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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร/์สาขาวิชาชีววิทยา 
 

หมวดท่ี 1.  ข้อมลูท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Science Program in Biology  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):       วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย):        วท.บ. (ชีววิทยา) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Bachelor of Science (Biology) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ):    B.Sc. (Biology) 

3. วิชาเอก 
ชีววิทยา 

4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
140 หน่วยกิต               

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
5.2 ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไม่มี 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 20/2554 วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 

2554 
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557  
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
นักวิจัยตามสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ ครู อาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพและ

นักวิทยาศาสตร์ท่ีปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ตัวแทนส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ
สารเคมีและอุปกรณ์ของบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ประกอบอาชีพส่วนตัว หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ี ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 นายประนอม จันทรโณทัย 3-4099-00527-22-5 ศาสตราจารย์ Ph.D. (Plant Taxonomy) 
2 นางนิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 3-3699-00046-90-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Ecology and 

Evolutionary Biology) 
3 นางกัลยา ศรีประทีป 3-1101-01362-47-5 อาจารย์ วท.ม. (สัตววิทยา) 
4 นางสาวพิมพ์วด ีพรพงศ์รุ่งเรือง 3-1015-01410-46-0 อาจารย์ Ph.D. (Plant Systematics) 
5 นางอมรรัตน์ มสีวาสดิ ์ 3-3099-01621-31-5 อาจารย์ Ph.D. (Plant Taxonomy) 

 

     

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ตามท่ีทางรัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2558) ท่ี
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของโอกาสและภัย
คุกคามทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมในการสร้างบุคลากรและผลงานวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพเป็นจํานวนมากให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อีกท้ังประเทศไทยกําลังเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ก่อให้เกิดการแข่งขันทางด้านความรู้ เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทําให้ภาควิชาชีววิทยามี
นโยบายปรับหลักสูตรการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะออกสู่ตลาดแรงงานใน
ระดับอาเซียน และเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สังคมปัจจุบันเป็นโลกของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ท่ีมีการแข่งขันกันสูงในทุกรูปแบบ เกิดปัญหาด้านภัยคุกคาม

ความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ  นอกจากน้ียังมีการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ซ่ึงประเทศในภูมิภาคเอเชียได้รับกระแสวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกมากข้ึน จําเป็นต้องใช้
วิจารณญาณการรับรู้ข้อมูล  

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
ด้วยปัจจัยสําคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังท่ีระบุในข้อ 11 ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ให้
มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในโลกปัจจุบันและอนาคต มีรายวิชาเฉพาะตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีประกอบด้วยวิชาแกน วิชาเฉพาะด้านบังคับและวิชา
เฉพาะด้านเลือกท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ได้แก่ กลุ่มรายวิชาชีววิทยาท่ัวไป สัตววิทยา พฤกษศาสตร์
และพันธุศาสตร์ การเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญ สอดแทรกความเป็นคน มีคุณธรรม 
จรรยาบรรณและจริยธรรม เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซ่ึงเป็นกําลังสําคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไป  
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12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 
เน่ืองจากปัจจุบันมีการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วส่งผลต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีมุ่ง

สู่ความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและการวิจัย รวมถึงการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพ จึงมี
ความจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเหมาะสมต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขา
ชีววิทยาท่ีมีความพร้อมในการทํางาน มีจรรยาบรรณและจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการวิจัย พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอ่ืน ท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัยร่วมด้วยหรือไม่อย่างไร  
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปิดสอนโดยสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป มี 6 รายวิชา 
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา เปิดสอนโดยสถาบันภาษา มี 4 รายวิชา 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน  

เปิดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 รายวิชา 
เปิดสอนโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 6 รายวิชา  
เปิดสอนโดยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 รายวิชา  
เปิดสอนโดยภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1 รายวิชา  
เปิดสอนโดยภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2 รายวิชา  
เปิดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2 รายวิชา  
เปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2 รายวิชา  

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ซ่ึงข้ึนกับความสนใจของนักศึกษา 
 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผู้เรียนในสาขาอ่ืนเรียนด้วย ได้แก่ นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
จํานวน 10 รายวิชา ได้แก่ 

311 101 ชีววิทยา 1 (Biology I)  
311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (Biology Laboratory I) 
311 103 ชีววิทยา 2 (Biology II) 
311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 (Biology Laboratory II) 
311 244 พันธุศาสตร์เบ้ืองต้น (Elementary Genetics) 
311 245 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบ้ืองต้น (Elementary Genetics Laboratory) 
311 370 สรรีวิทยาของสัตว์ (Animal Physiology) 
311 371 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์ (Animal Physiology Laboratory) 
311 310 สรรีวิทยาของพืช (Plant Physiology) 
311 311 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology Laboratory) 
 

13.3 การบริหารหลักสูตรนี้   
13.3.1 มอบหมายผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ในการ

พิจารณาข้อกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดําเนินการ 
13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
หลักสูตร 
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หมวดท่ี 2.  ข้อมลูเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถในด้านชีววิทยา มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสําหรับการทํางาน การแก้ปัญหา
และการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาชีววิทยา มีวินัย ซ่ือสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เข้าใจใน
สถานการณ์ของโลกและสังคมท่ีมีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคม
และตลาดงานปัจจุบัน 

1.2 วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณสมบัติดังน้ี 
1.2.1 มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีววิทยาได้อย่างมีคุณภาพ 
1.2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีววิทยาใน

การแก้ปัญหาการทํางานได้ 
1.2.3 มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

จัดการสมัยใหม่ 
1.2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ท่ีจําเป็นต่อการทํางาน

และการใช้ชีวิตในอนาคต 
1.2.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติงานในวิชาชีววิทยาได้ 
1.2.6 มีความเป็นผู้นําและผู้ร่วมงานท่ีดี  มีมนุษยสัมพันธ์  และมีความสามารถข้ันพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการบูรณา
การและมาตรฐานท่ี สกอ.กําหนด 

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. การพัฒนาการเรยีนการสอน 1. ส่งเสรมิการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง  

2. ส่งเสรมิการใช้ภาษาอังกฤษทาง
สาขาวิชาชีววิทยา (การอ่าน การ
เขียน การพูด การฟัง)  

 
 
 
 
3. เพ่ิมประสบการณ์และความรู้ดา้น

ระเบียบวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ท่ีสัมพันธ์กับชีววิทยา 

 

1. มีจํานวนช่ัวโมงหรือหัวข้อการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 

2. - จํานวนวิชาท่ีมีการสอนโดยใช้สไลด์ 
Power Point เป็นภาษาอังกฤษใน
การเรยีน  

   - วิชาสัมมนาจัดให้มีการวิเคราะห์
บทความวารสารทางวิชาการและให้
นักศึกษาเลือกนําเสนอหน้าช้ันเรยีน
เป็นภาษาอังกฤษได ้

3. มีการเพ่ิมจํานวนหน่วยกิตรายวิชา
โครงงานวิจัย และเพ่ิมรายวิชาสหกิจ
ศึกษา ได้แก่ วิชา 311 495 สหกิจ
ศึกษาทางชีววิทยา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ

สอน การวิจัยและบริการวิชาการ ให้
มีประสบการณ์จากการนําความรู้ไป
ปฎิบัติงานจริง 

1. อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรเบ้ืองต้นเก่ียวกับเทคนิคการ
สอนการวัดและประเมินผล 

2. สนับสนุนให้บุคลากรทํางานวิจัยและ
นําเสนอผลงานวิจัยโดยภาควิชาให้
การสนับสนุนในด้านต่ าง ๆ เ ช่น 
อุ ป ก ร ณ์  ห รื อ ง บ ส นั บ ส นุ น ก า ร
นํา เสนอผลงานวิ จัย ใน ท่ีประ ชุม
วิชาการต่าง ๆ  

3. สนับสนุนการบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 

1. อาจารย์มีความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 

 
2. จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําเสนอในการ

ประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติ และ
นานาชาติ และ/หรือจํานวนบทความ
วิจัยท่ีได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

 
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการ และผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

4. การพัฒนานักศึกษา  
 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีดี 

 
 
 
 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ และ

สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้  

3. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็นผู้นํา
และผู้ร่วมงานท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ 

 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

1. - จํานวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

    - จํานวนรายวิชาท่ีมีการสอนโดยใช้
สไลด์ Power Point เป็น
ภาษาอังกฤษ และ/หรือจํานวนวิชาท่ี
มีการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

2. จํานวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการของ
นักศึกษา 

3. จํานวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมนักศึกษาให้
มีความเป็นผู้นําและผู้ร่วมงานท่ีดี มี
มนุษยสัมพันธ์ 

4. จํานวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักศึกษา
มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
จรรยาบรรณ  

 

 

หมวดท่ี 3.  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.    ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 1 ข้อ 6 หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม่ (ภาคผนวก) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการเปิดรายวิชาและการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัย 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่ม ี
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2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น         เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาปลาย      เดือนตลุาคม - เดือนกุมภาพันธ์ 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน    เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม (ถ้ามี) 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 2 หรือเป็นไปตาม

ระเบียบท่ีปรับปรุงใหม่ (ภาคผนวก) 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร มีความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ มีทักษะทางด้านปฏิบัติการ และ

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษน้อย ประกอบกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษากับระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่าง
กัน จึงอาจมีปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนท่ีมีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม ต้องดูแล
ตนเองมากข้ึน มีสังคมกว้างข้ึน มีกิจกรรมท้ังการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีนักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลา
ให้เหมาะสม  

 
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนกัศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําหลักสูตรและเทคนิคการเรยีนในมหาวิทยาลัย  
2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษา เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและช้ีแจงระบบการเรียนการสอน การดําเนินชีวิต

ในมหาวิทยาลัย และการตอบข้อซักถามต่าง ๆ 
2.4.3 มีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําตัวนักศึกษา ทําหน้าท่ีดแูล ตักเตือน ให้คําปรึกษาและแนะนํา รวมถึงการ

ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
2.4.4 จัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างสม่ําเสมอ เช่น ทุกภาคการศึกษา  
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ช้ันปีท่ี 1 80 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 2  80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 3   80 80 80 
ช้ันปีท่ี 4    80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา    80 80 

 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 6,400,000 
งบประมาณแผ่นดิน  480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 

รวมรายรับ 2,080,000 3,680,000 5,280,000 6,880,000 6,880,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
งบลงทุน (ค่าใช้สอย ตอบแทน 
และวัสด)ุ 

554,000 1,356,000 2,956,000 4,556,000 4,556,000 

งบดําเนินการ (พัฒนาการเรียน
การสอน พัฒนานักศึกษา 
ทุนการศึกษา ฯลฯ) 

1,526,000 2,324,000 2,324,000 2,324,000 2,324,000 

รวมรายจ่าย 2,080,000 3,680,000 5,280,000 6,880,000 6,880,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 92,500 บาท 
 
2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 766/2549) ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ

รายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 (ภาคผนวก) 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1  จํานวนหน่วยกิต    รวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 140 หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต 

2.1  กลุ่มวิชาแกน  44 หน่วยกิต 
2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  60 หน่วยกิต 
     2.2.1  วิชาบังคับ  51 หน่วยกิต 
     2.2.2  วิชาเลือก   9 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(1)  หมวดวิชาการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง                                 12  หน่วยกิต 

000 101   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                                              3(3-0-6) 
English for Communication 

000 102   ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1                                                               3(3-0-6) 
English for Academic Purposes I     

000 103   ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                                                               3(3-0-6) 
English for Academic Purposes II     

050 108  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์                                                         3(3-0-6) 
English for Sciences 
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000 160   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน                                         - * 
Basic Computer and Information Technology 

