืนฐาน, 10-054-202 
ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
ความรู$พ้ืนฐานเก่ียวกับน้ําและน้ําเสีย วิธีการตรวจวิเคราะห�
ลักษณะสมบัติของน้ําและน้ําเสีย การเก็บและการรักษาสภาพ
ตัวอย)าง การใช$เครื่องมือวิเคราะห�พ้ืนฐานปฏิบัติการวิเคราะห�
คุณภาพน้ําและน้ําเสีย หลักการและเทคนิคในการตรวจวิเคราะห�
คุณภาพน้ําตามชะนีคุณภาพน้ําต)าง ๆ เช)น ความขุ)น ของแข็ง
ท้ังหมดท่ีละลายน้ํา (TDS) ของแข็งท้ังหมด (TS) ของแข็ง
แขวนลอยท้ังหมด (TSS) ตะกอนหนัก (SS) ความกระด$างของน้ํา 
ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (DO) ความต$องการออกซิเจนทางชีวภาพ 
(BOD) ความต$องการออกซิเจนของน้ําท้ิงโดยวิธีทางเคมี (COD) 
และปริมาณคาร�บอนท้ังหมดในสารอินทรีย� (TOC) ฯลฯ กฎหมาย
ท่ีเก่ียวกับค)ามาตรฐานน้ําท้ิงโรงงานอุตสาหกรรม และค)า
มาตรฐานน้ําท้ิงชุมชนท่ีปล)อยออกสู)แหล)งน้ําตามธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อม 
 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร$าง
การเรียนรู$ให$แก)ผู$เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$และทักษะด$านสาขา
สิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับการวิเคราะห�
และเก็บตัวอย)างน้ํา ดินและอากาศ 
การวิเคราะห�และการใช$เครื่องมือ
วิเคราะห�คุณภาพสิ่งแวดล$อม ทําให$
ผู$เรียนสามารถนําความรู$ไปประกอบ
อาชีพด$านสิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับ
การตรวจสอบและการวิเคราะห�น้ํา ดิน 
และอากาศได$ 
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10-164-210 เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย (Waste Water 
Treatment Technology)  
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไม)มี 
ความรู$พ้ืนฐานเก่ียวกับการพิจารณาในการใช$เทคโนโลยีระบบ
บําบัดน้ําเสียท่ีมีความเหมาะสมกับน้ําเสียในแต)ละประเภท วิธีการ
บําบัดน้ําเสียและชนิดของเทคโนโลยี ข้ันตอนและการทํางานของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียท้ังทาง
กายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ การบําบัดและการกําจัดกาก
ตะกอน การควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย  

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร$าง
การเรียนรู$ให$แก)ผู$เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$และทักษะด$านสาขา
สิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับการบําบัดน้ํา
เสีย การควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
และเทคโนโลยีท่ีใช$ในการบําบัดน้ําเสีย 
ทําให$ผู$เรียนสามารถนําความรู$ไป
ประกอบอาชีพด$านสิ่งแวดล$อมท่ี
เก่ียวข$องกับการควบคุมดูแลระบบ
บําบัดน้ําเสียได$ 

10-164-211 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย 
(Technology of Hazardous Waste Management) 
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ความรู$พ้ืนฐานในการจัดการของเสียอันตราย แหล)งท่ีมาของเสีย
อันตราย องค�ประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี การ
จําแนกประเภทของของเสียอันตราย การวางแผนการจัดการของ
เสียอันตราย เช)น การคัดแยก การเก็บกัก การขนถ)าย การขนส)ง
ของเสียอันตรายไปยังสถานท่ีกําจัด การนําเทคโนโลยีต)าง ๆ      
มาใช$ในการจัดการของเสียอันตราย  

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร$าง
การเรียนรู$ให$แก)ผู$เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$และทักษะด$านสาขา
สิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับการจัดการ
ของเสียอันตราย ทําให$ผู$เรียนสามารถ
นําความรู$ไปประกอบอาชีพด$าน
สิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับการ
ควบคุมดูแลและจัดการของเสีย
อันตรายได$อย)างถูกต$องและปลอดภัย 

10-164-212 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล$อม  
(Environmental Risk Assessment) 
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
หลักการ แนวคิด และกระบวนการประเมินความเสี่ยงทาง
สิ่งแวดล$อม อนามัยของมนุษย� ระบบนิเวศ ปรากฏการณ�
ธรรมชาติ ด$านอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม การขนส)ง และภัย
ธรรมชาติ วิธีกําหนดปริมาณความเสี่ยงแบบต)าง ๆ การนําผลการ
วิเคราะห�ความเสี่ยงไปใช$ในการตัดสินใจต)อความเสี่ยง การสื่อสาร
ความเสี่ยงต)อชุมชนและการจัดการความเสี่ยง บทบาทของการ
ประเมินและการจัดการความเสี่ยงเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล$อม 
 
 
 
 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร$าง
การเรียนรู$ให$แก)ผู$เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$และทักษะด$านสาขา
สิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับการประเมิน
ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล$อม ทําให$
ผู$เรียนสามารถนําความรู$ไปใช$ในการ
วิเคราะห�และประเมินความเสี่ยงทาง
สิ่งแวดล$อม เพ่ือใช$ในการจัดการ
สิ่งแวดล$อมท่ีอาจมีผลกระทบต)อ
อนามัยของมนุษย� 
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รายวิชา เหตุผล 
10-164-213 เทคโนโลยีการฟIJนฟูสิ่งแวดล$อม  
(Environmental Remediation Technologies) 
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
หลักการของเทคโนโลยีการฟIJนฟูสิ่งแวดล$อม ประเภท ลักษณะ 
ปรากฏการณ�การเคลื่อนท่ี การเปลี่ยนรูปของสารท่ีปนเปIJอนใน
สิ่งแวดล$อม ลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีปนเปIJอน การวิเคราะห�และการ
ประเมินพ้ืนท่ีปนเปIJอน เทคโนโลยีการฟIJนฟูสิ่งแวดล$อมโดยใช$วิธี
ทางฟOสิกส� เคมี และชีวภาพ ปKจจัยท่ีมีผลต)อประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีการฟIJนฟูสิ่งแวดล$อม การเลือกเทคโนโลยีการฟIJนฟูท่ี
เหมาะสมในการบําบัดพ้ืนท่ีปนเปIJอน การออกแบบและการ
ประยุกต�ใช$เทคโนโลยีการฟIJนฟูสิ่งแวดล$อมท่ีเหมาะสม 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร$าง
การเรียนรู$ให$แก)ผู$เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$และทักษะด$านสาขา
สิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับการฟIJนฟู
และบําบัดสิ่งแวดล$อมในพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ปนเปIJอน ทําให$ผู$เรียนสามารถนํา
ความรู$ไปใช$ในการจัดการปKญหาการ
ปนเปIJอนในสิ่งแวดล$อมได$ 

10-164-214 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม  
(Natural Resources and Environmental Management)  
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม สถานการณ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมในปKจจุบัน แนวทางในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติต)าง ๆ ได$แก) ทรัพยากรป�าไม$และสัตว�
ป�า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรทะเลและชายฝKLง 
ทรัพยากรท)องเท่ียวธรรมชาติ ทรัพยากรแร)ธาตุและทรัพยากร
พลังงาน รวมไปถึงนโยบายของรัฐบาล กฎหมายและข$อบังคับ 
ต)าง ๆ ท่ีเก่ียวข$องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร$าง
การเรียนรู$ให$แก)ผู$เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$และทักษะด$านสาขา
สิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 
ทําให$ผู$เรียนสามารถนําความรู$ไปใน
การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
ประกอบอาชีพด$านสิ่งแวดล$อมท่ี
เก่ียวข$องกับการควบคุมดูแลและ
จัดการของเสียอันตรายได$อย)างถูกต$อง
และปลอดภัย 

10-164-215 สิ่งแวดล$อมและพลังงาน  
(Environment and Energy) 
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
การหมุนเวียนพลังงานของโลก พลังงานในระบบนิเวศ การถ)ายเท
พลังงาน การไหลเวียนพลังงาน แหล)งและชนิดพลังงานต)าง ๆ      
เทคโนโลยีในการผลิตพลังงานกับปKญหาสิ่งแวดล$อม แนวโน$มของ
การใช$พลังงานและการชะลอการเพ่ิมปริมาณการใช$พลังงานโดย
การอนุรักษ� การจัดการพลังงานอย)างยั่งยืน นโยบายพลังงานของ
ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับการอนุรักษ�พลังงาน  
 
 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร$าง
การเรียนรู$ให$แก)ผู$เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$และทักษะด$านสาขา
สิ่งแวดล$อมและพลังงาน ท่ีเก่ียวข$อง
กับพลังงานในระบบนิเวศและ
เทคโนโลยีในการผลิตพลังงาน ทําให$
ผู$เรียนสามารถนําความรู$ไปใช$ในการ
อนุรักษ�พลังงานและการจัด
การพลังงานอย)างยั่งยืน 
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รายวิชา เหตุผล 
10-164-216 พลังงานทางเลือกและการอนุรักษ�พลังงาน 
(Alternative Energy and Energy Conservation) 
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ปKญหาและหลักการของการใช$พลังงาน พลังงานตามรูปแบบและ
พลังงานนอกรูปแบบ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก 
การวางแผนพลังงานระดับท$องถ่ิน กฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษ�
พลังงานมาตรการและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข$องกับการจัด
การพลังงานและการอนุรักษ�พลังงาน 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร$าง
การเรียนรู$ให$แก)ผู$เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$และทักษะด$านพลังงานใน
รูปแบบต)าง ๆ เทคโนโลยีท่ีการจัด
การพลังงานและการอนุรักษ�พลังงาน 
ทําให$ผู$เรียนสามารถนําความรู$ไปใช$ใน
การจัดการปKญหาการใช$พลังงาน การ
ใช$พลังงานทางเลือก เพ่ือแก$ปKญหาการ
ใช$ทรัพยากรพลังงานท่ีมีอยู)อย)างจํากัด
ได$ 

10-064-131 การจัดการพ้ืนท่ีชุ)มน้ํา  
(Wetland Management)  
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
ระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ)มน้ําเขตร$อน แนวคิดและหลักการท่ีเก่ียวข$องกับ
การจัดการพ้ืนท่ีชุ)มน้ํา กระบวนการและแนวทางการวางแผนการ
จัดการ การดําเนินงาน และการติดตามตรวจสอบ การประเมิน
และการจัดสถานภาพพ้ืนท่ีชุ)มน้ํา เทคนิควิธีการสํารวจ ศึกษาวิจัย
และการสื่อสารในพ้ืนท่ีชุ)มน้ํา การเข$าสู)และเทคนิคการปkองกัน 
คุ$มครอง และการฟIJนฟูพ้ืนท่ีชุ)มน้ํา การวิเคราะห�ด$านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมือง องค�กร และกฎหมาย ประเด็นท่ี
เก่ียวข$องกับการจัดการพ้ืนท่ีชุ)มน้ํา กรณีศึกษาและตัวอย)างท้ังใน
ประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ      

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร$าง
การเรียนรู$ให$แก)ผู$เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$และทักษะด$านสาขา
สิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับระบบนิเวศ
พ้ืนท่ีชุ)มน้ําเขตร$อน และการจัดการ
พ้ืนท่ีชุ)มน้ํา ทําให$ผู$เรียนสามารถนํา
ความรู$ไปใช$ในการฟIJนฟูและจัดการ
พ้ืนท่ีชุ)มน้ําในเขตร$อนได$ 

10-064-132 การจัดการทรัพยากรและพ้ืนท่ีชายฝKLง  
(Coastal Resource Management)  
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม)มี 
พ้ืนท่ีและทรัพยากรชายฝKLงทะเล แบบรูปการแพร)กระจาย 
สถานภาพและการคุกคาม แนวคิดในการจัดการ การวางแผน 
เปkาหมายและจุดประสงค�ต)อป�าชายเลน ปะการัง หญ$าทะเล การ
เพาะเลี้ยง และการประมงชายฝKLง การประเมินผลกระทบต)อนิเวศ
ชายฝKLง ข$อกําหนด กฎหมาย และหลักการท่ีเก่ียวข$องกับการ
อนุรักษ�ทรัพยากรชายฝKLงและการจัดการ กรณีศึกษา 
 
 

เปlนรายวิชาท่ีเปOดเพ่ิมเพ่ือเสริมสร$าง
การเรียนรู$ให$แก)ผู$เรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู$และทักษะด$านสาขา
สิ่งแวดล$อมท่ีเก่ียวข$องกับพ้ืนท่ีและ
ทรัพยากรชายฝKLงทะเลทําให$ผู$เรียน
สามารถนําความรู$ไปใช$ในการการ
อนุรักษ�ทรัพยากรชายฝKLงและการ
จัดการพ้ืนท่ีป�าชายเลนได$ 
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รายวิชา เหตุผล 
10-034-206 คณิตศาสตร� 2  
(Mathematics II)          
3(3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาบังคับก)อน 10-034-205 
 ลิมิตและความต)อเนื่องของฟKงก�ชันหลายตัวแปร อนุพันธ�
ย)อย กฎลูกโช) อนุพันธ�ย)อยอันดับสอง ผลต)างเชิงอนุพันธ�รวมและ
การประยุกต� การประยุกต�ของอนุพันธ�ย)อยในการหาค)าสูงสุดและ
ค)าตํ่าสุดของฟKงก�ชันหลายตัวแปรแบบไม)มีเง่ือนไขบังคับและมี
เง่ือนไขบังคับ พิกัดเชิงข้ัวและการประยุกต�ในการหาพ้ืนท่ี ปริพันธ�
หลายชั้นและการประยุกต� 