หมายเหตุ *รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ e-
Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ไม่มี
การเรียนการสอนในช้ันเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ 
e-Testing ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับท่ี 816/2552 

 
(2)  หมวดวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์                                    6  หน่วยกิต 

000 130  ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                                      3(3-0-6) 
Information Literacy Skills 

000 168  การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา                                                      3(3-0-6) 
Critical Thinking and Problem Solving 

(3)  หมวดวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม                         3  หน่วยกิต 
000 155  การมีส่วนร่วมต่อสังคม                                                                      3(3-0-6) 

Civic Engagement 
(4)  หมวดวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา                                                6  หน่วยกิต 

000 153  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                                                                            3(3-0-6) 
Local Wisdom 

000 156  พหุวัฒนธรรม                                                                                 3(3-0-6) 
Multiculturalism 

(5)  หมวดวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์                          3  หน่วยกิต 
000 145  ภาวะผู้นําและการจัดการ                                                                   3(3-0-6) 

Leadership and Management 
 
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                                                    104 หน่วยกิต 

(1)  กลุ่มวิชาแกน                                                                      44 หน่วยกิต 
311 101 ชีววิทยา 1                                                                                    3(3-0-6) 

Biology I    
311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 

Biology Laboratory I 
1(0-3-2) 

311 103 ชีววิทยา 2 
Biology II 

3(3-0-6) 

311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
Biology Laboratory II 

1(0-3-2) 

312 106 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
General Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

312 108 เคมีหลักมูล 
Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

312 112 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 
Basic Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรย์ีเบ้ืองต้น  
Basic Organic Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

312 242 เคมีวิเคราะห์ 2 
Analytical Chemistry  II 

2(2-0-4) 
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312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 
Analytical Chemistry Laboratory  II 

1(0-3-2) 

*314 123 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 
Calculus for Biological Science I  

3(3-0-6) 

*314 124 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 
Calculus for Biological Science II 

3(3-0-6) 

315 106 ฟิสิกส์ข้ันแนะนํา 
Introductory Physics 

3(3-0-6) 

315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 
General Physics Laboratory I 

1(0-3-2) 

316 204 สถิติเบ้ืองต้น 
Elementary Statistics 

3(3-0-6) 

317 211 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
General Microbiology 

3(3-0-6) 

317 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 
General Microbiology Laboratory 

1(0-3-2) 

318 305 ชีวเคมี 
Biochemistry 

3(3-0-6) 

318 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี
Biochemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

**319 101 นิเวศวิทยา 
Ecology 

3(3-0-6) 

**319 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
Ecology Laboratory 

1(0-3-2) 

 
(2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                                                    60 หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องเรียนและสอบผ่านทุกรายวิชาบังคับท่ีกําหนดดังต่อไปน้ี และต้องทําคะแนนเฉลี่ย

สะสมในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือได้ไม่ต่ํากว่า C ทุกรายวิชา โดยในกรณีวิชาเลือก ภาควิชาฯ จะนํามาคิด
เพียง 9 – 10 หน่วยกิตเท่าน้ัน 

- วิชาบังคับ                                                                                   51 หน่วยกิต 
**311 200 ระเบียบวิธีวิจยัสําหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Research Methodology for Biological Science 
3(2-3-6) 

**311 244 พันธุศาสตรเ์บ้ืองต้น 
Elementary Genetics 

3(3-0-6) 

311 245 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบ้ืองต้น 
Elementary Genetics Laboratory 

1(0-3-2) 

311 270 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
Invertebrates 

3(3-0-6) 

311 271 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
Invertebrates Laboratory 

1(0-3-2) 

**311 300 เทคนิคทางชีววิทยา 
Techniques in Biology 

3(1-6-5) 

311 304 เซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 
Cell and Molecular Biology 

3(3-0-6) 
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311 305  ปฏิบัติการเซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 
Cell and Molecular Biology Laboratory 

1(0-3-2) 

311 309 การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา 
Instruments Usage in Biology 

2(1-3-4) 

311 310 สรีรวิทยาของพืช 
Plant Physiology 

3(3-0-6) 

311 311 ปฏิบัติการสรรีวิทยาของพืช 
Plant Physiology Laboratory 

1(0-3-2) 

311 316 สัณฐานวิทยาของพืช 
Plant Morphology 

3(3-0-6) 

311 317 ปฏิบัติการสณัฐานวิทยาของพืช 
Plant Morphology Laboratory 

1(0-3-2) 

311 318 อนุกรมวิธานพืช 
Plant Taxonomy 

3(3-0-6) 

311 319 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช 
Plant Taxonomy Laboratory 

1(0-3-2) 

311 370 สรีรวิทยาของสัตว์ 
Animal Physiology 

3(3-0-6) 

311 371 ปฏิบัติการสรรีวิทยาของสัตว์ 
Animal Physiology Laboratory 

1(0-3-2) 

311 380 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
Vertebrates 

3(3-0-6) 

311 381 ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
Vertebrates Laboratory 

1(0-3-2) 

**311 401 ชีววิทยาการเจรญิ 
Developmental Biology 

3(3-0-6) 

311 402 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญ 
Developmental Biology Laboratory 

1(0-3-2) 

**311 407 วิวัฒนาการ 
Evolution 

3(3-0-6) 

**311 491 สัมมนาทางชีววิทยา  
Seminar in Biology 

1(0-3-2) 

**311 494 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 
Research Project in Biology 

3(0-9-5) 

 
- วิชาเลือก                                                                                       9 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี โดยสามารถเลือกได้จากทุกกลุ่มวิชา และจากประกาศ

เพ่ิมเติมของคณะวิทยาศาสตร์ในภายหลัง หรือเลือกจากรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนในภาควิชาอ่ืน ๆ ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชาชีววิทยา 

กลุ่มท่ี 1  กลุ่มรายวิชาชีววิทยาท่ัวไป 
**311 109 การวาดภาพทางชีววิทยา 

Biological Drawing 
3(1-6-5) 

**311 201  ชีววิทยาภาคสนาม 
Field Biology 

2(2-0-4) 
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**311 202 ปฏิบัติการชีววิทยาภาคสนาม  
Field Biology Laboratory 

1(0-3-2) 
 

*311 203 การผลิตสื่อทางวิทยาศาสตร ์
Scientific Media Production 

2(1-3-4) 

311 306 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเน้ือเย่ือพืชและสตัว์ 
Plant and Animal Cell and Tissue Culture 

2(2-0-4) 

311 307 ปฏิบัติการการเพาะเลีย้งเซลล์และเน้ือเย่ือพืชและสัตว์ 
Plant and Animal Cell and Tissue Culture Laboratory 

1(0-3-2) 

**311 308 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 
Biodiversity and Conservation 

2(2-0-4) 

**311 409 บรรพชีววิทยา 
Paleobiology 

3(3-0-6) 

*311 495 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 
Cooperative Education in Biology  

6 หน่วยกิต 

 
กลุ่มท่ี 2  กลุ่มรายวิชาท่ีเน้นความรู้ทางด้านสัตววิทยา 

**311 382 ชีววิทยาภูมิคุ้มกันพ้ืนฐาน 
Basic Immunobiology 

3(3-0-6) 

**311 386 พฤติกรรมของสตัว์ 
Animal Behavior 

2(2-0-4) 

311 387 ปฏิบัติการพฤติกรรมของสัตว์ 
Animal Behavior Laboratory 

1(0-3-2) 

311 388 วิทยาสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน 
Herpetology 

3(3-0-6) 

*311 389 ปฏิบัติการวิทยาสตัว์สะเทินนํ้าสะเทินบกและสตัว์เลื้อยคลาน 
Herpetology Laboratory 

1(0-3-2) 

311 406 ชีววิทยาทางทะเล 
Marine Biology 

3(3-0-6) 

311 482 มิญชวิทยา 
Histology 

3(3-0-6) 

311 483 ปฏิบัติการมิญชวิทยา 
Histology Laboratory 

1(0-3-2) 

311 484 ปรสิตวิทยา 
Parasitology 

3(3-0-6) 

311 485 ปฏิบัติการปรสติวิทยา 
Parasitology Laboratory 

1(0-3-2) 

**311 486 สังขวิทยาข้ันแนะนํา 
Introduction to Malacology 

3(3-0-6) 

**311 487 ปฏิบัติการสังขวิทยาข้ันแนะนํา 
Introduction to Malacology Laboratory 

1(0-3-2) 

**311 488 วิทยาโปรโตซัว 
Introduction to Protozoalogy 

3(2-3-6) 
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กลุ่มท่ี 3  กลุ่มรายวิชาท่ีเน้นความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ 
311 320 พรรณไม้นํ้า 

Aquatic Plants 
2(2-0-4) 

311 321 ปฏิบัติการพรรณไม้นํ้า 
Aquatic Plants Laboratory 

1(0-3-2) 

**311 322 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 
Plant Anatomy 

3(2-3-6) 

311 324 พฤกษศาสตร์ประยุกต ์ 
Applied Botany 

3(3-0-6) 

**311 416 ชีววิทยาของพืชช้ันต่ํา 
Biology of Cryptograms 

3(3-0-6) 

**311 417 ปฏิบัติการชีววิทยาของพืชช้ันต่ํา 
Biology of Cryptograms Laboratory 

1(0-3-2) 

311 424 พฤกษศาสตรเ์ศรษฐกิจ 
Economic Botany 

3(3-0-6) 

 
กลุ่มท่ี 4  กลุ่มรายวิชาท่ีเน้นความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์ 

311 348 พันธุศาสตรม์นุษย์ 
Human Genetics 

3(3-0-6) 

**311 350 เซลล์พันธุศาสตร์เบ้ืองต้น 
Elementary Cytogenetics 

3(3-0-6) 

311 351 ปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตรเ์บ้ืองตน้ 
Elementary Cytogenetics Laboratory 

1(0-3-2) 

**311 404 ชีววิทยาระดับโมเลกุล 
Molecular Biology 

3(3-0-6) 

**311 408 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช 
Plant Biotechnology 

3(3-0-6) 

**311 454 แหล่งพันธุกรรมพืชและสตัว์ 
Plant and Animal Genetic Resources 

2(2-0-4) 

311 455 ปฏิบัติการแหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์ 
Plant and Animal Genetic Resources Laboratory 

1(0-3-2) 

**311 456 พันธุศาสตรเ์ชิงชีวสังคม 
Biosocial Genetics 

2(2-0-4) 

*311 457 พันธุศาสตร์ประชากร   
Population Genetics 

3(3-0-6) 

 

 
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ท่ี เ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
*       หมายถึง รายวิชาใหม่ 
**     หมายถึง รายวิชาท่ีมีการปรบัปรุง 
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คําอธิบายระบบรหัสวิชา 
ตัวเลข 3 ตัวแรก แทน คณะและภาควิชา  

000  หมายถึง สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
050  หมายถึง สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
311 หมายถึง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์
312 หมายถึง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
315 หมายถึง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  
316 หมายถึง ภาควิชาสถิต ิคณะวิทยาศาสตร ์
317 หมายถึง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์
318 หมายถึง ภาควิชาชีวเคม ีคณะวิทยาศาสตร ์
319 หมายถึง ภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร ์

ตัวเลข 3 ตัวหลังของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ กําหนดดังน้ี  
ตัวเลขตัวท่ี 4 หมายถึง ระดับของวิชา 

เลข 1 และ 2 หมายถึง วิชาข้ันต้นของระดับปรญิญาตร ี
เลข 3 และ 4 หมายถึง วิชาข้ันสูงของระดับปรญิญาตร ี

ตัวเลขตัวท่ี 5 หมายถึง หมวดวิชาย่อยท่ีจัดสอน         
เลข 0 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาชีววิทยาท่ัวไป 
เลข 1, 2 และเลข 3 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพฤกษศาสตร ์
เลข 4, 5 และเลข 6 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพันธุศาสตร ์
เลข 7 และเลข 8 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาสัตววิทยา 
เลข 9 หมายถึง รายวิชาสมัมนา โครงงานวิจัย สหกิจศึกษา 

ตัวเลขตัวท่ี 6 หมายถึง ลําดับท่ีของรายวิชาในแต่ละหมวด 
3.1.4  ตัวอย่างแผนการศึกษา 

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 311 101 ชีววิทยา 1 

Biology I 
3(3-0-6) 

 311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
Biology  Laboratory I 

1(0-3-2) 

 315 106 ฟิสิกส์ข้ันแนะนํา 
Introductory Physics 

3(3-0-6) 

 315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 
General Physics Laboratory I 

1(0-3-2) 
 

 314 123 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 
Calculus for Biological Science I 

3(3-0-6) 

 000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

 000 130 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 
Information Literacy Skills 

3(3-0-6) 

 
 

000 153 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
Local Wisdom 

3(3-0-6) 

  รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 หน่วยกิต 
 
 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 20 หน่วยกิต 
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 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 311 103 ชีววิทยา 2 

Biology II 
3(3-0-6) 

 311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
Biology Laboratory II 

1(0-3-2) 

 312 108 เคมีหลักมูล 
Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

 312 106 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
General Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

 314 124 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 
Calculus for Biological Science II 

3(3-0-6) 

 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 
English for Academic Purposes I 

3(3-0-6) 

 000 155 การมีส่วนร่วมต่อสังคม 
Civic Engagement  

3(3-0-6) 

 319 101 นิเวศวิทยา 
Ecology 

3(3-0-6) 

 319 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
Ecology Laboratory 

1(0-3-2) 

  รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21  หน่วยกิต 
  รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 41 หน่วยกิต 
    
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
 311 270 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

Invertebrates 
3(3-0-6) 

 311 271 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
Invertebrates Laboratory 

1(0-3-2) 

 312 112 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 
Basic Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

 312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรย์ีเบ้ืองต้น 
Basic Organic Chemistry Laboratory  

1(0-3-2) 

 316 204 สถิติเบ้ืองต้น 
Elementary Statistics 

3(3-0-6) 

 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 
English for Academic Purposes II 

3(3-0-6) 

 000 156 พหุวัฒนธรรม 
Multiculturalism  

3(3-0-6) 

 xxx xxx เลือกเสร ี
Free Electives 

3 หน่วยกิต 

  รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 หน่วยกิต 
  รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 

 

61 หน่วยกิต 
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 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 311 200 ระเบียบวิธีวิจยัสําหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Research Methodology for Biological Science 
3(2-3-6) 

 311 244 พันธุศาสตรเ์บ้ืองต้น 
Elementary Genetics 

3(3-0-6) 

 311 245 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบ้ืองต้น 
Elementary Genetics Laboratory 

1(0-3-2) 

 312 242 เคมีวิเคราะห์ 2 
Analytical Chemistry II 

2(2-0-4) 

 312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 
Analytical Chemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

 317 211 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
General Microbiology 

3(3-0-6) 

 317 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 
General Microbiology Laboratory 

1(0-3-2) 

 311 316 สัณฐานวิทยาของพืช 
Plant Morphology  

3(3-0-6) 
 

 311 317 ปฏิบัติการสณัฐานวิทยาของพืช 
Plant Morphology Laboratory 

1(0-3-2) 

 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 
Critical Thinking and Problem Solving 

3(3-0-6) 
 

  รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21  หน่วยกิต 
  รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 82 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 
หน่วยกิต 

 311 309 การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา 
Instruments Usage in Biology 

2(1-3-4) 

 311 380 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
Vertebrates 

3(3-0-6) 

 311 381 ปฏิบัติการวิทยาสตัว์มีกระดูกสันหลัง 
Vertebrates Laboratory 

1(0-3-2) 

 318 305 ชีวเคมี 
Biochemistry 

3(3-0-6) 

 318 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี
Biochemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

 050 108 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร ์
English for Sciences 

3(3-0-6) 

 000 145 ภาวะผู้นําและการจัดการ 
Leadership and Management 

3(3-0-6) 

 xxx xxx เลือกเสร ี
Free Electives 

3 หน่วยกิต 

  รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  19 หน่วยกิต 
  รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 101 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
หน่วยกิต 

 311 300 เทคนิคทางชีววิทยา 
Techniques in Biology 

3(1-6-5) 

 311 310 สรีรวิทยาของพืช 
Plant Physiology 

3(3-0-6) 

 311 311 ปฏิบัติการสรรีวิทยาของพืช 
Plant Physiology Laboratory 

1(0-3-2) 

 311 318 อนุกรมวิธานพืช 
Plant Taxonomy 

3(3-0-6) 

 311 319 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช 
Plant Taxonomy Laboratory 

1(0-3-2) 

 311 370 สรีรวิทยาของสัตว์ 
Animal Physiology 

3(3-0-6) 

 311 371 ปฏิบัติการสรรีวิทยาของสัตว์ 
Animal Physiology Laboratory 

1(0-3-2) 

 311 xxx วิชาเลือก 
Elective  

3 หน่วยกิต 

  รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  18  หน่วยกิต 
  รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 119 หน่วยกิต 
 
 

   

 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  
(แผนปกติ) 

หน่วยกิต 

 311 304 เซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 
Cell and Molecular Biology 

3(3-0-6) 

 311 305 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 
Cell and Molecular Biology Laboratory 

1(0-3-2) 

 311 401 ชีววิทยาการเจรญิ 
Developmental Biology 

3(3-0-6) 

 311 402 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญ 
Developmental Biology Laboratory  

1(0-3-2) 

 311 407 วิวัฒนาการ 
Evolution 

3(3-0-6) 

 311 491 สัมมนาทางชีววิทยา 
Seminar in Biology 

1(0-3-2) 

    
  รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน   12 หน่วยกิต 
  รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 131 หน่วยกิต 
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 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  
(แผนปกติ) 

หน่วยกิต 

 311 494 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 
Research Project in Biology 

3(0-9-5) 

 311 xxx วิชาเลือก 
Elective  
 

6 หน่วยกิต 

  รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน    9  หน่วยกิต 
  รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 

 

140 หน่วยกิต 

 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  
(แผนสหกิจศึกษา) 

หน่วยกิต 

 311 304 เซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 
Cell and Molecular Biology 

3(3-0-6) 

 311 305 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 
Cell and Molecular Biology Laboratory 

1(0-3-2) 

 311 401 ชีววิทยาการเจรญิ 
Developmental Biology 

3(3-0-6) 

 311 402 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญ 
Developmental Biology Laboratory  

1(0-3-2) 

 311 407 วิวัฒนาการ 
Evolution 

3(3-0-6) 

 311 491 สัมมนาทางชีววิทยา 
Seminar in Biology 

1(0-3-2) 

 311 494 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 
Research Project in Biology 

3(0-9-5) 

    
  รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน   15 หน่วยกิต 
  รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 134 หน่วยกิต 
  

 
  

 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  
(แผนสหกิจศึกษา) 

หน่วยกิต 

 311 495 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 
Cooperative Education in Biology 
 

6 หน่วยกิต 

  รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน    6  หน่วยกิต 
  รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 

 

 

 

140 หน่วยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

 
รายวิชาควบ  หมายถึง รายวิชาท่ีเรียนพร้อมกัน 
 
 

 000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  English for Communication  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม 
 Development of listening, speaking, reading and writing English language skills, 

communication in social settings. 
 

 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 000 101 หรือเทียบเท่า  
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานท่ัวไปและทางวิชาการ 
 Development of basic English language skills, basic language for general and 

academic English. 
  
 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษข้ันสูง ภาษาอังกฤษข้ันสูงสําหรับใช้ส่วนตัวและทางวิชาการ 
 Development of advanced English language skills, advanced language for general 

and academic English. 
  
 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
  Information Literacy skill  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 แนวคิดและความสําคัญของสารสนเทศ กระบวนการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ 

การสืบค้นสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ  การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

 Concept and importance of information, processes development of information 
literacy skill, information searching, selecting sources of information, evaluation of information 
values, information analysis and synthesis, information composition and presentation in various 
formats. 
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 000 145 ภาวะผู้นําและการจัดการ 3(3-0-6) 
  Leadership and Management  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นํา บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้นํา การสร้างทีมงานและ

การทํางานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการกับความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นํา และการ
จัดการ 

 Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of 
leadership, team building and team working, principle and theories of management, self 
management, crisis management, change management, conflict management, strategic 
management, development of leadership and management. 

 
 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
  Local Wisdom  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 แนวคิดของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการดํารงชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับพัฒนาการ

ของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 Concept of local wisdom, local wisdom and ways of life, local wisdom and 

community development, local wisdom and impact of social and globalization, local wisdom 
development. 

  
 000 155 การมีส่วนร่วมต่อสังคม 3(3-0-6) 
  Civic Engagement  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 แนวคิดการมีส่วนร่วมในสังคม รูปแบบ บริบทและปัจจัยเง่ือนไขของการมีส่วนร่วมในสังคมในแต่

ละระดับ บทบาทของตนเองและผู้อ่ืนในการมีส่วนร่วมในสังคม การพัฒนาตนเองเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข   

 Concept of civic engagement, pattern, context, and factors to consider in each 
levels of societ, roles of individual and others to co-operated in civic engagement, self 
development for happiness of living in society. 

 
 000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  Multiculturalism  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบทางวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตมนุษย์  

Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, Thai culture and 
Isan culture, impact of cultural changes on society and human way of life.  
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 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
  Critical Thinking and Problem Solving  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล การคิดและ

ตัดสินใจ แนวทางการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ และการตอบสนองเมื่อถูกวิพากษ์ หลักการและกระบวนการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม แนวทางการพัฒนาการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม 

 Concept and process of critical thinking, knowledge and information searching, 
reasoning, thinking and decision making, means to develop critical thinking and responding to 
criticism with responsiveness, scientific and social problem solving processes. 

  
 050 108 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
  English for Sciences  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การอ่าน การเขียนในบริบททางด้านวิทยาศาสตร ์
 Development of English communication, reading and writing skills in sciences. 
  
 311 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
  Biology I  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 หลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล ์พลังงานกับชีวิต การสืบพันธ์ุระดับเซลล์และ

พันธุศาสตร ์โครงสร้างและสรีรวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 Principles of biology, structure and function of cells, energy and life, cellular 

reproduction and genetics, structure and physiology of animals, ecology and environmental 
science. 

  
 311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 
  Biology Laboratory I  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 101  
 การทดลองปฏิบัติการในเรื่องโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ พลังงานกับชีวิต การสืบพันธ์ุระดับ

เซลล์และพันธุศาสตร์ โครงสร้างและสรีรวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 Laboratory experiments in structure and function of cells, energy and life, cellular 

reproduction and genetics, structure and physiology of animals, ecology and environmental 
science. 

 
 311 103 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
  Biology II  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 วิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ เน้ือเย่ือ

พืชและสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธ์ุและการเจริญของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง โภชนาการและการลําเลียงใน
พืช  
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 Evolutionary biology, biodiversity, structure and function of plant cells, plant 
tissues and physiology, plant reproduction and development, photosynthesis, nutrition and 
transport in plants. 

 
 311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
  Biology Laboratory II  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 103  
 การทดลองปฏิบัติการการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ

หน้าท่ีของเซลล์ เน้ือเย่ือพืชและสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธ์ุและการเจริญของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง 
โภชนาการและการลําเลียงในพืช 

 Laboratory experiments in evolutionary biology, biodiversity, structure and 
function of plant cells, plant tissues and physiology, plant reproduction and development, 
photosynthesis, nutrition and transport in plants. 