เปlนรายวิชาเฉพาะสาขาท่ีเปOดเพ่ิม
เพ่ือให$สอดคล$องตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 

10-064-261 ชีววิทยา 1   
( Biology I)  
3(3-0-6) 
 ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในภาพรวมโดยศึกษาองค�ประกอบ
ทางเคมี ความสัมพันธ�ของพลังงานกับชีวิตโครงสร$างและหน$าท่ี
ของเซลล� การแบ)งเซลล� การถ)ายทอดและการควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 

เปlนรายวิชาเฉพาะสาขาท่ีเปOดเพ่ิม
เพ่ือให$สอดคล$องตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  

10-064-262 ปฏิบัติการชีววทิยา 1 
 ( Biology Laboratory I) 
1(0-3-0)  
เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาบังคับก)อน 10-064-261 หรือเรียน
ควบคู)กัน 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับกล$องจุลทรรศน� พลังงานกับชีวิต 
โครงสร$างและชีววิทยาของเซลล� ธรรมชาติและหน$าท่ีของยีน การ
แบ)งเซลล� การถ)ายทอดพันธุกรรม ระบบนิเวศของแหล)งน้ําจืด 
และพฤติกรรมของสัตว� 

เปlนรายวิชาเฉพาะสาขาท่ีเปOดเพ่ิม
เพ่ือให$สอดคล$องตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 

10-064-263 ชีววิทยา 2   
(Biology II)        
3(3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาบังคับก)อน 10-064-261 หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 กําเนิดและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู)
ตามหลักอนุกรมวิธานโครงสร$างและหน$าท่ีของเนื้อเยื่อ การเจริญ
ของสิ่งมีชีวิต กระบวนการและกิจกรรมในพืชชั้นสูงและโครงสร$าง
และการทํางานของระบบอวัยวะต)าง ๆ ของสัตว� 

เปlนรายวิชาเฉพาะสาขาท่ีเปOดเพ่ิม
เพ่ือให$สอดคล$องตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 
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รายวิชา เหตุผล 
10-064-264 ปฏิบัติการชีววทิยา 2   
(Biology Laboratory II)     
1(0-3-0) 
เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาบังคับก)อน 10-064-263 หรือเรียน
ควบคู)กัน 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตต้ังแต) มอ
เนอรา โปรติสตา เห็ดราและอาณาจักรพืช เนื้อเยื่อ การลําเลียง
และฮอร�โมนพืช อาณาจักรสัตว� การเจริญของสัตว� และกายวิภาค
ศาสตร�และสรีรวิทยาของระบบอวัยวะของร)างกายบางระบบ 

เปlนรายวิชาเฉพาะสาขาท่ีเปOดเพ่ิม
เพ่ือให$สอดคล$องตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 

10-064-265 เซลล�และอนูชีววิทยา 
(Cell and Molecular Biology)      
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาบังคับก)อน  10-064-206 และ   
10-064-261 
 ส)วนประกอบและการทํางานขององค�ประกอบย)อยในเซลล�
พืช เซลล�สัตว� จุลินทรีย� และเซลล�ของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ การเรียงตัว
ของโมเลกุล และสารท่ีประกอบเปlนสิ่งมีชีวิต การแบ)งเซลล� วัฏ
จักรชีวิตของเซลล� การเปลี่ยนสภาพของเซลล� โครงสร$างและ
คุณสมบัติของกรดนิวคลิอิค และโปรตีน การถ)ายทอดสาร
พันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน และความซับซ$อน
ของจีโนม การทําแผนท่ียีน การประยุกต�ใช$เทคโนโลยีทางอณูพันธุ
ศาสตร�เพ่ือประโยชน�ทางด$านต)าง ๆ       

เปlนรายวิชาเฉพาะท่ีรวมเอาวิชา
ชีววิทยาของเซลล�และพันธุศาสตร�
โมเลกุล เพ่ือไม)ให$ซํ้าซ$อนจนเกินไป
และต)อยอดสู)โครงงานหรืองานวิจัยท่ี
เก่ียวข$องได$ 

10-064-266 ปฏิบัติการเซลล�และอนูชีววิทยา 
(Cell and Molecular Biology laboratory)    
1 (0-3-0) 
เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาบังคับก)อน 10-064-265 หรือเรียน
ควบคู)กัน 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับองค�ประกอบของเซลล�ของสิ่งมีชีวิต 
อ่ืน ๆ และสารท่ีประกอบเปlนสิ่งมีชีวิต การแบ)งเซลล� วัฏจักรชีวิต
ของเซลล� การเปลี่ยนสภาพของเซลล� โครงสร$างและคุณสมบัติของ
กรดนิวคลิอิค และโปรตีน การถ)ายทอดสารพันธุกรรม การควบคุม
การแสดงออกของยีน และการประยุกต�ใช$เทคโนโลยีทางเซลล�และ
อณูพันธุศาสตร�เพ่ือประโยชน�ทางด$านต)าง ๆ     
 
 
   

เปlนรายวิชาเฉพาะสาขาท่ีเปOดเพ่ิม
เพ่ือให$นักศึกษาได$ปฏิบัติการเก่ียวกับ
เซลล�และอณูชีววิทยา 
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รายวิชา เหตุผล 
10-064-267 อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางของพืช 
(Plant diversity and Systematics)     
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาบังคับก)อน  10-064-263 

ประวัติวิวัฒนาการ(phylogeny) หลักการและระบบของ
การจัดกลุ)มโดยสังเขปในทางพฤกษานุกรมวิธานรูปร)าง โครงสร$าง
ภายนอก เครื่องมือในการศึกษาการจัดระบบ ความหลากหลาย
และการจัดจําแนกพืช 

เปlนรายวิชาเฉพาะสาขาท่ีเปOดเพ่ิม
เพ่ือให$นักศึกษามีความรู$เรื่อง
อนุกรมวิธานและความหลากหลายทาง
ของพืชและต)อยอดสู)โครงงานหรือ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข$องได$ 

10-064-268 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและความหลากหลายทาง
ของพืชอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางของพืช 
( Plant diversity and Systematics)    
1 (0-3-0) 
เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาบังคับก)อน 10-064-267 หรือเรียน
ควบคู)กัน 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดกลุ)มโดยสังเขปในทางพฤกษานุ
กรมวิธาน รูปร)าง โครงสร$างภายนอก การจัดระบบ ความ
หลากหลายและการจัดจําแนกพืช 

เปlนรายวิชาเฉพาะสาขาท่ีเปOดเพ่ิม
เพ่ือให$นักศึกษาได$ปฏิบัติการเรื่อง
อนุกรมวิธานและความหลากหลายทาง
ของพืช 

10-094-203 สรีรวิทยา 
(Physiology)      
3 (3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาบังคับก)อน  10-064-263 

พลังงานและสมดุลของสาร โครงสร$างและหน$าท่ีของ
เนื้อเยื่อของพืชและสัตว� ระบบอวัยวะ การทํางานและการควบคุม
ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล� 

เปlนรายวิชาเฉพาะสาขาท่ีเปOดเพ่ิม
เพ่ือให$นักศึกษาได$มีความรู$ครอบคลุม
ท้ังเรื่องสรีรวิทยาของพืชและสัตว�และ
ต)อยอดสู)โครงงานหรืองานวิจัยท่ี
เก่ียวข$องได$ 

10-094-204 ปฏิบัติการสรีรวทิยา 
(Physiology laboratory) 
1 (0-3-0) 
เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาบังคับก)อน 10-094-203 หรือเรียน
ควบคู)กัน 

ปฏิบัติการเก่ียวกับพลังงานและสมดุลของสาร โครงสร$าง
และหน$าท่ีของเนื้อเยื่อของพืชและสัตว� ระบบอวัยวะ การทํางาน
และการควบคุมของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล� 

เปlนรายวิชาเฉพาะสาขาท่ีเปOดเพ่ิม
เพ่ือให$นักศึกษาได$ปฏิบัติการเรื่อง
สรีรวิทยาของพืชและสัตว� 
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ตารางแสดงรายวิชาท่ียกเลิกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
รายวิชา เหตุผล 

10-064-217 การจัดระบบและสัณฐานวิทยาของพืชมีท)อลําเลียง 
(Systematics and Morphology of Vascular Plants) 
3 (3-0-6) 

-เปlนรายวิชาหมวดวิชา
เลือกท่ีมีเนื้อหามาก 
ซํ้าซ$อน และไม)มี
ปฏิบัติการ 

10-034-202 คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน  
(Basic Mathematics) 
3 (3-0-6) 
 

-เปlนวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
มีเนื้อหาท่ีมีความยาก ไม)
เหมาะกับหมวดวิชา
ดังกล)าว 

10-044-220 ฟOสิกส�ท่ัวไป  
(General Physics) 
3 (3-0-6) 

-เปlนวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
มีเนื้อหาท่ีมีความยาก ไม)
เหมาะกับหมวดวิชา
ดังกล)าว 

10-044-221 ปฏิบัติการฟOสิกส�ท่ัวไป  
(General Physics Laboratory) 
1 (0-3-0) 
 

-เปlนวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
มีเนื้อหาท่ีมีความยาก ไม)
เหมาะกับหมวดวิชา
ดังกล)าว 

10-064-212 สัตววิทยาของสัตว�มีและไม)มีกระดูกสันหลัง
(Vertebrate and Invertebrate Zoology) 
3 (3-0-6) 
 

-เปlนวิชาหมวดวิชาเลือก 
มีเนื้อหาท่ีมีความยาก ไม)
เหมาะกับหมวดวิชา
ดังกล)าว 

10-064-218 การปรับปรุงพันธุ�พืชในหลอดทดลอง  
(Plant Improvement In Vitro) 
3 (2-3-4) 
 

-เปlนวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
มีเนื้อหาท่ีมีความยาก ไม)
เหมาะกับหมวดวิชา
ดังกล)าว 

11-014-116 มนุษย�กับสิ่งแวดล$อม 
(Man and Environment) 
3 (3-0-6) 
    

เปlนรายวิชาหมวดวิชา
เลือกท่ีมีคําอธิบาย
รายวิชาท่ีคล$ายคลึงกับ
วิชานิเวศวิทยา 

10-064-220 พันธุศาสตร�ระดับโมเลกุล  
(Molecular Genetics) 
3 (3-0-6) 
    

-เปlนวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
มีเนื้อหาท่ีมีความยาก ไม)
เหมาะกับหมวดวิชา
ดังกล)าว 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   ภาคผนวก   ซ 
                      ประวตัแิละผลงานอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

                                              ประวตัแิละผลงานของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
 
1. ชื่อ-นามสกุล    (ภาษาไทย)                   นายพงษ์พนัธ ์สขุสุพนัธ ์
                         (ภาษาองักฤษ)               Mr. Pongpan Suksupan 
2.  ต าแหน่งปัจจุบนั                                อาจารย ์
3.  เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน         3960400068555 
4.  หน่วยงานและสถานทีท่ีต่ดิต่อไดส้ะดวกพรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส์ 
     คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์ศนูยร์าชการใหม่  
     เขตการศกึษา โคกเขอื  อ าเภอเมอืงนราธวิาส  จงัหวดันราธวิาส   96000  
E-mail: Sailomrin@gmail.com   โทรศพัท ์073-709030   โทรสาร  073-709030 
5. ประวตักิารศกึษา (จากสงูสุดไปต ่าสุด) 
วุฒ ิ ชื่อสถาบนั ปีทีส่ าเรจ็

การศกึษา 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(การจดัการสิง่แวดลอ้ม) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2540 

วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(ชวีวทิยา) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2534 

แพทยแ์ผนไทยบณัฑติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 2549 
ประกาศนียบตัรวชิาชพีคร ู มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 2545 

ใบประกอบโรคศลิปะสาขาการผดุงครรภ์ไทย 
เลขที ่พท.ผ.3397 

 2552 

ใบประกอบโรคศลิปะสาขาเวชกรรมไทย 
เลขที ่พท.ว.14921 

 2546 

ใบประกอบโรคศลิปะสาขาเภสชักรรมไทย 
เลขที ่บ.ภ.15002 

 2540 

 
6. สาขาทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิา 
     การมสี่วนร่วมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แพทยแ์ผนไทย การระงบัขอ้ขดัแยง้ 
โดยสนัตวิธิ ี
 
7. หลกัสตูรทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ 
     การมสี่วนร่วมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แพทยแ์ผนไทย การระงบัขอ้ขดัแยง้ 
โดยสนัตวิธิ ี
8. ประสบการณ์การท างาน 
     1) นกัวจิยัสนาม โครงการวจิยัป่าชุมชนภาคใต้ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(ปี พ.ศ. 2535 – พ.ศ.2537) 
     2) นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่14 สุราษฎรธ์านี และส านกังาน 

mailto:Sailomrin@gmail.com


 
 

         ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัปัตตานี (ปี พ.ศ. 2541–พ.ศ. 2555) 
    3) ครผููร้บัมอบตวัศษิยแ์พทยแ์ผนไทย (ปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั) 
    4)  อาจารยค์ณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์(ปี พ.ศ. 2555 -ปัจจุบนั) 
 
9. ผลงานทางวชิาการ(การคน้ควา้วจิยัหรอืการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน 
พงษ์พนัธ ์สขุสุพนัธ ์และอาตกีะ ยะโกะ. 2558. การส ารวจความหลากหลายทางพนัธุกรรมพชืในชุมชนทอ้งถิน่    
       รอบอ่าวปัตตานี. การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 ประจ าปี 2558.เรื่อง การวจิยัและนวตักรรมเพื่อ  
       พฒันาทอ้งถิน่สู่ประชาคมอาเซยีน. ณ ส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร.์  
       (5 สงิหาคม 2558.) 
 
ผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์
กติยิา ถาวโรฤทธิ,์ พงษ์พนัธ ์สขุสุพนัธแ์ละนฤมล แสงประดบั. 2560. ความหลากหลายของแมลงชปีะขาว  
        แมลงสโตนฟลาย และแมลงหนอนปลอกน ้าในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าฮาลา-บาลาจงัหวดันราธวิาส. วารสาร  
        มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์, 9(3), 149 -161. (Thai Journal Impact Factors: 0.356) 
จารุวรรณ ประดบัแสง, ซรูายา ดมีะ, พงษ์พนัธ ์สุขสพุนัธ ์และสุพฒัน์ ศรสีวสัดิ.์ 2560. การศกึษาสารออกฤทธิ ์   
        ทางชวีภาพของเปลอืกผลลงัแขเพือ่ใชป้ระโยชน์ทางผลติภณัฑธ์รรมชาต.ิ วารสารเภสชัศาสตรอ์สีาน.13 
        (พเิศษ), 41-51.(Thai Journal Impact Factors: 0.085) 
 
งานวจิยัทีก่ าลงัด าเนินการ 
       หวัหน้าโครงการวจิยั โครงการ ‚การแข่งขนัระหว่างหญา้หราด (Microstegiumciliatum (Trin) A.Camus) กบัหญา้คา
(Imperatacylindrica (L.) Beauv.)‛ สนบัสนุนโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(ก าลงัด าเนินการ) 
หวัหน้าโครงการวจิยั โครงการ ‚การปรบัปรุงกระบวนการเกบ็เกีย่วน ้าตาลจากหญา้คา‛ สนบัสนุนโดยทุนหมวดเงนิอุดหนุนงานวจิยั
และต ารา มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์(ก าลงัด าเนินการ) 
 
งานวจิยัทีส่ าเรจ็แลว้ 
         หวัหน้าโครงการวจิยั โครงการ ‚การศกึษาพนัธุกรรมพชืในชุมชนทอ้งถิน่รอบอ่าวปัตตานี‛ สนบัสนุนโดยทุนหมวดเงนิ
อุดหนุนงานวจิยัและต ารา มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์(ระยะเวลาด าเนิน โครงการ ตุลาคม 2556 –มถุินายน 2558) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
10. ภาระการสอน  

ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 

รายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

รายวชิา จ านวน
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

10-064-118
วทิยาศาสตร ์
 เทคโนโลยแีละสงัคม 
 
10-154-107 
ปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพยีงส าหรบั
วทิยาศาสตร ์
 
10-064-119
วทิยาศาสตร ์
กบั 
โลกสเีขยีว 
 
10-064-223 
ความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ 
ในทอ้งถิน่ 
และการ 
ประยุกต ์
 
10-064-224 
ชวีวทิยากบัการ
พฒันาผลติภณัฑใ์น
ทอ้งถิน่ 
 
10-134-208 
การฝึกงานทาง
ชวีวทิยาประยุกต ์
 

3(3-0-6) 
 
 
 

3 (3-0-6) 
 
 
 
 

3 (3-0-6) 
 
 
 
 

(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 

3 (3-0-6) 
 
 
 

3 (0-0-9) 
 
 
 
 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา  
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
 
อาจารยผ์ูส้อนร่วม 
 
 
 
 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยผ์ู ้
สอนร่วม 
 
 
 

10-064-118
วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละสงัคม 
 
10-064-119
วทิยาศาสตร ์
กบัโลกสเีขยีว 
 
10-064-223 
ความหลากหลายทาง 
ชวีภาพในทอ้งถิน่และ
การประยุกต์ 
 
10-064-224 
ชวีวทิยากบัการ
พฒันาผลติภณัฑใ์น
ทอ้งถิน่ 
 
10-134-208 
การฝึกงานทาง
ชวีวทิยาประยุกต ์
 
10-134-209 
โครงงานทางชวีวทิยา
ประยุกต ์
 
10-144-205 
สมัมนาทางชวี 
วทิยาประยุกต ์
 

3(3-0-6) 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
3(3-0-6) 
 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
 
3 (0-0-9) 
 
 
 
3 (0-9-0) 
 
 
 
1 (0-2-1)  
 
 
 

อาจารยเ์จา้ 
ของรายวชิา  
 
 
อาจารยเ์จา้ 
ของรายวชิา 
 
 
อาจารยผ์ู ้
สอนร่วม 
 
 
 
อาจารยผ์ู ้
สอนร่วม 
 
 
 
อาจารยผ์ู ้
สอนร่วม 
 
 
อาจารยผ์ู ้
สอนร่วม 
 
 
อาจารยเ์จา้ 
ของรายวชิา 
 
 



 
 

ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 

รายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

รายวชิา จ านวน
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

10-134-209  
โครงงานทาง
ชวีวทิยาประยุกต ์
 
10-144-205 
สมัมนาทางชวีวทิยา
ประยุกต ์
 
10-154-102 
สหกจิศกึษา 

3 (0-9-0) 
 
 
 

1 (0-2-1) 
 
 
 

6(0-30-0) 

อาจารยผ์ู ้
สอนร่วม 
 
 
อาจารยเ์จา้ 
ของรายวชิา 
 
 
อาจารยผ์ู ้
สอนร่วม 

10-154-102 
สหกจิศกึษา 
 
10-064-267
อนุกรมวธิานและ
ความหลากหลายของ
พชื 
 
10-064-268
ปฏบิตักิาร
อนุกรมวธิานและ
ความหลากหลายของ
พชื 
 
10-164-217  
การจดัการพืน้ทีชุ่่ม
น ้า 
 
10-164-218  
การจดัการทรพัยากร
และพืน้ทีช่ายฝัง่ 
 

6(0-30-0) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
 
1 (0-3-0) 
 
 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
3 (3-0-6) 

อาจารยผ์ู ้
สอนร่วม 
 
อาจารยเ์จา้ 
ของรายวชิา 
 
 
 
อาจารยเ์จา้ 
ของรายวชิา 
 
 
 
 
อาจารยเ์จา้ 
ของรายวชิา 
 
 
อาจารยเ์จา้ 
ของรายวชิา 



 
 

                                                    ประวตัแิละผลงานของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)             : ดร.นรารตัน์ วฒันาพนัธ ์
                       (ภาษาองักฤษ)        : Nararatn Wattanapan, Ph.D 
2. ต าแหน่งปัจจุบนั         : อาจารย ์
3. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 3 9699 00271 52 8 
4. หน่วยงานและสถานทีท่ีต่ดิต่อไดส้ะดวกพรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์ศนูยร์าชการใหม่ เขตการศกึษาโคกเขอื 
อ าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส 96000  
E-mail: wnararatn@gmail.com   โทรศพัท ์087-9679425  โทรสาร 073-709030 
 
5. ประวตักิารศกึษา (จากสูงสดุไปต ่าสดุ) 
วฒุ ิ ชือ่สถาบนั ปีทีส่ าเรจ็

การศกึษา 
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ 
(ชวีวทิยา) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร(์วทิยาเขต
หาดใหญ่) 

2559 

การศกึษามหาบณัฑติ 
(การบรหิารการศกึษา) 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ  (วทิยาเขตสงขลา) 2552 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(เทคโนโลยชีวีภาพ) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(วทิยาเขต
หาดใหญ่) 

2547 

วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(เทคโนโลยชีวีภาพ) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(วทิยาเขต
หาดใหญ่) 

2542 

 
6. สาขาทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวฒุกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิา 
    การเจรญิและการขยายพนัธุก์ลว้ยไมร้องเทา้นาร ี 
 
7.  หลกัสูตรทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ 
      เทคโนโลยชีวีภาพประยุกต ์
 
8. ประสบการณ์ท างาน 
   1) อาจารย ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์(ปี พ.ศ.2549 
-ปัจจุบนั) 
   2) หวัหน้างานแผนและประกนัคุณภาพ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั 

mailto:wnararatn@gmail.com


 
 

นราธวิาสราชนครนิทร ์(ปี พ.ศ. 2559- พ.ศ. 2560) 
   3) หวัหน้างานแผนและงบประมาณ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันราธวิาส 
ราชนครนิทร ์(ปัจจุบนั) 
 
9. ผลงานทางวชิาการ(การคน้ควา้วจิยัหรอืการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน 
Nararatn W., Rugchanok P., Charuwan D., Sorya M. and Khatiyah B. 2017.Bioactive compound  
        production from SachaInchi(PlukenetiavolubilisL.).The 1st International Malaysia-Indonesia-Thailand  
        Symposium on innovation and creativity (iMIT2017). Malaysia. (July 26-27, 2017) 
Nararatn, W., Charassri, N. and Upatham, M. 2014.Influence of elicitors on seed germination and  
       development of lady’s slipper orchid. 29th International Horticultural Congress.Queensland,  
       Australia. (August 17-22, 2014) 
Nararatn, W., Charassri, N. and Upatham, M. 2014.Effect of Elicitors on Seed Germination and  
      Development of Paphiopedilum callosumvar. sublaeve(Rchb.f.) P.J. Cribb.The 2nd International  
       Synmposium IOS.Bangkok, Thailand. (February 19-21, 2014) 
 
ผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์
Nararatn, W., Charassri, N. and Upatham, M. 2016.Effects of natural additives on asymbiotic seed  
       germination and growth of endangered lady’s slipper orchid: Paphiopedilum callosum  
       var.sublaeve. Princess of Naradhiwas University Journal: Science and Technology. 8(3); 109-120. 
       (Thai Journal Impact Factors: 0.356) 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. ภาระการสอน 

 
 
 
  

ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 

รายวชิา จ านวน
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

รายวชิา จ านวน
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

10-064-107 วทิยาศาสตรใ์น
ชวีติประจ าวนั 
 
10-064-216 
เทคโนโลยชีวีภาพ 2 

3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 

10-064-261 
ชวีวทิยา 1 
 
10-064-262 
ปฏบิตักิาร
ชวีวทิยา 1 

3(3-0-6) 
 
 
1 (0-3-0) 

อาจารย์
เจา้ของ
รายวชิา 
อาจารย์
เจา้ของ
รายวชิา 

10-064-219 
การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อกบั
การอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื 
 
10-064-226 
ความกา้วหน้าทางชวีวทิยา
ประยุกต ์
 
10-064-103 
ชวีวทิยา  

3 (2-3-4) 
 
 
 
1 (0-3-0) 
 
 
 
3 (3-0-6) 

อาจารยผ์ูส้อนร่วม 
 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยผ์ูส้อนร่วม 

   



 
 

                                              ประวตัแิละผลงานของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
 
1. ชือ่-นามสกุล  (ภาษาไทย)                   : ดร. ปิยะวรรณ หลชีาต ิ
                      (ภาษาองักฤษ)               : Piyawan Leechart, Ph.D 
2. ต าแหน่งปัจจุบนั                              : อาจารย ์
3. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน        3 9699 00183 50 5 
4. หน่วยงานและสถานทีท่ีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส์ 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์ศนูยร์าชการใหม ่เขตการศกึษาโคกเขอื 
อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 96000 
E-mail: ae_piyawan@hotmail.com โทรศพัท ์081-2072771 โทรสาร 073-709030  
 
5. ประวตักิารศกึษา (จากสูงสดุไปต ่าสดุ) 
วฒุ ิ ชือ่สถาบนั ปีทีส่ าเรจ็

การศกึษา 
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ 
(เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 
(หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

บณัฑติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

2558 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(เทคโนโลยชีวีภาพ) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 2547 

วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(ชวีวทิยา) 

มหาวทิยาลยัศลิปากร 2543 

 
6. สาขาทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวฒุกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิา 
     1) Environmental Chemistry 
     2) Research Techniques and Environmental Research Instruments. 
     3) Decolorization of color from textile wastewater and printing wastewater by using  
agricultural waste, chemical coagulation and adsorptiontechniques 
     4) Degradation of phthalate compounds from PET bottle Research 
 
7. หลกัสูตรทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ 
     Environmental Technology, Environmental Science 
 

mailto:ae_piyawan@hotmail.com


 
 

8. ประสบการณ์ท างาน 
    1) นกัวจิยั หอ้งปฏบิตักิาร Remediation สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีวทิยาเขตบางขนุเทยีน (ปี พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2550) 
 
    2) นกัวจิยั หอ้งปฏบิตักิาร Remediation สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีวทิยาเขตบางขนุเทยีน (ปี พ.ศ. 2556,  
พฤษภาคม 2556-กนัยายน 2556 ) 
    3) อาจารย ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์(ปี พ.ศ. 
2560-ปัจจุบนั) 
 
9. ผลงานทางวชิาการ(การคน้ควา้วจิยัหรอืการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน 
Leechart, P., Inthorn, D. and Thiravetyan, P. (2015) Factor Affecting Dimethyl Phthalate Leached from  
        PET Bottles,5th International Conference on Environmental Science and Development (ICESD),  
       Convenient Grand Hotel, Bangkok, Thailand. (November 3, 2015)  
Leechart, P., Inthorn, D. and Thiravetyan, P. (2012) Factor affecting antimony leached from PET bottles,  
       2012 International Conference on Sustainable Environmental Technologies (ICSET), Century Park  
       Hotel, Bangkok, Thailand.(April 26-27,2012) 
Netpradit, S. and Leechart, P. (2007) Color and COD Removal from Printing Ink Wastewater by  
        Adsorption with Agricultural Waste, The International Conference on Engineering, Applied Sciences,  
       and Technology (ICEAST), Swisstel Le Concorde, Bangkok, Thailand. (November 21-23, 2007) 
Aworn, A., Thiravetyan, P. Nakbanpote, W., Dhurakit., P. and Leechart, P. (2007) Preparation of Activated  
       Carbon from Agricultural Wastes by Physical Activation, RGJ-Ph.D. Congress VIII Organized by The  
       Thailand Research Fund, Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya, Thailand. (April 20-22, 2007) 
Leechart, P., Thiravetyan, P. and Nakbanpote, W. (2004) Utilisation of sawdust charcoal in textile  
       wastewater, REWAS'04 Global Symposium Recycling Waste Treatment and Clean Technology,  
       Madrid, Spain.(September 26-29, 2004) 
 
ผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์
Leechart, P., Inthorn, D. and Thiravetyan, P. (2016) Adsorption of antimony by bagasse fly ash: chemical    
       modification and adsorption mechanism, Water Environment Research, 88(9),907-912. (Impact  
        Factors: 0.659) 



 
 

Leechart, P., Inthorn, D. and Thiravetyan, P. (2015) Effect of NaCl on antimony and phthalate  
        compounds leached from PET bottles, Water Science and Technology: Water Supply,15(4),766- 
        772. (Impact Factors: 0.532) 
Leechart, P., Nakbanpote, W. and Thiravetyan, P. (2009) Application of ‘waste’ wood shaving bottom  
       ash for adsorption of azo reactive dye, Journal of Environmental Management, 90,912-920. (Impact  
       Factors: 2.367) 
 
อนุสทิธบิตัร 
Thiravetyan, P., Leechart, P., Suksabye, P. and Nakbanpote, W. (2009) Process of preparation of coir pith  
       as an adsorbent in cylinder container for treatment of heavy metal from industrial factory. (Petty  
       Patent No. 4900) 
 
งานวจิยัทีส่ าเรจ็แลว้ 
       - หวัหน้าโครงการวจิยั โครงการ ‚การก าจดัโลหะหนกัจากน ้าเสยีฟอกยอ้มสงัเคราะหโ์ดยใชแ้กลบ‛สนบัสนุน
โดยทุนหมวดเงนิอุดหนุนงานวจิยั ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(ระยะเวลาด าเนิน โครงการ 
พฤศจกิายน 2549 – พฤศจกิายน 2550) 
     - นกัวจิยัร่วม โครงการ ‚การน าโลหะนิกเกลิจากน ้าลา้งชิน้งานทีผ่า่นการชบุโลหะกลบัมาใชใ้หม่โดยใชแ้กลบ‛ 
สนบัสนุนโดยศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาตสิ านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2548 – พฤศจกิายน 2549) (กติกิรรมประกาศ-โดยเป็นผูท้ าการศกึษาและ
ทดลองในหวัขอ้การศกึษาในระบบคอลมัน์ (Column experiments)) 
      - นกัวจิยัร่วม โครงการ ‚การพฒันาขยุมะพรา้วเพื่อใชเ้ป็นตวัดูดซบัในการเกบ็กลบัโครเมยีมจากน ้าเสยี 
อุตสาหกรรมการชบุโลหะ‛ สนบัสนุนโดยโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชมุชนฐานราก 
คณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยงานวจิยั ภาคกลางตอนล่าง ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ ตุลาคม 2547 – พฤษภาคม 2549) 
      - นกัวจิยัร่วม โครงการ ‚การบ าบดัน ้าเสยีสรีแีอคทฟีจากโรงงานสิง่ทอโดยใชถ้่านขีเ้ลื่อย‛ สนบัสนุนโดยทุน
หมวดเงนิอุดหนุนงานวจิยั ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤศจกิายน 2548 – 
พฤศจกิายน 2549) 
     - นกัวจิยัร่วม โครงการ ‚การดูดซบัเอทลินิไกคอลและสารอนุพนัธโ์ดยถ่านและถ่านกมัมนัตท์ีผ่ลติจากวสัดุ
เหลอืทิง้ทางการเกษตร‛ สนบัสนุนโดย ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ(ระยะเวลาด าเนนิโครงการ เมษายน 2549 – พฤศจกิายน 2550) 
      - นกัวจิยัร่วม โครงการ ‚การผลติถ่านกมัมนัตจ์ากซงัขา้วโพด‛ สนบัสนุนโดย โครงการวจิยัร่วมภาครฐัและ
เอกชนในเชงิพาณชิย ์ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (ระยะเวลาด าเนนิโครงการ เมษายน 2549 – 



 
 

ตุลาคม 2550) 
      - นกัวจิยัร่วม โครงการ ‚การก าจดัน ้าเสยีทีม่เีอทลินีไกลคอลปนเป้ือนโดยใชเ้ถา้ลอยขีเ้ลือ่ย‛ สนบัสนุนโดย
ทุนหมวดเงนิอดุหนุนงานวจิยั ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(ระยะเวลาด าเนินโครงการ เมษายน 2549 – 
ตุลาคม 2550) 
      - นกัวจิยัร่วม โครงการ ‚การแยกโลหะเงนิจากน ้าเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการลา้ง-อดัภาพ โดยใชไ้คตนิและ
ไคตนิบดี‛ สนบัสนุนโดยทุนหมวดเงนิอุดหนุนงานวจิยั ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ พฤศจกิายน 2549 – ตุลาคม 2551) (เดมิเป็นหวัหน้าโครงการ) 
 
10. ภาระการสอน 

 

ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 

รายวชิา จ านวน
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

รายวชิา จ านวน
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

10-104-204 
จุลชวีวทิยาทาง
สิง่แวดลอ้ม 
 
10-134-208 
การฝึกงานทาง
ชวีวทิยาประยุกต ์
10-064-107
วทิยาศาสตรใ์น
ชวีติประจ าวนั 
 
10-064-118
วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละ
สงัคม 
 
10-154-107 
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงส าหรบั
วทิยาศาสตร ์
 

3 (3-0-6) 
 
 
 
3 (0-0-9) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยผ์ูป้ระสาน
รายวชิา/อาจารย์
ผูส้อนร่วม 
 
อาจารยผ์ูส้อนร่วม 
 
 
 
 
อาจารยผ์ูส้อนร่วม 

10-104-204 
จุลชวีวทิยาทาง
สิง่แวดลอ้ม 
 
10-134-208 
การฝึกงานทาง
ชวีวทิยาประยุกต ์
 
10-064-118 
วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละสงัคม 
 
10-164-208 
การวเิคราะหแ์ละเกบ็
ตวัอย่างทาง
สิง่แวดลอ้ม 

3 (3-0-6) 
 
 
 
3 (0-0-9) 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
3 (2-3-4) 

อาจารย์
เจา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารย์
เจา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 
 
 
อาจารย์
เจา้ของ
รายวชิา 



 
 

 

 
 
 
 

ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 

รายวชิา จ านวน
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

รายวชิา จ านวน
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

   10-164-209 
การวเิคราะห์
คุณภาพน ้าและ
น ้าเสยี 
 
10-164-212 
การประเมนิความ
เสีย่งทาง
สิง่แวดลอ้ม 
 
10-164-210 
เทคโนโลยกีาร
บ าบดัน ้าเสยี 
 
10-164-211 
เทคโนโลยกีาร
จดัการของเสยี
อนัตราย 
 
10-164-213 
เทคโนโลยกีาร
ฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม 
 
 
 

3 (2-3-4) 
 
 
 
 
3 (2-3-4) 
 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
 
3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 

รายวชิา จ านวน
หน่วย
กติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

รายวชิา จ านวน
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

   10-164-214 
การจดัการ
ทรพัยากรธรรมช
าตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
 
10-164-215 
สิง่แวดลอ้มและ
พลงังาน 
 
10-164-216 
พลงังาน
ทางเลอืกและการ
อนุรกัษ์พลงังาน 
 
10-164-201 
สารมลพษิ
อนิทรยีใ์น
สิง่แวดลอ้ม 
 
10-164-206 
มลพษิทางน ้า
และการควบคุม 

3 (3-0-6) 
 
 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
 
3 (3-0-6) 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 



 
 

                                         ประวตัแิละผลงานของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
 
1. ชือ่-นามสกุล   (ภาษาไทย)             : ดร.สุทธริตัน์  ขาวปากรอ 
                        (ภาษาองักฤษ)        : Sutthiratana  Khaopakro, Ph.D 
2. ต าแหน่งปัจจุบนั                         : อาจารย ์
3. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน  3 9603 00220 86 0 
4. หน่วยงานและสถานทีท่ีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส ์ 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์ศนูยร์าชการใหม ่เขตการศกึษาโคกเขอื 
อ าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส 96000 
E-mail: botany_g@hotmail.com  โทรศพัท ์081-0952563 โทรสาร 073-709030 
 
5. ประวตักิารศกึษา (จากสูงสดุไปต ่าสดุ) 
วฒุ ิ ชือ่สถาบนั ปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 
วทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑติ 
(วทิยาศาสตรช์วีภาพ) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
วทิยาเขต บางเขน 

2558 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(พฤกษศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
วทิยาเขต บางเขน 

2546 

วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(ชวีวทิยา) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขต หาดใหญ่ 

2542 

ใบประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย 
ประเภท เภสชักรรมไทย เลขที ่พท.ภ.22032 

 2550 

 
6. สาขาทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวฒุกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิา 
กายวภิาคของพชื กายวภิาคของเนื้อไม ้
 
7. หลกัสูตรทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ 
พฤกษศาสตร ์
 
8. ประสบการณ์ท างาน 
   1) อาจารยจ์า้งสอน ภาควชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป วทิยาลยัราชมงคลปทุมธานี (ธนัวาคม 2546– 
พฤษภาคม 2548) 
   2) อาจารยจ์า้งสอน วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีราธวิาส มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์

mailto:botany_g@hotmail.com


 
 

(พฤษภาคม 2548-พฤศจกิายน 2549) 
 
   3) อาจารยป์ระจ า วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีราธวิาสมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์
(ธนัวาคม2549-กนัยายน 2557) 
   4) อาจารยป์ระจ าคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์
(สงิหาคม 2557- ปัจจุบนั) 
 
9. ผลงานทางวชิาการ(การคน้ควา้วจิยัหรอืการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน 
สมนึก ลิม้เจรญิ, ปิยวรรณ ไกรนรา และสุทธริตัน์ ขาวปากรอ. 2553. ผลของการใชใ้บมะละกอ ใบขีเ้หลก็ และ
เปลอืก  
        สะเดา ในการก าจดัพยาธติวักลมในระบบทางเดนิอาหารของแพะลูกผสม. การประชมุวชิาการและเสนอ 
        ผลงานวจิยัมหาวทิยาลยัทกัษณิครัง้ที ่20, มหาวทิยาลยัทกัษณิ. สงขลา. (16-18 กนัยายน2553) 
Khaopakro, S., Kermanee, P., Vajrodaya, S., Siripatanadilok, S., Phengklai, J and Wongprasert., T. (2010).  
       Anatomical Character of Wood in Genus Sandoricum(Meliaceae).CHE-USDC Congress III in  
      Thailand.(September 9-11, 2010) 
Khaopakro, S. and Suriyapananont., S. (2002). Comparative Pinnae Anatomy in Cycads:  
        Zamia,Ceratozamia and Encephalartos. The 6th International Conference on Cycad Biology.  
        (June27 –July 3, 2002) 
 
ผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์
Khaopakro, S., Vajrodaya, S., Siripatanadilok, S., J and Kermanee, P. (2015).Wood anatomical survey and  
       wood specific gravity of 13 species of Aglaia (Meliaceae) from Thailand.Thai For.Bul. (Bot.), 43:  
       87-103. (Impact Factors: 0.194) 
 
งานวจิยัทีก่ าลงัด าเนินการ 
      - หวัหน้าโครงการวจิยั โครงการ ‚ลกัษณะกายวภิาคของพชืใหเ้สน้ใยบางชนดิในจงัหวดันราธวิาส‛ 
สนบัสนุนโดยทุนหมวดเงนิอุดหนุนงานวจิยั ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561) 
 
 
 



 
 

 
10. ภาระการสอน 

 
 
 
 
 

ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 

รายวชิา จ านวน
หน่วย
กติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

รายวชิา จ านวน
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

10-064-223 
ความหลากหลายทาง
ชวีภาพในทอ้งถิน่และ
การประยุกต์ 
 
10-064-217 
การจดัระบบและสญั
ฐานวทิยาของพชืมี
ท่อล าเลยีง 
 
10-064-217 
ยาและผลติภณัฑ์
สุขภาพใน
ชวีติประจ าวนั 
10-066-209 
กายวภิาคของพชื 
 
10-064-118
วทิยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละสงัคม 
 

3 (3-0-6) 
 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
 
 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยผ์ูส้อนร่วม 
 
 
 
 