 
 **311 109 การวาดภาพทางชีววิทยา 3(1-6-5) 
  Biological Drawing  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 หลักและการฝึกทักษะในการวาดภาพสิ่งมีชีวิต ท้ังจากของจริงและจากกล้องจุลทรรศน์ เพ่ือ

ประกอบการศึกษาและงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีการศึกษาภาคสนาม 
Principles and practice in drawing of organisms from specimens and microscope for 

study and research in biological sciences, field trips. 
 

 **311 200 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 
  Research Methodology for Biological Science  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล  ข้ันตอนการวิจัยด้วยระเบียบวิธี

วิทยาศาสตร์  จรรยาบรรณการวิจัย  เทคนิคและรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย  การวางแผนงานวิจัยและการ
วิเคราะห์ข้อมูล  วิธีการนําเสนอผลงานวิจัย 

 Fundamental of scientific research, information retrieval, scientific method for 
research, research ethics, techniques and style for research report, research planning and data 
analysis, research presentation. 

  
 **311 201 ชีววิทยาภาคสนาม 2(2-0-4) 
  Field Biology  
  เง่ือนไขของรายวิชา :  311 101, 311 102, 311 103, 311 104  
 ระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมของสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ตามถ่ินท่ีอยู่แบบต่าง ๆ เช่น ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง 

ป่าเบญจพรรณ แม่นํ้า ลําธาร ทะเลสาบ บึง บ่อ หาดทราย ป่าชายเลน  งานวิจัยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใน
แต่ละถ่ินอาศัย การวางแผนการศึกษาด้วยตนเอง 
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 Natural ecosystem, communities of organisms in different types of habitats, e.g., dry 
dipterocarp forest, dry evergreen forest, mixed deciduous forest, rivers, streams, lakes, swamps, 
ponds, sandy beaches, mangrove forest, researches on diversities of life in each habitat, self 
study plan. 

 
 **311 202 ปฏิบัติการชีววิทยาภาคสนาม 1(0-3-2) 
  Field Biology Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 202  
 การทดลองปฏิบัติการเรื่องระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมของสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ตามถ่ินท่ีอยู่แบบ

ต่างๆ เช่น ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ แม่นํ้า ลําธาร ทะเลสาบ บึง บ่อ หาดทราย ป่าชายเลน งานวิจัย
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแต่ละถ่ินอาศัย การวางแผนการศึกษาด้วยตนเอง และการศึกษาภาคสนาม 

 Laboratory experiments in natural ecosystem, communities of organisms in 
different types of habitats, e.g., dry dipterocarp forest, dry evergreen forest, mixed deciduous 
forest, rivers, streams, lakes, swamps, ponds, sandy beaches, mangrove forest, researches on 
diversities of life in each habitat, self study plan and field studies. 

 
 *311 203 การผลิตสื่อทางวิทยาศาสตร์  

Scientific Media Production 
2(1-3-4) 

  เง่ือนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
 วิทยาศาสตร์กับการสื่อสารด้านต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ ประเภทของสื่อ วิธีการเลือกใช้ เป้าหมาย

ในการผลิต ผู้บริโภค ประเด็นของเรื่องราว การวางแผนการผลิต โครงร่าง โปรแกรม การเขียนสคริปต์ ภาพและ
เสียง การบันทึก วิดิทัศน์ มัลติมีเดีย สังคมออนไลน์ จริยธรรม 

 Media, science and communication aspects, publicity, types of media, how to 
use, the goal of production, consumer, theme, production planning, framework,  program, script 
writing, image and sound, recording, video, multimedia, social network, ethics. 

 
 **311 244 พันธุศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
  Elementary Genetics  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102  
 ประวัติของวิชาพันธุศาสตร์  การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์  การถ่ายทอดพันธุกรรม

ตามกฎของเมนเดลและนอกเหนือกฎของเมนเดล  สารพันธุกรรม  การแสดงออกของจีน  การควบคุมการทํางาน
ของจีน ความน่าจะเป็นท่ีใชใ้นพันธุศาสตร์ การกลายพันธุ์ระดับจีนและโครโมโซม มัลติเพิลแอลลีล การถ่ายทอด
ลักษณะพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมด้วยจีนท่ีอยู่นอกนิวเคลียส   พันธุศาสตร์ของมนุษย์   พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์  
พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ  การถ่ายทอดลักษณะเชิงปริมาณ  ลิงเกจและรีคอมบิเนชัน การกําหนดเพศ
และการถ่าย ทอดลักษณะพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมด้วยจีนท่ีอยู่บนโครโมโซมเพศ พันธุวิศวกรรมเบ้ืองต้นและความรู้
ทางพันธุศาสตร์ท่ีค้นพบใหม่ ๆ 

History of genetics, cell division and gametogenesis, Mendelian and Non-
Mendeliangenetics, genetic material, gene action, gene regulation, probability in genetics, 
genemutation and chromosome aberration, multiple alleles, cytoplasmic inheritance 
andmaternal effect, human genetics, microbial genetics, population genetics and evolution, 
quantitative inheritance, linkage and recombination, sex determination and sexlinked gene 
inheritance, elementary genetic engineering and current topics in genetics. 
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 311 245 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบ้ืองต้น 1(0-3-2) 
  Elementary Genetics Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 244  
 ฝึกหัดเทคนิคในการใช้แมลงหว่ีเป็นวัสดุในการทดลองทางพันธุศาสตร์ ศึกษาการถ่ายทอด

พันธุกรรมลักษณะเดียวและสองลักษณะพร้อมกัน การทดสอบไค-สแควร์ การนับจํานวนโครโมโซมของเซลล์ร่างกาย
และเซลล์สืบพันธ์ุ  เซ็กส์โครมาทิน  พันธุศาสตร์ของมนุษย์  พันธุศาสตร์ประชากร  พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ การสกัด
ดีเอ็นเอเบ้ืองต้นและเจลอิเล็กโตรโฟริซิส 

 Basic technique in using  Drosophila melanogaster for an experiment in genetics, 
monohybrid and dihybrid cross, Chi-square test, somatic and meiotic chromosome number, sex 
chromatin, human genetics, population genetics, quantitative genetics, basic DNA extraction and 
gel electrophoresis. 

 
 311 270 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(3-0-6) 
  Invertebrates  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102, 311 103, 311 104  
 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การสืบพันธ์ุ นิเวศวิทยาและการจําแนกประเภทของ

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมท้ังคอร์เดตท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง 
 Morphology, anatomy, physiology, reproduction ecology and classification of 

invertebrates and chordates without backbone. 
 

 311 271 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงั 1(0-3-2) 
  Invertebrates Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 270  
 การทดลองปฏิบัติการศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การสืบพันธ์ุ นิเวศวิทยา

และการจําแนกประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมท้ังคอร์เดตท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง 
 Laboratory experiments in morphology, anatomy, physiology, reproduction 

ecology and classification of invertebrates and chordates without backbone. 
 

 **311 300 เทคนิคทางชีววิทยา 3(1-6-5) 
  Techniques in Biology  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 หลักการเทคนิคทางชีววิทยา การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การเตรียมสไลด์เน้ือเย่ือสัตว์และพืช 

เพ่ือศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เทคนิคมาตรฐานสําหรับศึกษาวิจัยทางชีววิทยาและปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางชีววิทยา และการทําสไลด์ถาวรของตัวอย่างสัตว์และพืชด้วยเทคนิคต่าง ๆ เป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม 

Principle of technique in biology including collecting, caring and preparing plant 
and animal tissues samples. Standard techniques for learning and research in Biology. Practicing 
in biological instruments and equipments in preparation of plant and animal samples with 
various techniques. 
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 311 304 เซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 
  Cell and Molecular Biology  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 244, 311 245  
 โครงสร้าง หน้าท่ีและพฤติกรรมของเซลล์และออร์แกแนลล์ภายในเซลล์ ชีวเคมี สรีรวิทยาและ

พันธุกรรมระดับเซลล์ เทคนิคการศึกษาชีววิทยาของเซลล์ กระบวนการเจริญของเซลล์ 
 Structure, function and behavior of cells and cell organelles, biochemical, 

physiological and genetic aspects of cells, techniques for studying cell biology and 
developmental processes of cells. 

 
 311 305 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 1(0-3-2) 
  Cell and Molecular Biology Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ  311 304  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคพ้ืนฐานท่ีใช้ในการศึกษาจีน 

A practical course introducing basic techniques in gene manipulation. 
 

 311 306 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเย่ือพืชและสัตว์ 2(2-0-4) 
  Plant and Animal Cell and Tissue Culture  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102, 311 103, 311 104  
 หลักการเพาะเลี้ยงเน่ือเย่ือของพืชและสัตว์ การเติบโตและการเจริญของเซลล์และเน้ือเย่ือท่ี

เพาะเลี้ยง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเติบโตและการเจริญ การประยุกต์แนวปฏิบัติและการนําไปใช้ในอนาคต 
 Principles of plant and animal cell and tissue culture, growth and development 

of cultured cells and tissues, factors influencing growth and development, practical application 
and future prospects. 

 
 311 307 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเย่ือพืชและสัตว์ 1(0-3-2) 
  Plant and Animal Cell and Tissue Culture Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 306  
 เทคนิคเบ้ืองต้นในการเพาะเลี้ยงเซลล์และเน้ือเย่ือพืชและสัตว์ การเตรียมอาหาร เทคนิคปลอด

เช้ือ การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชและสัตว์ ปัจจัยทางเคมีและทางกายภาพท่ีมีผลต่อการเติบโตและการเจริญของ
เน้ือเย่ือพืชและสัตว์ โครงงานและการนําเสนอผลการทดลอง 

 Basic techniques in plant and animal cell and tissue culture, preparation of 
media, aseptic techniques, tissue culture of plants and animals, chemical and physical factors 
affecting growth and development of cultured cells and tissues, individual projects and 
presentation of experimental results. 

 
 **311 308 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 2(2-0-4) 
  Biodiversity and Conservation  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102, 311 103, 311 104  
 หลักของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของพันธุกรรม ชนิด และนิเวศวิทยา 

ความหลากหลายภายในประชากร สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและแนวโน้มในอนาคต การ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพแบบย่ังยืนในประเทศไทย กรณีศึกษา  
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 Principles of biodiversity, genetic, species and ecological diversities, diversity 
within populations, causes of the biodiversity loss and future prospect, sustainable conservation 
and utilization of biodiersity in Thailand, case studies.   

 
 311 309 การใช้เคร่ืองมือทางชีววิทยา 2(1-3-4) 
  Instruments Usage in Biology  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 หลักการและการทํางานของเครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือท่ีใช้ในงานเฉพาะด้านชนิดต่าง ๆ ท่ี

จําเป็นต้องใช้ในการศึกษาวิจัยทางชีววิทยา ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์พ้ืนหลังสว่าง-พ้ืนหลังมืด  กล้องจุลทรรศน์เฟส-
คอนทราสท์ กล้องจุลทรรศน์ฟลูเรสเซนซ์ กล้องจุลทรรศน์อินเวิร์ตเทส กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เครื่องช่ัง 
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง เครื่องป่ันเหว่ียง เครื่องวัดการดูดกลืนแสง เครื่องวัดการดูดกลืนแสงโดยอะตอม เครื่อง
แก๊สโครมาโทรกราฟี เครื่องแยกสารเหลวประสิทธิภาพสูง เครื่องวัดค่าชลศักย์ เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วย
แสง เครื่องเพรสเซอร์บอมบ์ เครื่องยิงอนุภาค เครื่องอิเล็กโทรโฟรีซิส เครื่องเพ่ิมปริมาณช้ินส่วน ดีเอ็นเอ เป็นต้น 
การศึกษานอกสถานท่ี 

 Principles of instruments and operation of basic and specific instruments essential 
for biological research such as light microscope, dark field microscope, phase contrast 
microscope, fluorescence microscope, inverted microscope, electron microscope, balance, pH 
meter, centrifuge, spectrophotometer, atomic absorption spectroscopy, gas chromatography, 
highperformance liquid chromatography, osmometer, photosynthesis system, pressure bomb, 
gene gun, electrophoresis, thermalcycler etc., excursions. 

 
 311 310 สรีรวิทยาของพืช 3(3-0-6) 
  Plant Physiology  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102, 311 103, 311 104  
 หลักการของกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช การลําเลียงนํ้าและธาตุอาหาร ธาตุอาหารพืช การ

สังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การลําเลียงในโฟลเอ็มและการแบ่งสารอาหาร การสร้างสารอินทรีย์จากแร่ธาตุ 
สรีรวิทยาภายใต้สภาวะกดดัน สารประกอบทุติยภูมิในพืช การเติบโตและการเจริญของพืช สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชไฟโตโครมและการเปลี่ยนแปลง รูปร่างของพืช การควบคุมการออกดอก สรีรวิทยาและชีววิทยา
ระดับโมเลกุลของพืช 

 Principles of physiology of plants, transport of water and solutes, mineral 
nutrients, photosynthesis, respiration, phloem transport and assimilate partitioning, assimilation of 
mineral nutrients, stress physiology, plant secondary metabolites, plant growth and 
development, plant growth regulators, phytochrome and morphogenesis, control of flowering, 
plant physiology and molecular biology. 

  

 311 311 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 1(0-3-2) 
  Plant Physiology Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 310  
 การทดลองปฏิบัติการเก่ียวกับหลักการของกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช การลําเลียงนํ้าและ

ธาตุอาหาร ธาตุอาหารพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การลําเลียงในโฟลเอ็มและการแบ่งสารอาหาร การ
สร้างสารอินทรีย์จากแร่ธาตุ สรีรวิทยาภายใต้สภาวะกดดัน สารประกอบทุติยภูมิในพืช การเติบโตและการเจริญของ
พืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชไฟโตโครมและการเปลี่ยนแปลง รูปร่างของพืช การควบคุมการออกดอก 
สรีรวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 
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Laboratory experiments in principles of physiology of plants, transport of water 

and solutes, mineral nutrients, photosynthesis, respiration, phloem transport and assimilate 
partitioning, assimilation of mineral nutrients, stress physiology, plant secondary metabolites, 
plant growth and development, plant growth regulators, phytochrome and morphogenesis, 
control of flowering, plant physiology and molecular biology. 

  
 311 316 สัณฐานวิทยาของพืช 3(3-0-6) 
  Plant Morphology  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102, 311 103, 311 104  
 พืชไม่มีระบบท่อลําเลียงและพืชท่ีมีระบบท่อลําเลียงข้ันแนะนํา การจําแนก ความสัมพันธ์เชิง

วิวัฒนาการ โครงสร้างและการสืบพันธ์ุของพืชตัวอย่างในแต่ละสกุล 
Non-vascular and vascular plants, classification, evolutionary relationships, 

structure and reproduction of representative genera. 
  
 311 317 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช 1(0-3-2) 
  Plant Morphology Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 316  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับรูปร่าง โครงสร้างทางร่างกายและการสืบพันธ์ุของพืชตัวอย่างในแต่ละสกุลของ

กลุ่มพืช 
Laboratory work dealing with form, vegetative and reproductive structure of 

representative genera. 
 

 311 318 อนุกรมวิธานพืช 3(3-0-6) 
  Plant Taxonomy  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102, 311 103, 311 104  
 หลักในการจําแนก การตั้งช่ือและการระบุพันธ์ุไม้โดยเฉพาะพืชดอก ความสัมพันธ์ของพืช 

ลักษณะของวงศ์ ถ่ินกําเนิด การกระจายพันธ์ุและความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจ วิธีการสร้างและใช้รูปวิธาน 
 Principles of plant classification, nomenclature and identification with emphasis 

on flowering plants, relationship of plants, family characteristics, origin, distribution and 
economic importance, construction and use of keys.  

  
 311 319 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช 1(0-3-2) 
  Plant Taxonomy Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 318  
 การศึกษาภาคสนาม เทคนิคในการเก็บและรักษาตัวอย่างพันธ์ุไม้ การระบุพันธ์ุไม้ถึงวงศ์ สกุล 

และชนิดโดยอาศัยรูปวิธาน คู่มือและตัวอย่างพันธ์ุไม้แห้ง 
 Field study, plant collection and herbarium techniques, identification to families, 

genera and species by means of artificial keys, manuals and herbarium specimens. 
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 311 320 พรรณไม้น้ํา 2(2-0-4) 
  Aquatic Plants  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102, 311 103, 311 104  
 ลักษณะทางอนุกรมวิธานของวงศ์และสกุลท่ีเป็นตัวแทนของพรรณไม้นํ้าในประเทศไทย การ

จําแนก ถ่ินกําเนิด นิเวศวิทยา และความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจของพืชดอก 
Taxonomic characters of families and representative genera of aquatic plants in 

Thailand, classification, origin, ecology and economic importance of flowering plants. 
  
 311 321 ปฏิบัติการพรรณไม้น้ํา 1(0-3-2) 
  Aquatic Plants Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 320  
 สัณฐานวิทยาของพรรณไม้นํ้าในประเทศไทย ท้ังไมด้อก ไบรโอไฟต์ เฟิร์น รวมท้ังสิ่งมีชีวิตอ่ืน

ขนาดใหญ่คลา้ยพืชท่ีเจรญิอยู่ในนํ้าได้แก่สาหร่ายไฟ สาหร่ายสีเขียว เช่นเทา (Spirogyra) การระบุ การเก็บรวบรวม
และการรักษาตัวอย่างพรรณไม้นํ้า การศึกษาภาคสนาม 

Morphology of aquatic plants in Thailand, flowering plants, identification, 
collection and preservation, field studies. 

  
 **311 322 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 3(2-3-6) 
  Plant Anatomy  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102, 311 103, 311 104  
 เซลล์ เน้ือเย่ือและระบบเน้ือเย่ือของพืช พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และเน้ือเย่ือใน

ระยะต่าง ๆ ของการเติบโตและการเจริญของอวัยวะพืช การฝึกปฏิบัติการ 
 Plant cells, tissues and tissue systems, cell and tissue differentiation in stages of 

growth and development of plant organs, laboratory works. 
 

 311 324 พฤกษศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
  Applied Botany  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102, 311 103, 311 104  
 การประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าและพัฒนาการทางพฤกษศาสตร์ในปัจจุบันให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

เพ่ือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ การใช้ประโยชน์จากพืชอย่างคุ้มค่า การศึกษาภาคสนาม 
 Application of knowledge from current progress and development of plant 

science to provide new knowledge for furnishing the necessities of life, sustainable use of plants, 
field studies. 

 
 311 348 พันธุศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6) 
  Human Genetics  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 244  
 ความรู้พ้ืนฐานเรื่องดีเอ็นเอ โครโมโซมเซลล์พันธุศาสตร์และจีโนมของมนุษย์ การถ่ายทอดทาง

พันธุกรรมของโรคและความผิดปกติพันธุกรรมในมนุษย์ โลหิตพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ของมะเร็ง พันธุศาสตร์เชิง
ภูมิคุ้มกันและเชิงชีวเคมี พันธุศาสตร์ประชากร เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์และการประยุกต์ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอกับ
การประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์ และการให้คําแนะนําปรึกษาทางพันธุศาสตร์ 
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 Basics knowledge of human DNA, chromosome, cytogenetics and genome, 
genetic inheritance of human genetic disorders, hematogenetics, cancer genetics, immunological 
and biochemical genetics, population genetics, genetic technology and applications, DNA 
fingerprint and its application in forensics and genetic counseling. 

  
 **311 350 เซลล์พันธุศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
  Elementary Cytogenetics  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 244, 311 245  
 การแบ่งเซลล์และพฤติกรรมของโครโมโซม โครงสร้างของโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตช้ันสูงโครโมโซมท่ี

มีลักษณะพิเศษ การกําหนดเพศและโครโมโซมเพศ การเปลี่ยนแปลงจํานวนและรูปร่างของโครโมโซม เทคนิค
การศึกษาโครโมโซมและการย้อมแถบสีโครโมโซม โครโมโซมและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ การศึกษาเซลล์พันธุ
ศาสตร์ของพืช สัตว์ และมนุษย์ 

Cell division and behavior of chromosome, chromosome structure in higher 
organisms, giant and lampbrush chromosome, sex-determination and sex chromosome, 
chromosome aberration, chromosome techniques and chromosome banding, chromosome and 
evolution, cytogenetics of plants, animals and human. 

  
 311 351 ปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์เบ้ืองต้น 1(0-3-2) 
  Elementary Cytogenetics Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 350  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร ์ 
 Laboratory techniques in cytogenetics.  

 
 311 370 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(3-0-6) 
  Animal Physiology  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102, 311 103, 311 104  
 หน้าท่ีและการควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆของสัตว์  ตั้งแต่เย่ือหุ้มเซลล์จนถึงระบบอวัยวะ  

ได้แก่ ระบบประสาท กล้ามเน้ือ วงจรโลหิต หายใจ ย่อยอาหาร ขับถ่าย สืบพันธ์ุ และระบบต่อมไร้ท่อ ความสัมพันธ์
ของระบบเหล่าน้ี การควบคุมอุณหภูมิและการรักษาภาวะธํารงดุลของร่างกาย 

 Functions and controls of animal systems from cell membrane to organ systems; 
nervous, muscular, circulatory, respiratory, digestive, excretory, reproductive and endocrine 
systems;  interrelationship among these systems, body thermal regulation and maintenance of 
homeostasis. 

 
 311 371 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์ 1(0-3-2) 
  Animal Physiology Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 370  
 การทดลองเพ่ือศึกษาสมบัติและกลไกการเคลื่อนท่ีของสารผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ สรีรวิทยาของระบบ

อวัยวะ ระบบประสาท ระบบกล้ามเน้ือ ระบบหายใจ ระบบวงจรโลหิตและระบบสืบพันธ์ุ แสดงวิธีการศึกษาและ
การทํางานของอวัยวะของบางระบบด้วยวีดีทัศน์ เช่น การทํางานของระบบประสาท การศึกษาการเกิดกระแส
ประสาท การทํางานของไต และการทํางานของระบบต่อมไร้ท่อ 
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 Experimental studies on properties and transport mechanisms of cell membrane, 
physiology of organ systems; nervous, muscular, respiratory circulatory and reproduction system; 
video illustration of some system. 

 
 311 380 สัตว์มีกระดูกสนัหลัง 3(3-0-6) 
  Vertebrates  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102,  311 103, 311 104  
 ประวัติของสัตว์มีกระดูกสันหลัง คอร์เดตช้ันต่ํา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรมและการ

จําแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบในความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
History of vertebrates, lower chordates, morphology, physiology, behavior and 

classification of vertebrates, comparative anatomy in relation to evolution of vertebrates. 
 

 311 381 ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสนัหลัง 1(0-3-2) 
  Vertebrates Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311  380  
 ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างภายนอกและภายในของสัตว์มีกระดูกสันหลัง การผ่าตัดสัตว์มีกระดูก

สันหลังท่ีเป็นตัวแทนของแต่ละคลาส 
Comparative studies of external and internal  structure of vertebrates, dissection 

of representatives of each class of vertebrates. 
 

 **311 382 ชีววิทยาภูมิคุ้มกนัขัน้พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  Basic Immunobiology  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 317 211 
 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ภูมิคุ้มกันแบบจําเพาะ พันธุศาสตร์

และวิวัฒนาการของระบบภูมิคุ้มกัน โรคท่ีเก่ียวกับความผิดปกติระบบภูมิคุ้มกัน โรคเอดส์ ภูมิคุ้มกันของระบบ
สืบพันธ์ุ ปัจจัยทางสรีรวิทยาและสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน 

 Overview of the immune system, innate immunity, specific immunity, genetic 
aspects and evolution of the immune system, reproductive immunity, physiologic and 
environmental influences on the immune system. 