10-064-267
อนุกรมวธิานและ
ความหลากหลายทาง
ของพชื 
 
10-064-268
ปฏบิตักิาร
อนุกรมวธิานและ
ความหลากหลายทาง
ของพชื 
 
10-064-274 
กายวภิาคศาสตร์
ของพชื 
 
10-064-277 
พรรณไมน้ ้า 
 
10-064-279
นิเวศวทิยาของพชื 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
1(0-3-0) 
 
 
 
 
 
3 (2-3-4) 
 
 
 
3 (2-3-4) 
 
 
3 (2-3-4) 
 
 
 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา  
 
 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 



 
 

 
 
  

ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 
รายวชิา จ านวน 

หน่วยกติ 
ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

รายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

10-154-107 
ปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพยีง 
 
 
 
10-064-103 
ชวีวทิยา 

3 (3-0-6) 
 
 
 
 
 
3 (3-0-6) 

อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 
 
 
 
 
อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 

10-064-223 
ความหลากหลายทาง
ชวีภาพในทอ้งถิน่
และการประยุกต์ 
 
10-064-217 
ยาและผลติภณัฑ์
สุขภาพใน
ชวีติประจ าวนั 
 
10-064-118
วทิยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละสงัคม 

3 (3-0-6) 
 
 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
 
3 (3-0-6) 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 



 
 

                                         ประวตัแิละผลงานของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
 
1. ชือ่-นามสกุล    (ภาษาไทย)                : นางสาวสภุาภรณ์ เทศวเิชยีร 
                         (ภาษาองักฤษ)           : Miss Suphaporn Tesvichian 
2. ต าแหน่งปัจจุบนั                             : อาจารย ์
3. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน      1459900019291 
4. สถานทีท่ีต่ดิต่อไดส้ะดวก 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์ศนูยร์าชการใหม ่เขตการศกึษาโคกเขอื 
อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 96000  
E-mail: suphaporn_tes@yahoo.com โทรศพัท ์086-6970547  โทรสาร 073-709030 
 
5.ประวตักิารศกึษา (จากสูงสดุไปต ่าสดุ) 
วฒุ ิ ชือ่สถาบนั ปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(เทคโนโลยชีวีภาพ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2554 

วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(ชวีวทิยา) 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2549 

 
6.สาขาทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวฒุกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิา 
- 
7. หลกัสูตรทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ 
ชวีวทิยา (สตัววทิยา)  
 
8. ประสบการณ์ท างาน 
    1) อาจารยส์อนพเิศษวชิาวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์(ปีพ.ศ. 2551- พ.ศ. 2553) 
    2) ผูช้ว่ยนกัวจิยั ศนูยผ์ลติวคัซนี คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ปี พ.ศ. 2554) 
    3) อาจารย ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร(์ปี พ.ศ.  
    2555-ปัจจุบนั) 
 
 
 
 

mailto:suphaporn_tes@yahoo.com


 
 

9. ผลงานทางวชิาการ(การคน้ควา้วจิยัหรอืการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน 
Tesvichian, S.,Komolpis, K., Khongchareonporn, N., Puthong, S., Pimpitak, U. and Buakeaw A.(2010)  
        Development of Tetracycline Test Kit Using Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Technique, The  
       3rdTechnology and Innovation for Sustainable Development Conference(TISD2010), Royal Mekong  
       Nongkhai Hotel, Naongkhai, Thailand. (March 4-6, 2010) 
 
งานวจิยัทีก่ าลงัด าเนินการ 
       - ผูร้่วมวจิยั โครงการ ‚การปรบัปรุงกระบวนการเกบ็เกีย่วน ้าตาลจากหญ้าคา‛ สนบัสนุนโดยทุนหมวดเงนิ
อุดหนุนงานวจิยัและต ารา มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์(ก าลงัด าเนนิการ) 
 
10. ภาระการสอน 

 

ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 
รายวชิา จ านวน 

หน่วยกติ 
ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

รายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

10-064-209 
หลกัชวีวทิยา 
 
10-064-210
ปฏบิตักิารหลกั
ชวีวทิยา 
 
10-064-107 
วทิยาศาสตรใ์น
ชวีติประจ าวนั 
 
10-064-212 
สตัววทิยาของสตัวม์ี
และไม่มกีระดกูสนั
หลงั 
 
 

3 (3-0-6) 
 
 
1(0-3-0) 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
3 (3-0-6) 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา  
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยผ์ูส้อนร่วม 
 
 
 
อาจารยผ์ูส้อนร่วม 

10-064-261 
ชวีวทิยา 1 
 
10-064-262 
ปฏบิตักิาร
ชวีวทิยา1 
 
10-064-263 
ชวีวทิยา 2 
 
 
10-064-264 
ปฏบิตักิาร
ชวีวทิยา 2 
 

3(3-0-6) 
 
 
1(0-3-0) 
 
 
 
3(3-0-6) 
 
 
 
1(0-3-0) 
 
 
 

อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 
 
อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 
 
 
อาจารย์
เจา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารย์
เจา้ของ
รายวชิา 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 
รายวชิา จ านวน 

หน่วยกติ 
ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

รายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

   10-064-243 
สตัวไ์ม่มกีระดกู
สนัหลงั 
 
10-064-245 
สตัวม์กีระดกูสนั
หลงั 
 
10-064-107 
วทิยาศาสตรใ์น
ชวีติประจ าวนั 

3(2-3-4) 
 
 
 
3 (2-3-4) 
 
 
 
3 (3-0-6) 

อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 



 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        ประวตัแิละผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                              ประวตัแิละผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 
1. ชือ่-นามสกุล                                นางรกัชนก ภูวพฒัน์ 
2. ต าแหน่งทางวชิาการ                      ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
3. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน    3969900127443 
 
4. ประวตักิารศกึษา (จากสูงสดุไปต ่าสดุ) 
คุณวฒุ ิ สาขา ชือ่สถาบนั ปีทีส่ าเรจ็

การศกึษา 
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ 
(ปร.ด.) 

ชวีวทิยาโมเลกุลและ 
ชวีสารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2560 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(วท.ม.) 

ชวีวทิยา มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2552 

วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(วท.บ.) 

วทิยาศาสตรท์ัว่ไป 
(เคม-ีชวีวทิยา) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2541 

 
5. ผลงานทางวชิาการ (การคน้ควา้วจิยัหรอืการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน 
Puwaphut, R. and Puwaphat, R. (2017). Ozone Generation to Inhibit Longkong Ripening. International  
        Conference on Innovative Research in Engineering Sciences, Technology and Management  
        (IRESTM).,Hongkong. (September 27, 2017) 
Puwaphut, R., Srichuay, W., Chantharawadi. R. and Kuno, A.S. (2017). Genetic Diversity of Local Rice  
        (Oryza sativa L.) in Narathiwat Province. International Malaysia-Indonesia-Thailand. Symposium on  
         Innovation and Creativity (iMIT- SicMalaysia. 
Wattanapan, N., Puwaphut, R., Daengrot C., Mata, A.S. and Binputeh, K. 2017. Bioactive Compound  
        Production from SachaInchi(Plukenetiavolubilis L.). International Malaysia-Indonesia-Thailand.  
         Symposium on Innovation and Creativity (iMIT- Sic). Malaysia. 
 
 
 
 



 
 

 
 
ผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์
รกัชนก ภูวพฒัน์. 2559. การศกึษาการเปรยีบเทยีบความสามารถในการผลติสารทุตยิภูมจิากใบอ่อนใบเพสลาด  
          และใบแกข่องถัว่ดาวอนิคาเพื่อรองรบัการผลติใบชาเพื่อชมุชน ของจงัหวดันราธวิาส. วารสารมหาวทิยาลยั 
          นราธวิาสราชนครนิทร.์ 8(2) : 125-133. (Thai Journal Impact Factors: 0.356) 
รกัชนก ภูวพฒัน์, วฒุชิยั ศรชีว่ย และมูฮ ามดับาคอร ียูโซ๊ะ. 2560. การเปรยีบเทยีบสารออกฤทธิท์างชวีภาพ 
         จากล าตน้และใบของตะไครห้อมในพืน้ทีจ่งัหวดันราธวิาส. วารสารมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร.์  
         9(1): 136-142. (Thai Journal Impact Factors: 0.356) 
 
6. ภาระการสอน 

 
 
  

ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 
รายวชิา จ านวนหน่วย

กติ 
ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

รายวชิา จ านวน
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

10-064-107
วทิยาศาสตรใ์น
ชวีติประจ าวนั 
 
10-064-220 
พนัธศุาสตรร์ะดบั
โมเลกุล 
 
10-064-221 
พนัธุวศิวกรรม 

3 (3-0-6) 
 
 
 
3(3-0-6) 
 
 
 
3 (2-3-4) 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 

10-064-107
วทิยาศาสตรใ์น
ชวีติประจ าวนั 
 
10-064-221 
พนัธุวศิวกรรม 

3 (3-0-6) 
 
 
 
3 (2-3-4) 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา  
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 



 
 

                                              ประวตัแิละผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 
1. ชือ่-นามสกุล                                  นายสุพฒัน์ ศรสีวสัดิ ์
2. ต าแหน่งทางวชิาการ                       ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
3. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน     3969900189104 
 
4. ประวตักิารศกึษา (จากสูงสดุไปต ่าสดุ) 
คุณวฒุ ิ สาขา ชือ่สถาบนั ปีทีส่ าเรจ็

การศกึษา 
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (ปร.ด.) เภสชัวทิยา มหาวทิยาลยัมหดิล 2544 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วท.ม.) เภสชัวทิยา มหาวทิยาลยัมหดิล 2532 
วทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) ฟิสกิส ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2524 
 

5. ผลงานทางวชิาการ (การคน้ควา้วจิยัหรอืการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน 
Pradabsang C., Saengwiman S., Srisawat S. (2017). Antibacterial Activity of Leaves Extract from Bauhinia  
        aureifolia in Narathiwat Province.  International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on  
        Innovation and Creativity (iMIT-SIC), Malaysia. 
Chelae C., Pradabsang C., Srisawat S. (2017). DPPH Free Radical Scavenging Activity of Bauhinia aureifolia  
        Extract in Narathiwat Province.  International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on  
         Innovation and Creativity (iMIT-SIC), Malaysia. 
Pradabsang, C., Srisawat, S., Srichuay, W., Saengwiman, S. (2015). Screening for antibacterial activity of  
         local herb extracts. The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM  
         2015). Khonkaen, Thailand.(January 28 - 30, 2015) 

 
 
 
 
  



 
 

ผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์
สุพฒัน์ ศรสีวสัดิ,์ พนม สขุจนัทร,์ จารุวรรณ ประดบัแสง และสมนึก ลิม้เจรญิ. 2556. พชืสมุนไพรประจ าถิน่ 
         และภูมปัิญญาการประยกุตใ์ชส้ าหรบัการแพทยพ์ืน้บา้นในจงัหวดัชายแดนภาคใต.้ วารสาร 
         มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร.์ 5(4); 1-14.(Thai Journal Impact Factors: 0.188) 
จารุวรรณ ประดบัแสง, ซูรายา ดมีะ, พงษ์พนัธ ์สขุสพุนัธ ์และสุพฒัน์ ศรสีวสัดิ.์ 2560. การศกึษาสารออกฤทธิ ์
        ทางชวีภาพของเปลอืกผลลงัแขเพือ่ใชป้ระโยชน์ทางผลติภณัฑธ์รรมชาต.ิ วารสารเภสชัศาสตรอ์สีาน.  
        13 (พเิศษ), 41-51. (Thai Journal Impact Factors: 0.085) 

 
6. ภาระการสอน 

 
 
 
  

ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 
รายวชิา จ านวนหน่วย

กติ 
ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

รายวชิา จ านวน
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

10-124-201 
เภสชัวทิยา 

3 (3-0-6) อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 

   



 
 

                                                    ประวตัแิละผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 
1. ชือ่-นามสกุล                                  นางกติยิา ถาวโรฤทธิ ์
2. ต าแหน่งทางวชิาการ                        อาจารย ์
3. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน      3400700002562 
 
4. ประวตักิารศกึษา (จากสูงสดุไปต ่าสดุ) 
คุณวฒุ ิ สาขา ชือ่สถาบนั ปีทีส่ าเรจ็

การศกึษา 
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (ปร.ด.) ชวีวทิยา มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 2556 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วท.ม.) ชวีวทิยาศกึษา มหาวทิยาลยับูรพา 2551 
วทิยาศาสตรบณัฑติ (ศกึษาศาสตร)์ 
(วท.บ.(ศกึษาศาสตร)์) 

วทิยาศาสตรท์ัว่ไป มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2538 

 
5. ผลงานทางวชิาการ (การคน้ควา้วจิยัหรอืการแต่งต ารา) 
ผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์
กติยิา ถาวโรฤทธิ,์ พงษ์พนัธ ์สุขสุพนัธ ์และนฤมล แสงประดบั. 2560. ความหลากหลายของแมลงชปีะขาว  
        แมลงสโตนฟลาย และแมลงหนอนปลอกน ้า ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าฮาลา-บาลา จงัหวดันราธวิาส.วารสาร 
        มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร.์ 9(3) 149-161.(Thai Journal Impact Factors: 0.356) 
กติยิา ถาวโรฤทธิแ์ละนฤมล แสงประดบั. 2559. ความหลากชนิดและการกระจายตวัของตวัออ่นแมลงหนอนปลอกน ้า 
        ในพืน้ทีป่่าอนุรกัษ ์อุทยานแห่งชาตภูิกระดงึ จงัหวดัเลย และเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภูเขยีว จงัหวดัชยัภูม.ิ  
        วารสารมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร.์ 8(1) 101-110.(Thai Journal Impact Factors: 0.356) 
Thawarorit, K., Sangpradub, N. and Morse, J.C. 2013.Five new species of the genus Cheumatopsyche  
         (Trichoptera: Hydropsychidae) from the Phetchabun Mountains, Thailand. Zootaxa3613 (5):  
         445-454. (Impact Factors: 01.060) 
 
 
  



 
 

6. ภาระการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 
รายวชิา จ านวนหน่วย

กติ 
ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

รายวชิา จ านวน
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

10-064-201 
นิเวศวทิยา 
 
10-034-212 
สตัววทิยาของสตัวม์ี
และไม่มกีระดกูสนั
หลงั 

3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 

10-034-201 
นิเวศวทิยา 
 
10-064-243 
ปฏบิตักิาร
นิเวศวทิยา 
 
10-064-243 
สตัวไ์ม่มกีระดกู
สนัหลงั 
 
10-064-241 
ววิฒันาการ 

3 (3-0-6) 
 
 
1 (0-3-0) 
 
 
 
3 (2-3-4) 
 
 
 
3 (3-0-6) 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 



 
 

 
                                          ประวตัแิละผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 
1. ชือ่-นามสกุล                                นางสาวจารุวรรณ  ประดบัแสง 
2. ต าแหน่งทางวชิาการ                     อาจารย ์
3. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน   1 9699 00011 03 1 
 
4. ประวตักิารศกึษา (จากสูงสดุไปต ่าสดุ) 
คุณวฒุ ิ สาขา ชือ่สถาบนั ปีทีส่ าเรจ็

การศกึษา 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(วท.ม.) 

เภสชัวทิยา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2553 

วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(วท.บ.) 

จุลชวีวทิยา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2549 

 
5. ผลงานทางวชิาการ (การคน้ควา้วจิยัหรอืการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน 
Pradabsang C., Saengwiman S., Srisawat S. (2017). Antibacterial Activity of Leaves Extract from Bauhinia  
        aureifolia in Narathiwat Province.  International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on  
        Innovation and Creativity (iMIT-SIC), Malaysia. 
Chelae C., Pradabsang C., Srisawat S. (2017). DPPH Free Radical Scavenging Activity of Bauhinia  
       aureifolia Extract in Narathiwat Province.  International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on  
       Innovation and Creativity (iMIT-SIC), Malaysia. 
Pradabsang, C., Srisawat, S., Srichuay, W., Saengwiman, S. (2015). Screening for antibacterial activity of  
        local herb extracts. The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM  
        2015). Khonkaen, Thailand.(January 28 - 30, 2015) 
 
ผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์
สุพฒัน์ ศรสีวสัดิ,์ พนม สขุจนัทร,์ จารุวรรณ ประดบัแสงและสมนึก ลิม้เจรญิ. 2556. พชืสมุนไพรประจ าถิน่และภูม ิ
         ปัญญาการประยุกตใ์ชส้ าหรบัการแพทยพ์ืน้บา้นในจงัหวดัชายแดนภาคใต.้ วารสารมหาวทิยาลยันราธวิาส 
         ราชนครนิทร.์ 5(4); 1-14. (Thai Journal Impact Factors: 0.188) 
 



 
 

จารุวรรณ ประดบัแสง, ซูรายา ดมีะ, พงษ์พนัธ ์สขุสพุนัธแ์ละสุพฒัน์ ศรสีวสัดิ.์ 2560. การศกึษาสารออกฤทธิท์าง 
        ชวีภาพของเปลอืกผลลงัแขเพื่อใชป้ระโยชน์ทางผลติภณัฑธ์รรมชาต.ิ วารสารเภสชัศาสตรอ์สีาน 13 (พเิศษ),  
         41-51. (Thai Journal Impact Factors: 0.085) 
 
6. ภาระการสอน 

 
 
 
  

ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 
รายวชิา จ านวนหน่วย

กติ 
ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

รายวชิา จ านวนหน่วย
กติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

10-124-201 
เภสชัวทิยา 
 
10-124-202 
ยาและผลติภณัฑ์
สุขภาพในชวีติประจ าวนั 
 
10-064-212 
สตัววทิยาของสตัวม์ ี
และไม่มกีระดกูสนัหลงั 
 
10-094-201สรรีวทิยา
ทัว่ไป 

3 (3-0-6) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
 
3 (2-2-6) 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยผ์ูส้อนร่วม 
 
 
 
อาจารยผ์ูส้อนร่วม 
 
 
 
อาจารยผ์ูส้อนร่วม 

   



 
 

                                           ประวตัแิละผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 
1. ชือ่-นามสกุล                                  นายวฒุชิยั ศรชีว่ย 
2. ต าแหน่งทางวชิาการ                       อาจารย ์
3. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน      3960100077265 
 
4. ประวตักิารศกึษา (จากสูงสดุไปต ่าสดุ) 
คุณวฒุ ิ สาขา ชือ่สถาบนั ปีทีส่ าเรจ็

การศกึษา 
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ 
(ปร.ด.) 

พชืศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2560 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(วท.ม.) 

พชืศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2550 

วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(วท.บ.) 

ผลติกรรมชวีภาพ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2547 

 
5. ผลงานทางวชิาการ (การคน้ควา้วจิยัหรอืการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน 
วฒุชิยั ศรชีว่ยและสมปอง เตชะโต. 2556. การเพิม่ประสทิธภิาพการขยายพนัธุก์ลว้ยไมเ้ขากวางอ่อน  
        (Phalaenopsiscornu-cervi (Breda) Blume&Rchb) โดยการชกัน าเป็นพชืตน้ใหม่จากแคลลสั. การประชมุทาง 
         วชิาการพชืศาสตร ์ครัง้ที ่1 ‚พชืศาสตรส์ู่ประชาคมอาเชีย่น‛ ณ คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ 
         มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร.์ สงขลา.(13-14 สงิหาคม 2556) 
Puwaphut, R., Srichuay, W., Chantharawadi. R. and Kuno, A.S. 2017. Genetic Diversity of Local Rice  
         (Oryza sativa L). in Narathiwat Province. International Malaysia-Indonesia-Thailand. Symposium on  
         Innovation and Creativity (iMIT- Sic). Malaysia. (July 26-27, 2017) 
Srichuay, W.and Te-chato, S. 2007.Isolation and Culture of Protoplasts of Rhynchostylisgigantea.  
         Physical Science and Technology Proceedings 7th National Graduate Reseach Conference, Prince  
        of Songkla University, Surat-thani Campus.Surat-thani. Thailand. (April 4-5, 2007) 
Srichuay, W.and Te-chato, S. 2012. Analysis somaclonal variation in vitro culture rubber tree  
        (HeveabrasiliensisMuell. Arg.) by simple sequence repeat (SSR) and flow cytometry. Innovations in  
        Agriculture and Natural Resources. Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University,  
        Songkhla, Thailand.(November 13, 2012) 



 
 

 
ผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์
สุชาดา แสงวมิาน, อาซยีนั กูโน และวฒุชิยั ศรชีว่ย.2559. การศกึษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของกลว้ยหนิ 
         ในจงัหวดันราธวิาสโดยเทคนิคอารเ์อพดี.ี วารสารพชืศาสตรส์งขลานครนิทร ์3(พเิศษ): 17-22. (Thai Journal  
         Impact Factors: 0.061) 
 
อดนินัทเ์จ๊ะซู,วฒุชิยั ศรชีว่ย,สุพฒัน์ ศรสีวสัดิ ์ฮาซนั ยาเดง็และการมี เมะเฮาะ. 2560. การปรบัปรุงประสทิธภิาพ 
       ของระบบไบโอรแีอคเตอรโ์ดยการสรา้งปัม๊รดีทอ่สายยางทีค่วบคุมดว้ยระบบไมโครคอนโทรลเลอรส์ าหรบัการ 
        เพาะเลีย้งเนื้อเยือ่จ านวนมาก. วารสารมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์9(1): 151-160.(Thai Journal Impact  
        Factors: 0.356) 
รกัชนก ภูวพฒัน์, วฒุชิยั ศรชีว่ยและมูฮ ามดับาคอร ียูโซ๊ะ. 2560. การเปรยีบเทยีบสารออกฤทธิท์างชวีภาพ 
       จากล าตน้และใบของตะไครห้อมในพืน้ทีจ่งัหวดันราธวิาส. วารสารมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร.์  
       9(1): 136-142. (Thai Journal Impact Factors: 0.356) 
ยุพาภรณ์ จโิรภาสภาณุวงศแ์ละวฒุชิยั ศรชีว่ย. 2560. การเปรยีบเทยีบปรมิาณแอนโธไซยานินในแคลลสั  
       กลบีดอก และใบออ่นของตอ้นกุหลาบหนู. วารสารมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร.์9(1): 143-150. 
       (Thai Journal  Impact Factors: 0.356) 
วฒุชิยั ศรชีว่ยและสมปอง เตชะโต. 2558. การตรวจสอบความแปรปรวนทางพนัธุกรรมของโซมาตกิเอม็บรโิอ 
        ยางพาราจากการเพาะเลีย้งอบัละอองเกสรในหลอดทดลองโดยเครื่องหมาย SSR และโฟลไซโทเมทร.ี  
        วารสารพชืศาสตร ์สงขลานครนิทร ์2(2): 27-31.(Thai Journal Impact Factors: 0.061) 
วฒุชิยั ศรชีว่ยและสมปอง เตชะโต. 2557. การเพิม่ประสทิธภิาพการขยายพนัธุก์ลว้ยไมเ้ขากวางอ่อน  
        (Phalaenopsiscornu-cervi (Breda) Blume&Rchb). โดยการชกัน าเป็นพชืตน้ใหม่จากแคลลสั.  
        วารสารพชืศาสตรส์งขลานครนิทร.์1(2): 13-18.(Thai Journal Impact Factors: 0.061) 
วฒุชิยั ศรชีว่ยและสมปอง เตชะโต. 2557. การตรวจสอบความแปรปรวนทางพนัธุกรรมของยางพาราในหลอด 
         ทดลองโดยเครื่องหมาย Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD). วารสารมหาวทิยาลยันราธวิาส 
         ราชนครนิทร.์6(2): 117-124.(Thai Journal Impact Factors: 0.356) 
วฒุชิยั ศรชีว่ยและสมปอง เตชะโต. 2557. ผลของคลอรนีไดออกไซดต์่อการท าใหป้ลอดเชือ้ในการเพาะเลีย้ง 
        สบัปะรดภูแลดว้ยระบบไบโอรแีอคเตอร.์ แกน่เกษตร 42(พเิศษ 3):75-80.(Thai Journal Impact Factors:  
         0.097) 
วฒุชิยั ศรชีว่ยและสมปอง เตชะโต. 2557. ผลของรูปแบบการตดัแต่งเมลด็และระยะพฒันาการของคพัภะ 
         ต่ออตัราการเจรญิเป็นตน้กลา้ของยางพาราในหลอดทดลอง. วารสารวชิชา. มหาวทิยาลยัราชภฏั 
        นครศรธีรรมราช.33: 9-19. (Thai Journal Impact Factors: N/A) 
 



 
 

 
วฒุชิยั ศรชีว่ยและสมปอง เตชะโต. 2551. การแยกและเพาะเลีย้งโปรโตพลาสตก์ลว้ยไมช้า้งแดง.  
         วารสารเกษตร 24: 187-198. (Thai Journal Impact Factors: 0) 
Srichuay, W., Kalawong, S., Sirisom, Y. and Te-chato, S. 2014.Callus induction and somatic embryogenesis  
          from anther culture of HeveabrasiliensisMuell. Arg.Kasetsart Journal (Natural Science) 48(3): 1-12. 
         (Impact Factors: 0.230) 
Srichuay, W., Kalawong, S. and Te-chato, S. 2014.Effect of seasonal collection on callus induction, proliferation  
        and somatic embryogenesis from antherculture of HeveabrasiliensisMuell. Arg. African Journal of  
        Biotechnology 13: 3560-3566.(Impact Factors: 0.480) 
 
Kalawong, S., Srichuay, W., Sirisom, Y. and Te-chato, S. 2014.The establishment of Agrobacterium -mediated  
        gene transformation in rubber tree through organized explants. Journal of Agricultural Technology. 10:  
        493-503. 
Kalawong, S., Srichuay, W., Sirisom, Y. and Te-chato, S. 2014.Microcutting as a tool for propagation and genetic  
        transformation in rubber tree. Thaksin University Journal. 17(4): 15-25. 
Kalawong, S., Srichuay, W. and Te-chato, S. 2014.The effect of Agrobacterium densities and inoculation times  
         on gene transformation efficiency in rubber tree. African Journal of Biotechnology. 13(23): 2321-2329. 
Srichuay, W. and Te-chato, S. 2012.The effect of explants plant growth regulators and silver nitrate on in vitro  
         callus induction in HeveabrasiliensisMuellArg. Journal of Agricultural Technology. 8: 2127-2135. 
Te-chato, S., Kongruk, S. and Srichuay, W. 2010.Micropropagation of Chang Daeng(Rhynchostylisrubrum) by  
         embryogenic callus. Journal of AgriculturalTechnology. 6: 589-597. 
Srichuay, W., Promchan, T. and Te-chato, S., 2018. Effect of chlorine dioxide (ClO2)on culture medium  
          sterilization on micropropagation of Persian Violet (Exacum affine Balf.f, ex Regel), International Journal  
         of Agricultural Technology 14(2): 259-270. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
6. ภาระการสอน 

 
  

ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 
รายวชิา จ านวนหน่วย

กติ 
ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

รายวชิา จ านวน
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

10-064-107
วทิยาศาสตรใ์น
ชวีติประจ าวนั 
 
10-064-219 
การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ
กบัการอนุรกัษ์เชือ้
พนัธุกรรมพชื 

3 (3-0-6) 
 
 
 
3 (2-3-4) 

อาจารยผ์ูร้่วม
สอน 
 
 
อาจารยผ์ูร้่วม
สอน 

10-064-107
วทิยาศาสตรใ์น
ชวีติประจ าวนั 
 
10-064-219 
การเพาะเลีย้ง
เน้ือเยือ่กบัการ
อนุรกัษ์เชือ้
พนัธุกรรมพชื 

3(3-0-6) 
 
 
 
1(0-3-0) 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยร์่วมสอน 



 
 

                                          ประวตัแิละผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 
1. ชือ่-นามสกุล                                  นายอบิรอฮมี  ซาโยะ 
2. ต าแหน่งทางวชิาการ                       อาจารย ์
3. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน      3941100061491 
 
4. ประวตักิารศกึษา (จากสูงสดุไปต ่าสดุ) 
คุณวฒุ ิ สาขา ชือ่สถาบนั ปีทีส่ าเรจ็

การศกึษา 
Ph.D. Biological Sciences The University of Southampton, 

United Kingdom 
2559 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
 (วท.ม.) 