 
 **311 386 พฤติกรรมของสัตว์ 2(2-0-4) 
  Animal Behavior  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 319 101, 319 102  
 พฤติกรรมของสัตว์เพ่ือการอยู่รอด พ้ืนฐานทางสรีรวิทยา การจําแนก พันธุกรรม และวิวัฒนาการ 

พฤติกรรมเชิงนิเวศวิทยา พฤติกรรมทางสังคมและความสําเร็จของพฤติกรรม 
Animal behavior for survival, physiological basis, classification, genetics and 

evolution, ecological behavior, social behavior and importance of behavior.   
 

 311 387 ปฏิบัติการพฤติกรรมของสัตว์ 1(0-3-2) 
  Animal Behavior Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 386  
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ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์จากวีดิทัศน์ ค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมเของสัตว์ ทําการทดลอง

เก่ียวกับพฤติกรรมของสัตว์ในห้องปฏิบัติการหรือในภาคสนาม เขียนรายงานและนําเสนอด้วยปากเปล่า 
Studies of animal behavior from video, literature review of animal behavior, 

experiments on animal behavior in the laboratory or the field, writing report and oral 
presentation. 

 
 311 388 วิทยาสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน 3(3-0-6) 
  Herpetology 

เง่ือนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102 หรือ 311 105, 311 106 หรือ 311 107, 311 
108, หรือ 311 111, 311 112 

 ชีววิทยาของสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน รวมท้ังกายวิภาคศาสตร์  การสืบพันธ์ุ  
การเจริญ  วิวัฒนาการ  การแพร่กระจาย  การจัดจําแนก  สรีรวิทยา และนิเวศวิทยา 

The biology of amphibians and reptiles including their anatomy, reproduction, 
development, evolution, distribution, classification, physiology and ecology. 

 
 *311 389 ปฏิบัติการวิทยาสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน 1(0-3-2) 
  Herpetology Laboratory  

เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 388 
 ศึกษาชีววิทยาสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน สัณฐานวิทยา การแพร่กระจาย  การ

จัดจําแนก  นิเวศวิทยา  และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง การศึกษาภาคสนาม 
Studies of biology of amphibians and reptiles including their morphology, 

distribution, classification, ecology and research, field trips. 
 

 **311 401 ชีววิทยาการเจริญ 3(3-0-6) 
  Developmental Biology  
  เง่ือนไขของรายวิชา :  311 244  
 การเจริญและพัฒนาของสิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์และระดับโมเลกุล การเจริญของสัตว์และพืช ผล

ของฮอร์โมนและสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญของสัตว์และพืช 
Cellular and molecular developmental biology, animal and plant development 

and hormonal and environmental effects to animal and plant development. 
 

 311 402 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญ 1(0-3-2) 
  Developmental Biology Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา :  รายวิชาควบ 311 401  
 การทดลองปฏิบัติการเก่ียวกับการเจริญและพัฒนาของสิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์และระดับโมเลกุล 

การเจริญของสัตว์และพืช ผลของฮอร์โมนและสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญของสัตว์และพืช  
Laboratory experiments in cellular and molecular developmental biology, animal 

and plant development and hormonal and environmental effects to animal and plant 
development. 
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 **311 404 ชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 
  Molecular Biology  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล กลไกการถ่ายแบบและซ่อมแซมดีเอ็นเอ การควบคุมการแสดงออกของ

ยีน กลไกการรวมยีน พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม การส่งถ่ายยีนในพืชและสัตว์ การ
ประยุกต์ชีววิทยาระดับโมเลกุลสําหรับการปรับปรุงพันธ์ุพืช การแพทย์และการอุตสาหกรรม 

Molecular genetics, DNA replication and repair mechanisms, control of gene 
expression, genetic recombination mechanisms, microbial genetics, recombinant DNA 
technology, gene transfer in plants and animals, application of molecular biology for crop 
improvement, medicine and industry. 

 
 311 406 ชีววิทยาทางทะเล 3(3-0-6) 
  Marine Biology  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 270, 311 271  
 ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมในมหาสมุทร 

การไหลเวียนของนํ้า ระบบนิเวศในทะเล การปรับตัวทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของสัตว์ทะเล ผลผลิตทาง
ทะเล ห่วงโซ่อาหาร มลพิษในทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลเชิงการค้า 

 Biology of marine organisms, relationship between organisms and oceanic 
environmental factors, water circulation, marine ecosystem, morphological and physiological 
adaptation of marine animals, marine productivity, food chain, marine pollution and culture of 
marine animals for commercials. 

 
 **311 407 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
  Evolution  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 244  
 ประวัติการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน ความหลากหลายทางชีวภาพ  

หลักฐานท่ีแสดงการเกิดกระบวนการวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์เชิงประชากร การกลายพันธ์ุ การคัดเลือกทาง
ธรรมชาติ และการปรับตัว การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ รูปแบบการเกิดวิวัฒนาการ วิวัฒนาการเชิงชีววิทยาโมเลกุล 
กําเนิดและวิวัฒนาการของอาณาจักรสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของมนุษย์ 

 Evolutionary history of life, Darwin’s evolutionary theory, biodiversity, evidence of 
evolutionary processes, population genetics, mutation, natural selection and adaptation, 
speciation, pattern of evolution, molecular evolution, origin and evolution of kingdom of life, 
human evolution. 

 
 **311 408 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช 3(3-0-6) 
  Plant Biotechnology  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 101  หรือ  311 103  
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชดั้งเดิม เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชสมัยใหม่ หลักการของเทคโนโลยี การ

วิจัยและพัฒนา การจัดการความรู้ โครงการจีโนม ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ผลผลิตพืชและการนําไปใช้ประโยชน์ ความ
ปลอดภัยและจริยธรรม ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและการลงทุน และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
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 Conventional plant biotechnology, modern plant biotechnology, principle of 
technology, research and development,  knowledge management, genome project, DNA 
fingerprint, plant products and utilization, safety and ethics, plant biotechnology business and 
investment, and excursions. 

 
 **311 409 บรรพชีววิทยา 3(3-0-6) 
  Paleobiology  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 โลกและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในยุคทางธรณีวิทยา การกําเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิตในยุคดึกดําบรรพ์ ระบบนิเวศ และสภาวะแวดล้อมในยุคดึกดําบรรพ์ของประเทศไทย วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต การเกิดฟอสซิล และแหล่งท่ีพบฟอสซิล การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโบราณ และการสูญพันธ์ุของ
สิ่งมีชีวิตจํานวนมาก มีการศึกษาภาคสนาม  

 Earth and early lives in geological eras, origin of life, diversity of life in paleozoic 
world, paleoecology, the ancient environment of Thailand, evolution of organisms, fossilization 
and fossil records, environmental changes, mass extinction and field studies. 

 
 **311 416 ชี ว วิ ท ย าของพืชชั้นตํ่า 3(3-0-6) 
  Biology of Cryptograms  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102, 311 103, 311 104  
 สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบ การสืบพันธ์ุ การเติบโตและการเจริญ การกระจายพันธ์ุ การจําแนก 

การระบุ นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและความสําคัญทางเศรษฐกิจของสาหร่าย ไลเคน เห็ดรา และ ไบรโอไฟต์  
Comparative morphology, reproduction, growth and development, distribution, 

classification, identification, ecology, evolution and economic importance of algae, lichens, fungi 
and bryophytes. 

  
 **311 417 ปฏิบัติการชีววิทยาของพืชชั้นตํ่า 1(0-3-2) 
  Biology of Cryptograms Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 416  
 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ท่ีจําเป็นสําหรับการศึกษาพืชช้ันต่ําในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม วิธี

การศึกษาภาคสนาม การเก็บตัวอย่าง การจําแนกและการระบุ เทคนิคการเพาะเลี้ยง และเทคนิคสมัยใหม่ท่ีใช้ใน
การศึกษาพืชช้ันต่ําในกลุ่มของสาหร่าย เห็ดรา ไลเคนส์ และไบรโอไฟต์ การศึกษาภาคสนาม 

Scientific instruments required for studying cryptogams in laboratory and fields, 
methods for field study, sample collection, classification and identification, culturing techniques, 
and modern techniques used for studying cryptogamic algae, fungi, lichens and bryophytes, field 
study. 

 
 311 424   พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
  Economic Botany  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102, 311 103, 311 104  
 ชีวประวัติ ถ่ินกําเนิด การกระจายพันธ์ุ สัณฐานวิทยาและการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารและพืช

สมุนไพร พืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และเขตร้อน และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
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Life history, origin, distribution, morphology and uses of food and medicinal 

plants, industrial and economic plants in Thailand and the tropics and excursions. 
 

 **311 454   แหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์ 2(2-0-4) 
  Plant and Animal Genetic Resources  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 244  
 ความสําคัญของแหล่งพันธุกรรมทางพืชและสัตว์ การเก็บรวบรวมความผันแปรทางพันธุกรรมของ

พันธ์ุพืชป่าและพืชท่ีเพาะปลูก การศึกษาลักษณะ การประเมินผลเบ้ืองต้นและการอนุรักษ์เช้ือพันธ์ุพืชในธนาคารจีน
และอ่ืน ๆ การอนุรักษ์เช้ือพันธ์ุสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพในรูปของการแช่แข็งนํ้าเช้ือและตัวอ่อน การโคลนนิง 
การใช้เช้ือพันธ์ุสําหรับการปรับปรุงพันธ์ุ 

 Importance of plant and animal genetic resources, collection of genetic variation 
of wild and cultivated plants, characterization, preliminary evaluation and conservation of plant 
germplasm in gene banks and others, biotechnology for conservation of animal germplasm such 
as cryopreservation of sperms and embryos, cloning  and uses of germplasm for genetic 
improvement. 

 
 311 455 ปฏิบัติการแหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์ 1(0-3-2) 
  Plant and Animal Genetic Resources Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 454  
 การเก็บรวบรวมพันธ์ุพืชและสัตว์ และการทัศนศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชนเทคนิค

พ้ืนฐานทางชีววิทยาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมและอนุรักษ์ 
Collection of plant and animal germplasm and field trips to private and 

government sectors, biological basis for collection and conservation. 
 

 **311 456 พันธุศาสตร์เชิงชีวสังคม 2(2-0-4) 
  Biosocial Genetics  
  เง่ือนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
 สรุปภาพรวมพันธุศาสตร์กับสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เวิลด์ไวด์เว็บด้านพันธุศาสตร์ 

การถ่ายทอดสารพันธุกรรมผ่านโครโมโซม ผลกระทบต่อสังคม การถ่ายทอดหน่วยของสารพันธุกรรมผ่านยีน 
ผลกระทบต่อสังคม การกลาย การเปลี่ยนแปลงในช่วงความต่อเน่ืองของชีวิต ความผันแปรทางพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิตในสังคม พันธุวิศวกรรมกับสังคม ชีวจริยธรรมกับการวิจัยทางพันธุศาสตร์ การประยุกต์ความรู้ทางพันธุ
ศาสตร์ในสังคม ความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกับพันธุศาสตร์เชิงชีวสังคม 

Brief overview on genetics and society, information technology and using the 
world-wide-web in genetics, transmission of hereditary material through the chromosomes: some 
social implications, transmission of units of hereditary material through the genes: some social 
implications, mutation; changes in continuation of life genetic variation of life in society, genetic 
engineering and society, bioethics and genetic research, application of genetic knowledges in 
society, current topics in biosocial genetics. 
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 *311 457 พันธุศาสตร์ประชากร 3(3-0-6) 
  Population Genetics  
  เง่ือนไขของรายวิชา :  311 244  
 ศัพท์สําคัญทางพันธุศาสตร์ประชากรและสถิติ ชนิดและวิธีตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรม  

สภาพสมดุลประชากร การผสมแบบสุ่ม การผสมพันธ์ุแบบไม่สุ่ม การเปลี่ยนแปลงความถ่ียีน การประยุกต์ใช้ค่า
ความผันแปรทางพันธุกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในงานด้านพันธุศาสตร์ประชากร 

Technical terms in population genetics and statistics, types of genetic variation 
and investigation, population in equilibrium, random and non-random mating, change in gene 
frequency, Applications of genetic variations and computational programming in population 
genetics. 