กายวภิาคศาสตรม์นุษย ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2551 

วทิยาศาสตรบณัฑติ 
 (วท.บ.) 

เทคนคิการแพทย ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 2547 

 
5. ผลงานทางวชิาการ (การคน้ควา้วจิยัหรอืการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน  
Sayoh, I., Radenahmad, N., Sawangjaroen, K., Subhadhirasakul, P., Boonyoung, P., Rundorn, W. and  
         Mitranun, W. 2008. ‚Histopathological Assessment of Young Coconut Juice on Cutaneous Wound  
         Healing of Ovariectomized Rats‛ Proceedings of the 31th Annual Conference of the Anatomy  
         Association of Thailand, Pethchaburi, Thailand. (April 30-May 2, 2008)  
Sayoh, I., Suksaad, S., Radenahmad, N., Sawangjaroen, K., Subhadhirasakul, P. and Boonyoung, P. 2010.  
       ‚Young Coconut Juice accelerates cutaneous wound healing by downregulating macrophage  
       migration inhibitory factor (MIF) in ovariectimized rats‛ Proceedings of the 33th Annual Conference of  
       the Anatomy Association of Thailand, Nakornratchasima, Thailand. (April 28-30, 2010) 
 
ผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์
Radenahmad, N., Sawangjaroen, K., Mitranun, W. and Sayoh, I.2016. Beneficial effects of young coconut  
         juice feeding on the lipid, renal and liver profiles, in ovariectomized rats: Preliminary novel findings.  
         Songklanakarin Journal of Science & Technology, 38 (1), 57-65.(Impact Factors: 0.310) 
 



 
 

Radenahmah N., Suwansa-ard S. and Sayoh, I.2015 Young Coconut Juice Accelerates Cutaneous Would  
         Healing by Downregulating Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF) in Ovariectomized Rats:  
         Preliminary Novel Findings, Songklanakarin J. Sci. Technol., 37, 417-423.(Impact Factors: 0.310) 
Radenahmad N., Saleh F., Sayoh I., Sawangjaroen K., Subhadhirasakul P., Boonyoung P., Rundorn W.  
           And Mitranun W. 2012. Young Coconut Juice Can Accelerate: The Healing Process of Cutaneous  
           Wounds, BMC Complementary and Alternative Medicine, 12, 252. (Impact Factors: 4.220) 
Sayoh, I., Radenahmad, N., Kirirat, P., Boonyoung, P., Janjula, C. and Mitranun, W.2008.Changes of  
           Argyrophil Endocrine Cells in The Gastrointestinal Tract of Ovariectomized Rats Fed with Young  
           Coconut Juice, Malaysian Journal of Microscopy (MJM), 4, 237-245.(Impact Factors: 0.080) 
 
6. ภาระการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 
รายวชิา จ านวนหน่วย

กติ 
ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

รายวชิา จ านวน
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

10-094-201 
สรรีวทิยาทัว่ไป 
 
10-064-107 
วทิยาศาสตรใ์น
ชวีติประจ าวนั 
 
10-064-212 
สตัววทิยาของสตัวม์ี
และไม่มกีระดกูสนั
หลงั 

3(3-0-6) 
 
 
3(3-0-6) 
 
 
 
3(3-0-6) 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 
 
 
อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 

10-094-201 
สรรีวทิยาทัว่ไป 
 
10-064-107 
วทิยาศาสตรใ์น
ชวีติประจ าวนั 
 
10-064-212 
สตัววทิยาของ
สตัวม์กีระดกูสนั
หลงั 

3(3-0-6) 
 
 
3(3-0-6) 
 
 
 
3(3-0-6) 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 
 
 
อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 



 
 

 
                                              ประวตัแิละผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 
1. ชือ่-นามสกุล                                นางสาวสุชาดา แสงวมิาน 
2. ต าแหน่งปัจจุบนั                          อาจารย ์
3. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน    3890000174931 
4. หน่วยงานและสถานทีท่ีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส์ 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์ศนูยร์าชการใหม ่เขตการศกึษาโคกเขอื 
อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 96000  
E-mail: suchada.s@pnu.ac.th  โทรศพัท ์073-709030    โทรสาร 073-709030 
 
5. ประวตักิารศกึษา (จากสูงสดุไปต ่าสดุ) 
วฒุ ิ ชือ่สถาบนั ปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 
ปรญิญาดุษฏบีณัฑติ 
(อณูพนัธุศาสตรแ์ละพนัธุวศิวกรรมศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 2554 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(อณูพนัธุศาสตรแ์ละพนัธุวศิวกรรมศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 2547 

วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(พนัธุศาสตร)์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2544 

 
6. สาขาทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวฒุกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิา 
    การแสดงออกของยนี 
 
7. หลกัสูตรทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ 
    พนัธุศาสตรเ์ชงิโมเลกุล ชวีวทิยาของเซลล ์
 
8. ประสบการณ์การท างาน 
    1) นกัวทิยาศาสตร ์ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ( ปี พ.ศ.2547) 
    2) นกัวทิยาศาสตร ์สถาบนัอณูชวีวทิยาและพนัธศุาสตร ์(ปัจจุบนัสถาบนัชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกุล) 
มหาวทิยาลยัมหดิล (ปี พ.ศ. 2550-2554) 
    3) อาจารยค์ณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์(ปี พ.ศ. 2554-ปัจจุบนั) 
 

mailto:suchada.s@pnu.ac.th


 
 

 
9. ผลงานทางวชิาการ(การคน้ควา้วจิยัหรอืการแต่งต ารา) 
    การน าเสนอผลงาน 

- ผูน้ าเสนอผลงานวจิยัแบบบรรยาย ในการประชุมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 
ครัง้ที ่30 ระหวา่งวนัที ่18-21 ตุลาคม 2547 ณ.ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชุมอมิแพค็ เมอืงทอง
ธานีกรุงเทพมหานคร ในหวัขอ้ “การวเิคราะหม์ะละกอทีไ่ดร้บัการถ่ายฝากยนีจากเชื้อไวรสัจุดวง
แหวนมะละกอ” 

- ผูเ้สนอผลงานวจิยัแบบโปสเตอรใ์นการประชุมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่
31 ระหวา่งวนัที ่18-20 ตุลาคม 2548 ณ. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา ใน
หวัขอ้ “การแยกยนีเอกโซกลคูาเนสจากเชือ้ราทนรอ้น Syncephalastrumracemosum(TR169)” 

- ผูน้ าเสนอผลงานวจิยัแบบบรรยาย ในการประชุมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 
ครัง้ที ่33 ระหวา่งวนัที ่18-20 ตุลาคม 2550 ณ.มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ในหวัขอ้ “การศกึษาการแสดงออกของยนี Ecdysteroid receptor (EcR-A และ EcR-B) ในลกูน ้า
ยุงลาย” 

- ผูเ้สนอผลงานวจิยัในรปูแบบโปสเตอร ์ในวนัคลา้ยวนัสถาปนาสถาบนัชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกุล 
วนัที ่20 พฤษภาคม 2554 ในหวัขอ้ “Identification of Bacillus thuringiensisCry4Ba toxin receptors by 
RNA interference knockdown of glycosylphosphatidylinositol-linked aminopeptidase N transcripts in 
Aedesaegypti larva” 

 
ผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์
Saengwiman, S., A. Aroonkesorn, P. Dedvisitsakul, S. Sakdee, S. Leetachewa, C.  
         Angsuthanasombat, and K. Pootanakit. "In Vivo Identification of Bacillus Thuringiensis    
        Cry4ba Toxin Receptors by RNA Interference Knockdown of Glycosylphosphatidylinositol-   
        Linked Aminopeptidase N Transcripts in Aedes Aegypti Larvae." Biochem Biophys Res  
       Commun407, no. 4 (2011): 708-13." 
Pradabsang, C., Saengwiman, S., Chelae, C., Duangwang. R. “Comparative study of antioxidant  
        activity and total phenolic content of ethanolic extracts from local medicinal plants in  
       Narathiwat province” Proceddings The 6th International conference on Natural Products for  
       Health and Beauty (NATPRO6), Khon Kaen, Thailand 21-23 January 2016 pp 208-212 
 
 



 
 

สุชาดา แสงวมิานอาซยีนั กูโน และวฒุชิยั ศรชีว่ย “การศกึษาความหลากหลายทางพนัธกุรรมของกลว้ย 
       หนิในจงัหวดันราธวิาส โดยเทคนคิอารเ์อพดี ี(Random Amplified Polymorphic DNA)”2559 
       วารสารพชืศาสตรส์งขลานครนิทร ์(3)ฉบบัพเิศษ : 17-22 
เจะซูไรดา เจะแล, สุชาดา แสงวมิาน, สุพฒัน์ ศรสีวสัดิ,์ จารุวรรณ ประดบัแสง. (2561). สารประกอบฟีนอ 
       ลกิรวม การตา้นอนุมูลอสิระและฤทธิต์า้นเชือ้แบคทเีรยีของสารสกดัหยาบจากใบไมส้ทีอง. การ 
       ประชมุวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่7 ประจ าปี 2561 Research Southern Border Thailand เรื่อง  
       การวจิยัและนวตักรรมเพือ่ขบัเคลื่อนประเทศสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื ในยุค Thailand 4.0 วนั 
       พฤหสับดทีี ่21 มถิุนายน 2561 นราธวิาส ประเทศไทย 34-44 
รตันาภรณ์ ดว้งหวงั, สุพฒัน์ ศรสีวสัดิ,์ สุชาดา แสงวมิาน, จารุวรรณ ประดบัแสง. (2561). สาร 
         ออกฤทธิท์างชวีภาพ และฤทธิต์า้นอนุมูลอสิระของหวัมนัเงาะในจงัหวดันราธวิาส. การประชมุวชิาการ 
         ระดบัชาต ิครัง้ที ่7 ประจ าปี 2561 Research Southern Border Thailand เรื่อง การวจิยัและนวตักรรม 
         เพื่อขบัเคลื่อนประเทศสูค่วาม มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื ในยคุ Thailand 4.0 วนัพฤหสับดทีี ่21 มถิุนายน 
2561 นราธวิาส ประเทศไทย 45-57. 
ชลธชิา แสงวมิาน, สุชาดา  แสงวมิาน, สุพฒัน์ ศรสีวสัดิ,์ จารุวรรณ ประดบัแสง. (2561). ฤทธิก์ารตา้นอนุมูลอสิระ 
        และปรมิาณสารฟีนอลกิทัง้หมดของสารสกดัจากใบใยบงัในจงัหวดันราธวิาส.การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 
       ครัง้ที ่7 ประจ าปี 2561 Research Southern Border Thailand เรื่อง การวจิยัและนวตักรรมเพื่อขบัเคลื่อน  
       ประเทศ สู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื ในยคุ Thailand 4.0 วนัพฤหสับดทีี ่21 มถิุนายน 2561 นราธวิาส      
       ประเทศไทย  248-255. 
สุชาดา แสงวมิาน, ชลธชิา แสงวมิาน, อาซยีนั กูโน. (2561). การศกึษาความหลากหลายทางพนัธกุรรมของย่าน  
       นางด า  Gynochthodessublanceolata) ในจงัหวดันราธวิาสโดยเทคนิค Random Amplified  Polymorphic   
       DNA  (RAPD).  การประชมุวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่7 ประจ าปี 2561 Research Southern Border  
       Thailand เรื่อง การวจิยัและนวตักรรมเพื่อขบัเคลื่อนประเทศสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื ในยคุ  
       Thailand 4.0 วนัพฤหสับดทีี ่21 มถิุนายน 2561 นราธวิาส ประเทศไทย. 23-31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
10. ภาระการสอน  

ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 

รายวชิา จ านวนหน่วย
กติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

รายวชิา จ านวนหน่วย
กติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

10-064-206 
พนัธุศาสตร ์
 
10-064-207 
ปฏบิตักิารพนัธุศาสตร ์
 
10-064-214 ชวีวทิยา
ของเซลล ์
 
10-134-209  
โครงงานทางชวีวทิยา
ประยุกต ์
 
10-154-102 
สหกจิศกึษา 

3(3-0-6) 
 
 
1 (0-3-0) 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (0-9-0) 
 
 
 
6(0-30-0) 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยผ์ูส้อนร่วม 
 
 
 
อาจารยผ์ูส้อนร่วม 
 
 
 
 

10-064-206 
พนัธุศาสตร ์
 
10-064-207 
ปฏบิตักิาร
พนัธุศาสตร ์
 
10-064-265
เซลลแ์ละอณู
ชวีวทิยา 
 
10-134-209  
โครงงานทาง
ชวีวทิยา
ประยุกต ์
 
10-154-102 
สหกจิศกึษา 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
1 (0-3-0) 
 
 
 
3 (2-2-5) 
 
 
 
3 (0-9-0) 
 
 
 
 
6(0-30-0) 
 
 
 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 
 
 
 
อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 
อาจารยผ์ูส้อน 
ร่วม 
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5. ประวตักิารศกึษา (จากสูงสดุไปต ่าสดุ) 
วฒุ ิ ชือ่สถาบนั ปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(กายวภิาคศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2553 

วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(จุลชวีวทิยา) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2549 

 
6. สาขาทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวฒุกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิา 
- 
7. หลกัสูตรทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ 
การศกึษาวจิยัในสตัวท์ดลอง 
8. ประสบการณ์การท างาน 
    1. อาจารยพ์เิศษสอนวชิาชวีวทิยา โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ปี 2550 
    2. อาจารยพ์เิศษสอนวชิากายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา คณะสาธารณสุขศาสตร ์วทิยาลยัเฉลมิกาญจนา  
ปี 2551-2552 
    3. อาจารยพ์เิศษสอนวชิาเคม ีศนูยก์าศกึษานอกโรงเรยีน อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาปี 2551-2552 
    4. อาจารยพ์เิศษสอนวชิากายวภิาคศาสตรแ์ละสรวีทิยา คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยันราธวิาสราช 
นครนิทร ์ปี 2553 
    5. ผูช้ว่ยสอนภาคปฏบิตักิารวชิากายวภิาคศาสตรใ์หก้บันกัศกึษาแพทยศาสตร ์ทนัตแพทยศาสตร ์ 
พยาบาลศาสตร ์เภสชัศาสตร ์แพทยแ์ผนไทย และเทคนิคการแพทย ์
        6. อาจารยป์ระจ า คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์2554-ปัจจุบนั 

 

mailto:abukhoree@gmail.com


 
 

9. ผลงานทางวชิาการ (การคน้ควา้วจิยัหรอืการแต่งต ารา) 
     การน าเสนอผลงาน 
ผูเ้สนอผลงานวจิยัในการประชมุเสนอผลงานวจิยัสมาคมกายวภิาคศาสตรป์ระเทศไทยครัง้ที ่33 ระหวา่ง วนัที ่
28-30 กรกฎาคม 2553 ณ อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา 
 

ผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์
รกัชนก ภูวพฒัน์, มูฮมัมดับาคอร ียูโซ๊ะ โซเฟีย เมฆารฐั การศกึษาอายุทีเ่หมาะสมของตน้ออ่นทานตะวนัต่อ   
        ความสามารถในการผลติสารออกฤทธิท์างชวีภาพ. วารสารมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์8(1) :  
        90-100. 
รกัชนก ภูวพฒัน์, วฒุชิยั ศรชีว่ย, มูฮมัมดับาคอร ียูโซ๊ะ. (2017). การเปรยีบเทยีบสารออกฤทธท์างชวีภาพ 
        จากล าตน้และใบของตะไครห้อมในพืน้ทีจ่งัหวดันราธวิาส. วารสารมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์9(1)  
        :136-142. 
10. ภาระการสอน  

ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 
รายวชิา จ านวนหน่วย

กติ 
ภาระงานทีร่บัผดิชอบ รายวชิา จ านวน

หน่วยกติ 
ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

10-084-204 
ชวีวทิยาการสบีพนัธุ ์
 
10-094-201 
สรรีวทิยาทัว่ไป 
 
10-134-209  
โครงงานทางชวีวทิยา
ประยุกต ์
 
10-154-102 
สหกจิศกึษา 

3(3-0-6) 
 
 
3(2-2-6) 
 
 
3 (0-9-0) 
 
 
 
6(0-30-0) 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยผ์ูส้อนร่วม 
 
 
อาจารยผ์ูส้อนร่วม 
 
 
 
อาจารยผ์ูส้อนร่วม 
 

10-094-247 
สรรีวทิยาสตัว ์
 
10-134-209  
โครงงานทาง
ชวีวทิยาประยุกต ์
 
10-154-102 
สหกจิศกึษา 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
3 (0-9-0) 
 
 
 
6(0-30-0) 
 
 
 
 
 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 
 
 
อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 
 

 
 
 
 



 
 

                                                  ประวตัแิละผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 
1. ชือ่-นามสกุล                               นายอาสลนั หเิล 
2. ต าแหน่งปัจจุบนั                          อาจารย ์
3. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน   3890000174931 
4. หน่วยงานและสถานทีท่ีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส์ 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์ศนูยร์าชการใหม ่เขตการศกึษาโคกเขอื  
อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 96000  
E-mail: aslan_h@hotmail.com  โทรศพัท ์073-709030  โทรสาร 073-709030 
 
5. ประวตักิารศกึษา (จากสูงสดุไปต ่าสดุ) 
วฒุ ิ ชือ่สถาบนั ปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 
ปรญิญาดุษฏบีณัฑติ 
(พชืศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2551 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(พชืศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2545 

วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(เกษตรศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2541 

 
6. สาขาทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวฒุกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิา 
     เทคโนโลยชีวีภาพของพชืปลูก 
 
7. หลกัสูตรทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ 
    การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพชื 
 
8. ประสบการณ์การท างาน 
     1. นกัเกษตร (ลูกจา้งชัว่คราว) ส านกังานส่งเสรมิการเกษตรภาคใต ้ปี 2542-2543 
     2. ผูช้ว่ยนกัวจิยั โครงการ ‚การผลติกลา้ปาลม์น ้ามนัพนัธุด์ดีว้ยการเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ใบอ่อนจากตน้โตทีใ่ห้ 
ผลผลติสูง‛ ประจ าปี 2544-2545 
     3. อาจารยพ์เิศษสอนวชิาเคม ีโรงเรยีนธรรมศกึษามูลนิธ ิปี 2544-2546 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
     4. ผูช้ว่ยสอนภาคปฏบิตักิารวชิาเทคโนโลยชีวีภาพของพชืปลูกระดบัปรญิญาตร ีปี 2543-2549 ใหก้บั 
นกัศกึษาภาควชิาพชืศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

mailto:aslan_h@hotmail.com


 
 

     5. ผูร้่วมวจิยัโครงการ ‚การเพิม่ประสทิธภิาพในการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อปาลม์น ้ามนัคุณภาพด‛ี เป็นโครงการ 
ร่วมวจิยักบัศนูยพ์นัธุวศิกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ
     6.หวัหน้าโครงการวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีเ่หมาะสมในการเพิม่ประสทิธภิาพการงอกของ SEE (secondary 
somatic embryo) ทีไ่ดจ้ากการเพาะเลีย้งใบอ่อนของปาลม์น ้ามนัพนัธุด์ทีีเ่พาะปลูกในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ประจ าปีงบประมาณ 2551-2552 
     7. อาจารยร์ะดบั 7 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์2549-ปัจจุบนั 
 
9.  ผลงานทางวชิาการ(การคน้ควา้วจิยัหรอืการแต่งต ารา) 
การน าเสนอผลงาน 
     - นิทรรศการเรื่อง การผลติปาลม์น ้ามนัพนัธุด์จี านวนมากโดยใช ้SSE เป็นเครื่องมอืในการขยายพนัธุ ์ไป
น าเสนอในงาน การน าเสนอผลงานวจิยัแห่งชาต ิ(Thailand Research Expo 2006) ระหวา่งวนัที ่9-13 
กนัยายน 2549 ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 
      - ผูเ้สนอผลงานวจิยัในการประชมุเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษาของประเทศไทยครัง้ที ่3 ระหวา่ง 
วนัที1่8-19 กรกฎาคม 2545 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา 
      - ผูเ้สนอผลงานวจิยัในการประชมุเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษาของ  
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรค์รัง้ที ่1 เมื่อวนัที ่12 มนีาคม 2546 
     - อาจารยท์ีป่รกึษาผลงานเรื่อง “เครื่องแชอ่ิม่ผลไมแ้บบโอหม์มคิทีส่ามารถลดระยะเวลาและ 
ตน้ทุนการผลติ” จากการไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 รางวลันกัคดิสิง่ประดษิฐร์ุ่นใหม ่ประจ าปี 2560 
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
      - อาจารยท์ีป่รกึษาผลงานเรื่อง “Optimization of the ohmic process effect for  
fruit compote” ไดร้บัรางวลัเหรยีญเงนิ ในการแขง่ขนั Research Innovation Competition  
 
ผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์
ธนวด ี พรหมจนัทร,์อาสลนั  หเิลและสมปอง เตชะโต. 2552. การตรวจสอบความแปรปรวนทางพนัธุกรรมของ  
           ตน้กลา้ทีไ่ดจ้ากการเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ใบอ่อนของปาลม์น ้ามนั. วารสารเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
           ปีที ่25  ฉบบัที ่3 (ต.ค.2552) หน้า 211-218 
อาสลนั  หเิล และสมปอง  เตชะโต. 2545. การปรบัปรุงวธิกีารพฒันาเป็นพชืตน้ใหม่ผา่นกระบวนการ 
        โซมาตกิเอม็บรโิอของปาลม์น ้ามนัทีไ่ดจ้ากการเพาะเลีย้งใบอ่อน. การประชมุเสนอผลงานวจิยั 
        ระดบับณัฑติศกึษาของประเทศไทย ครัง้ที ่3 วนัที ่18-19 กรกฎาคม 2545 ณ มหาวทิยาลยั 
        เทคโนโลยสีุรนาร ี จงัหวดันครราชสมีา. 
สมปอง เตชะโต, อาสลนั หเิล และอบิรอเฮม ยดี า. 2547. การชกัน าเอม็บรโิอเจนคิแคลลสัและพชืตน้ 
        ใหม่จากใบอ่อนปาลม์น ้ามนัทีใ่หผ้ลผลติด.ี ว. สงขลานครนิทร ์วทท. 26: 617-628. 



 
 

Te-chato, S, Hilae, A and In-peuy,K. 2008. Effects of cytokinin  types and  
        concentrations on growth and development of cell suspension culture of oil  
        palm. Journal of Agricultural Technology 4(2): 157-163. 
Te-chato, S. and Hilae, A. 2007.High-frequency plant regeneration through secondary  
        somatic embryogenesis in oil palm (ElaeisquineensisJacq.var. tenera). Journal of  
        Agricultural Technology 3(2): 345-357. 
Hilae, A. and Te-chato, S. 2005.Effects of carbon sources and strength of MS medium  
       on germination of somatic embryos of oil Palm  
        (ElaeisquineensisJacq).Songklanakarin    J. Sci. Technol27(Suppl.3): 629-635..  
Te-chato, S., Hilae, A. and Moosikapala, L. 2005.Microcolony formation from  
       embryogenic callus-derived protoplasts of oil palm.Songklanakarin J. Sci. Technol  
       27: 685-691. 
Te-chato, S., Hilae, A. and Yeedum, I. 2003. Histological study on oil palm of somatic  
       embryos development as affected by sources of leaf explants and auxin Thai J.  
       Aric. Sci 36: 243-250. 
Te-chato, S., Hilae, A. and Yeedum, I. 2002. Improve callus induction and embryogenic  
       callus formation from cultured young leaves of oil palm seedling. Thai J. Aric.  
       Sci 35: 407-413. 
โซเฟีย เมฆารฐั, รอมล ีเจะดอเลาะ, รกัชนก ภูวพฒัน์, อาสลนั หเิล. The Development on  
       Formulation of Fish Cracker Supplemented with Sacha Peanut Leaf วารสาร 
      มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร,์ 11(1), 125-134. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. ภาระการสอน  
ภาระการสอน 
ทีม่อียู่แลว้ ทีจ่ะมใีนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่/ปรบัปรุง 
รายวชิา จ านวน

หน่วยกติ 
ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

รายวชิา จ านวน
หน่วยกติ 

ภาระงานที่
รบัผดิชอบ 

10-064-206 
พนัธุศาสตร ์
 
10-064-207 
ปฏบิตักิารพนัธุศาสตร ์
 
 
10-064-214 ชวีวทิยาของ
เซลล ์
 
10-134-209  
โครงงานทางชวีวทิยา
ประยุกต ์
 
10-154-102 
สหกจิศกึษา 

3(3-0-6) 
 
 
1 (0-3-0) 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (0-9-0) 
 
 
 
6(0-30-0) 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยผ์ูส้อนร่วม 
 
 
 
อาจารยผ์ูส้อนร่วม 
 
 
 
 

10-064-206 
พนัธุศาสตร ์
 
10-064-207 
ปฏบิตักิารพนัธุ
ศาสตร ์
 
10-064-214 
ชวีวทิยาของเซลล ์
 
10-134-209  
โครงงานทาง
ชวีวทิยาประยุกต ์
 
10-154-102 
สหกจิศกึษา 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
1 (0-3-0) 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (0-9-0) 
 
 
 
6(0-30-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
 
อาจารยเ์จา้ของ
รายวชิา 
 
อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 
 
 
อาจารยผ์ูส้อน
ร่วม 
 

 