 
 311 482 มิญชวิทยา 3(3-0-6) 
  Histology  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 370, 311  371  
 ศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ เน้ือเย่ือ อวัยวะ และระบบ

อวัยวะของมนุษย์ ได้แก่ เน้ือเย่ือบุผิว เน้ือเย่ือเก่ียวพัน เน้ือเย่ือกล้ามเน้ือ และเน้ือเย่ือประสาท รวมท้ังเน้ือเย่ือใน
ระบบอวัยวะรับความรู้สึก ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบผลิตเลือดและนํ้าเหลือง ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธ์ุ 

Study in histology of structure and function of cells, tissues, organs, and organ 
system in human body. Including basic animal tissues of epithelium, connective, muscle, and 
nerve, and tissues of sense organs, integument, blood and lymph circulation, digestive, 
respiratory, urinary, endocrine and reproductive systems. 

 
 311 483 ปฏิบัติการมิญชวิทยา 1(0-3-2) 
  Histology Laboratory  
   เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 482  
 ฝึกหัดนักศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ เน้ือเย่ือและ

อวัยวะของระบบภายในร่างกาย โดยศึกษาตัวอย่างจากสไลด์ถาวร  เปรียบเทียบกับรายละเอียดจากหนังสือภาพ 
 Understanding structure and function of cells, tissue and organs inside body by 

comparing tissues from permanent slides with Histology Atlas Book. 
 

 311 484 ปรสิตวิทยา 3(3-0-6) 
  Parasitology  
  เง่ือนไขของรายวิชา :  311 270, 311 271  
 สัณฐานวิทยาและลักษณะต่าง ๆ ของพยาธิ โปรโตซัวท่ีเป็นพยาธิ พยาธิตัวแบน พยาธิตัวกลมและ

สัตว์ขาปล้องท่ีเป็นพยาธิ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวให้อาศัยกับพยาธิ พยาธิวิทยา อาการการวินิจฉัยโรคและการ
ป้องกันโรคของตัวให้อาศัย การควบคุมโรคระบาดและการป้องกัน 

Morphology and characteristics of parasites, parasitic protozoans, helminthes, 
nematodesand arthropods (ectoparasites), relationship between host and parasite, pathology, 
symptom, diagnosis and host defense, epidemic control and prevention. 
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 311 485 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา 1(0-3-2) 
  Parasitology Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 484  
 สัณฐานวิทยาของพยาธิในห้องปฏิบัติการและในธรรมชาติ พยาธิวิทยาของตัวให้อาศัยวงจรชีวิต

ของพยาธิ พาหะของพยาธิ ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยโรคท่ีเกิดจากพยาธิ และการศึกษาภาคสนาม 
Morphology of parasites in a laboratory and in nature, pathology of host, life 

cycle of parasites, vector of parasites, practice on diagnostic techniques and field studies. 
 

 **311 486 สังขวิทยาขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
  Introduction to Malacology  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 270   
 ชีววิทยาของสัตว์ไฟลัมมอลลัสกา สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา อนุกรมวิธาน และ

การประยุกต์ 
Biology of Phylum Mollusca, morphology, anatomy, physiology, systematics and 

applications. 
 

 **311 487 ปฏิบัติการสังขวิทยาขัน้แนะนํา 1(0-3-2) 
  Introduction to Malacology Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา :  รายวิชาควบ 311 486  
 การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัมมอลลัสกา เก่ียวกับสัณฐานวิทยาของเปลือก  โครงสร้าง

ของอวัยวะภายใน ระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพันธ์ุ และอนุกรมวิธาน ในห้องฏิบัติการ และศึกษาภาคสนาม 
 Laboratory studies on the biology of invertebrate belonging to phylum Mollusca 

concerns with the choncology, mantle organs, digestive system, reproductive system, systematics 
and field study. 

 
 **311 488 วิทยาโปรโตซัว 3(2-3-6) 
  Protozoology  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 270, 311 271  
 การเพาะเลี้ยง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน วิวัฒนาการ วัฏจักรและ

ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวท่ีอยู่ในนํ้าจืด นํ้าเค็ม บนพ้ืนดินและชนิดของโปรโตซัวปรสิต 
Culture, morphology, physiology, ecology, systematics, evolution, life cycles and 

hostparasitic protozoa relationships of fresh water, marine, terrestrial and parasitic protozoa. 
 

 **311 491 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-3-2) 
  Seminar in Biology  
  เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาวิชาเอกชีววิทยาชัน้ปีท่ี 4  
 การนําเสนอด้วยปากเปล่า และการเขียนรายงานเก่ียวกับหัวข้อวิจัยใหม่ๆในสาขาวิชาชีววิทยา

โดยนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ต่อคณะกรรมการสอบ และการเข้าร่วมสัมมนาโดยอาจารย์หรือวิทยากรรับเชิญ 
 Oral presentation and report writing on a current topics in the field of biology 

given by fourth year students to the board of examination of the department and seminars given 
by faculty members and guest speakers. 
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 **311 494 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 3(0-9-5) 
 Research Project in Biology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาวิชาเอกชีววิทยาชั้นปีท่ี 4 
 การศึกษารายบุคคล การค้นคว้าและทดลองวิจัยในหัวข้อทางชีววิทยา ภายใต้ความดูแลของ

อาจารย์ท่ีปรึกษา การเขียนรายงานและเสนอผลงาน 
Individual study, literature searching and experimental investigation on a topic in 

the field of biology under the supervision of the supervisor, writing report and oral presentation. 
 

 *311 495 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 
Cooperative Education in Biology 

6 หน่วยกิต 

  เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาวิชาเอกชีววิทยาชั้นปีท่ี 4 ขึ้นไป  
 ประสบการณ์และทักษะจากการฝกึปฏิบัติทางด้านชีววิทยาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
 Experiences and skills from training in biology in public and private sectors. 

 
 312 106 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 312 105 หรือรายวิชาควบ 312 107 หรือรายวิชาควบ 

312 108  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาในวิชา 312105 เคมีท่ัวไป (General Chemistry) 312107 เคมี

พ้ืนฐาน (Basic Chemistry) และ 312108 เคมีหลักมูล (Fundamental Chemistry) ได้แก่ เทคนิคพ้ืนฐานสําหรับ
ปฏิบัติการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ การหาสูตรโมเลกุลของเกลือไฮเดรต การประยุกต์ใช้กฎของแก๊สเพ่ือหานํ้าหนัก
โมเลกุล โครงสร้างภายในของของแข็ง  การหานํ้าหนักโมเลกุลของสารท่ีไม่ระเหยและไม่แตกตัวในตัวทําละลายโดย
วิธีหาจุดเยือกแข็ง อุณหเคมี เซลล์กัลวานิก การหาอันดับของปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเพอรอกไซด์ การ
ไทเทรตกรด/เบสและการเตรียมสารละลายเบสมาตรฐาน  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพสําหรับแอนไอออน และการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพสําหรับแคตไอออน 

 The laboratory experiments related to contents in 312 105 (General chemistry), 
312107 (Basic chemistry) and 312108 (Fundamental chemistry) e.g., basic techniques for chemistry 
laboratory, stoichiometry, determination of the formula of hydrate salts, application of gas law for 
molecular weight determination, internal structures of solids, molecular weight determination of  
non-volatile and undissociated compound by freezing point method, thermochemistry, galvanic 
cell, determination of reaction order of hydrogen peroxide dissociation, acid/base titration and 
preparation of standard base solution, qualitative analysis for anions, and qualitative analysis for 
cations. 

  
 312 108 เคมีหลักมลู 3(3-0-6) 
  Fundamental Chemistry  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคม ี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย อุณหพล

ศาสตร์เคม ี ระบบการถ่ายโอนอิเลก็ตรอน จลนพลศาสตร์เคม ี สมดลุเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุและธาตุเรพรี
เซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน สารเชิงซ้อนในสิ่งมีชีวิต เคมีนิวเคลียร ์มลพิษและสารมลพิษ 
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 Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid,  Liquid and 
solution, chemical thermodynamics, electron transferring system, chemical kinetics, chemical 
kinetics, chemical and ionic equilibrium, periodic table and representative elements, transition 
metals, nuclear chemistry, pollution and pollutant. 

  
 312 112 เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
  Basic Organic Chemistry  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ไฮบริไดเซชัน กรด-เบส ไฮโดรคาร์บอน อัลเคน อัลคีน อัลไคน์ อะโร

มาติก สเทอริโอเคมี อัลคิลเฮไลด์ อัลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ อีพอกไซด์ อัลดีไฮด์ คีโทน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุ
พันธ์ และเอมีน 

 Atomic structure; Chemical bond; Polarity of bond and molecule; Functional 
groups; Structural writing; Alkanes; Cycloalkanes; Alkenes; Diense; Polyense; Alkynes; Benzene; 
Aromatic compounds; Alcohols and Phenols; Ethers; Epoxides; Stereochemistry; Organic helides; 
Aldehydes and ketones; Carboxylic acids and their derivatives; Amines. 

  
 312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 1(0-3-2) 
  Basic Organic Chemistry Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 312 112  
 การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือดและการกลั่น โครมาโตรกราฟี การสกัด 

ไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัวและไม่อ่ิมตัว สเตอริโอเคมี แอกอฮอล์และฟีนอล อัลดีไฮด์และคีโทน กรดคาร์บอกซิลิก เอมีน 
และการสกัดนํ้ามันหอมระเหยจากพืช 

 Crytalization, Determination of Melting point, Boiling Point and Distillation, 
Element Analysis of Organic Compounds, Chromatography, Saturated and Unsaturated 
Hydrocarbons, Aromatic Hydrocarbons, Alcohol and Phenols, Aldehydes and Ketones, Carboxylic 
Acids, Amines. 

 
 312 242 เคมีวิเคราะห์  2 2(2-0-4) 
  Analytical Chemistry  II  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 312 101, 312 103 หรือ 312 105  
 เน้ือหาเก่ียวกับความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์โดยปรมิาณ หลักการวิเคราะห์ ข้อมลูในเชิงสถิต ิ

การวิเคราะห์ข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิเคราะห์หาปริมาณโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์โดยปริมาตรซ่ึงจะเน้นเก่ียวกับ
การไทเทรตและการวิเคราะห์โดยการช่ังนํ้าหนัก ซ่ึงจะเน้นเก่ียวกับการตกตะกอน  

Errors in quantitative analysis, statistical treatment of analytical data, fundamental 
of analytical chemistry concerning quantitative analysis based on volumetric methods with 
emphasis on titrations and gravimetric methos with special emphasis on precipitation. 

 
 312 243   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  2 1(0-3-2) 
  Analytical Chemistry Laboratory  II  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 
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ฝึกฝนให้นักศึกษาได้คุ้นเคยและเรียนรู้เก่ียวกับเทคนิคท่ีถูกต้องของการวิเคราะห์  โดยวิธีการ

วิเคราะห์โดยการวัดปริมาตรได้แก่การไทเทรตแบบต่าง ๆ และโดยการช่ังนํ้าหนัก  การทดลองจะสอดคล้องกับ
เน้ือหาในวิชา 312 242 เคมีวิเคราะห์ 2 

A laboratory course to acquaint students with proper techniques in volumetric 
and gravimetric analysis. Experiments are related to contents in 312 242. 

  
 314 123 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
  Calculus for  Biological  Science  I  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัว

แปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์ 
 Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of one variable, 

derivatives and their applications, integrals. 
 

 314 124    แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 3(3-0-6) 
  Calculus for  Biological  Science  II  
  เง่ือนไขของรายวิชา :   314 123  
 เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว ฟังก์ชันหลายตัวแปร 

ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ลําดบัและอนุกรมอนันต์ของจํานวนจรงิ 
 Techniques of integration, application of integration of variable, functions of 

several variables, limits and continuity of  functions of several variable, partial derivatives, 
sequence and series of real numbers. 

  
 315 106 ฟิสิกส์ขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
  Introductory Physics  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 ทฤษฎีและการประยุกต์ของกลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์

กระแสไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เสียง ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสี 
 Theories and applications of mechanics, fluid mechanics, heat and 

thermodynamics, electric current electronics, acoustics, optics, physics, atomic radio activity. 
 

 315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I  
  เง่ือนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาวิชาฟิสิกส์ระดับพ้ืนฐาน การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล การรวมแรง

ย่อย โมดูลัสแบบของยัง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย เครื่องช่ังความถ่วงจําเพาะ การวัดความหนืดของของเหลวโดยใช้
กฎของสโตกส์ พลศาสตร์การหมุน สัมประสิทธ์ิของการขยายตัวตามเส้น การสั่นพ้องในท่ออากาศ การทดลองของ
เมลด์ 
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Laboratory on basic Physics, composition of force, vernier micrometer and 

spherometer, Young’s modulus, simple pendulum, Westphal specific gravity balance, viscosity 
measurement using Stoke’s law, rotational dynamics, coefficient of linear expansion, resonance 
in air columns and Meld’s experiment. 

  
 316 204 สถิติเบ้ืองต้น   3(3-0-6) 
  Elementary Statistics  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 ความหมายและขอบข่ายของสถิติ ข้อมูลและระดับการวัด วิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็น ตัว

แปรเชิงสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจําแนก การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิง
เส้น 

Meaning of statistics, data and measurement, method of statistics, probability, 
random variable, probability distribution, sampling distribution, estimation, testing hypothesis, 
analysis of variance, categorical data analysis, linear regression and correlation. 

  
 317 211 จุลชีววิทยาท่ัวไป  3(3-0-6) 
  General Microbiology  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102, 311 103, 311 104 หรือ 311 107,  

311 108 หรือ 311 113 และ 311 114 และ 311 115 และ 311 116 
 หลักการทํางานและการเตรียมตัวอย่างสําหรับกล้องจุลทรรศน์ชนิดต่าง ๆ การเรียกช่ือและการจัด

จําแนกประเภทของแบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส และสาหร่าย โภชนาการ การเจริญ การตาย และการทําลายจุลินทรีย์ 
เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์   ภูมิคุ้มกันวิทยาและโรคท่ีเกิดจากจุลินทรีย์   จุลชีววิทยาของดิน  นํ้า 
นํ้าเสีย อาหาร นม และอุตสาหกรรม 

 Working principle and slide sample preparation of various types of microscope, 
nomenclature and classification of bacteria, fungi, viruses and algae, nutrition, growth, death and 
destruction of microorganisms, metabolism and microbial genetics, immunology and microbial 
disease, microbiology of soil, waste water food, milk and industry. 

  
 317 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-2) 
  General Microbiology Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 317 211 หรือรายวิชาควบ 317 211  
 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาข้ันแนะนํา การใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือและการ

จํากัดเช้ือ เทคนิคบางอย่างทางจุลชีววิทยา การแจงนับจํานวนจุลินทรีย์ การศึกษาเช้ือราการย้อมสีแบคทีเรีย การ
ทําลายและการยับย้ังการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์  

 Introduction to the use of microbiological laboratory, the use of microscope, 
media preparation and sterilization, essential microbiological techniques, enumeration of 
microorganisms, study of fungi, bacteria staining, destruction and inhibition of microorganisms. 
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318 305 

 
ชีวเคมี 

 
3(3-0-6) 

  Biochemistry  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 312 112 หรือ 312 217 หรือ 313 213   
 ชนิดของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และโคเอนไซม์ ชีวพลังงานและภาพรวมของเมแทบอลิซึมและ

การควบคุม เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต การขนส่งอิเล็กตรอนและออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชัน และการ
สังเคราะห์แสง เมแทบอลิซึมของลิปิด กรดอะมิโนและกรดนิวคลีอิก การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ และการแสดงออกของ
ยีน 

 Type of biomolecules, enzymes and coenzymes, bioenergetics and the strategy 
of metabolism and regulation, carbohydrate metabolism, electron transport and oxidative 
phosphorylation, and photosynthesis, lipid metabolism, amino acid metabolism, nucleic acid 
metabolism, DNA synthesis and gene expression. 

  
 318 306 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-2) 
  Biochemistry Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 312 112, 313 213 หรือ 312 217, 312 318 

หรือ 313 213, 313 214  รายวิชาควบ 318 305 
 

 ปฏิบัติการซ่ึงเก่ียวข้องกับเน้ือหาในวิชาบรรยาย 318 305 ชีวเคมี  
Laboratory related to contents of 318 305 Biochemistry 
 

 **319 101 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
  Ecology  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 ความสัมพันธ์ระหว่างพืช และสัตว์กับสิ่งแวดล้อม ห่วงโซ่อาหาร ปิรามิดอาหาร และวัฎจักรของ

สารท่ีเก่ียวข้อง ปัญหาทางนิเวศวิทยาของมนุษย์ท่ีสําคัญต่อนิเวศวิทยาท่ัวไป การจําแนกระบบนิเวศวิทยา 
 The relationship of plants and animals to the environments, food chains, food 

pyramids, and cycles will be considered, aspects of human ecology and its significance to the 
whole of ecology will be included, analysis of different ecosystems. 

 
 **319 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-2) 
  Ecology Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : 319 101 หรือรายวิชาควบ 319 101  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับระบบนิเวศดิน นํ้า ป่าไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์กับสิ่งแวดล้อม 

รวมท้ังนํานักศึกษาออกปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือศึกษาสภาพต่าง ๆ ตามธรรมชาติ 
 Practice of soil ecosystem, aquatic  ecosystem, forest ecosystem, the relationship 

of plants and animals to the environments,  field trips to different locations will be arranged. 
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3.2 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร  

ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายประนอม  จันทรโณทัย 3-4099-00527-22-5 ศาสตราจารย์ Ph.D. (Plant Taxonomy) 
2 นางนิศารัตน์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ 3-3699-00046-90-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Ecology and 

Evolutionary Biology) 
3 นางกัลยา  ศรีประทีป 3-1101-01362-47-5 อาจารย์ วท.ม. (สัตววิทยา) 
4 นางสาวพิมพ์วดี  พรพงศ์รุ่งเรือง 3-1015-01410-46-0 อาจารย์ Ph.D. (Plant Systematics) 
5 นางอมรรัตน์  มสีวาสดิ ์ 3-3099-01621-31-5 อาจารย์ Ph.D. (Plant Taxonomy) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ให้ดูในภาคผนวก 
 

3.2.2 อาจารย์ประจํา  
ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 นายประนอม  จันทรโณทัย 3-4099-00527-22-5 ศาสตราจารย์ Ph.D. (Plant Taxonomy) 
2 นางละออศรี  เสนาะเมือง 3-4099-00526-13-0 ศาสตราจารย์ Ph.D. (Zoology)  
3 นางสาวชุติมา  หาญจวณิช 3-4099-00526-33-4 รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Zoology) 
4 นางสาวนฤมล  แสงประดับ 3-1009-04722-27-2 รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Zoology)  
5 นางปิยะดา  ธีระกุลพิศุทธ์ิ 3-4099-00528-60-4 รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Plant Molecular 

Biology) 
6 นายพินิจ  หวังสมนึก 3-1009-01562-46-1 รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (ชีววิทยา) 
7 นายมานิตย์  โฆษิตตระกูล 3-6701-00213-35-8 รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Horticulture)  
8 นางสาวสุมนทิพย์  บุนนาค 3-1201-01115-32-0 รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Botany) 
9 นางอรุณรตัน์  ฉวีราช 3-1005-03682-41-5 รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (ชีวเคมี) 

10 นายอลงกลด  แทนออมทอง 3-7101-00935-58-1 รองศาสตราจารย์ วท.ม. (พันธุศาสตร์)  
11 นางสาวอําพา  เหลืองภิรมย์ 3-4099-00526-32-6 รองศาสตราจารย์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  
12 นางสาวกิตติมา  เมฆโกมล 3-4097-00006-12-4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Botany)  
13 นางจันทร์ทิพย์  ช่วยเงิน 3-3299-00188-07-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Zoologie) 
14 นางณัฐปภัสร์  ตันตสิุวิชวงษ์ 3-1101-00663-81-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Molecular Biology) 
15 นางนิยะดา  ห่อนาค 3-1014-01328-18-4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (พันธุศาสตร์)  
16 นางนิศารัตน์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ 3-3699-00046-90-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Ecology and 

Evolutionary Biology)  
17 นายปรียะวุฒิ  วัชรานนท์ 3-3099-01040-06-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (สัตววิทยา) 
18 นางปรียา  หวังสมนึก 3-7301-00539-44-9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Plant Molecular 

Biology) 
19 นางพรรณี  รตันแสง คารค์ 3-4403-00594-21-7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วท.ด. (สรีรวิทยา) 
20 นายไพรัช  ทาบสีแพร 5-2094-00002-60-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (ชีววิทยา) 
21 นายวัฒนา  พัฒนากูล 3-3009-00794-56-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Plant Biology) 
22 นายวุฒิพงศ์  มหาคํา* 3-3416-00873-28-8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (ชีววิทยา) 
23 นางสมทรง  ณ นคร 3-4099-01155-21-6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Social Medicine) 
24 นายสมพงษ์  สิทธิพรหม 3-4099-00355-84-0 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Trop. Med.) 
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ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

25 นางกัลยา  กองเงิน 3-4599-00007-94-9 อาจารย์ ปร.ด. (ชีววิทยา)  
26 นางกัลยา  ศรีประทีป 3-1101-01362-47-5 อาจารย์ วท.ม. (สัตววิทยา) 
27 นายจิรภัทร  จันทะพงษ์ 3-4117-00075-54-4 อาจารย์ M.Sc. (Anatomy and Cell 

Biology)  
28 นางสาวพิมพ์วดี  พรพงศ์รุ่งเรือง 3-1015-01410-46-0 อาจารย์ Ph.D. (Plant Systematics)  
29 นางพรพิมล  เจียระนัยปรีเปรม 3-4101-01820-09-8 อาจารย์ Ph.D. (Zoology)  
30 นางสาวมณฑิรา  มณฑาทอง 3-3099-00602-75-9 อาจารย์ Ph.D. (Genetics)  
31 นางสาวละเอียด  นาคกระแสร ์ 3-3203-00277-29-8 อาจารย์ ปร.ด. (ชีววิทยา) 
32 นายวัฒนชัย  ล้นทม 3-4603-00002-21-2 อาจารย์ ปร.ด. (ชีววิทยา) 
33 นายวิภู  กุตะนันท์ 3-6702-00166-01-7 อาจารย์ วท.ด. (ชีววิทยา) 
34 นางสาวศุจีภรณ์  อธิบาย 3-7401-00701-23-8 อาจารย์ ปร.ด. (ชีววิทยา) 
35 นายสัมภาษณ์  คุณสุข 3-4099-00526-13-0 อาจารย์ Ph.D. (Molecular Biology) 
36 นางอมรรัตน์  มสีวาสดิ ์ 3-3099-01621-31-5 อาจารย์ Ph.D. (Plant Taxonomy) 

         หมายเหตุ *  ศึกษาต่อต่างประเทศ   
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ไม่ม ี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ด้านชีววิทยา   
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1  มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
4.1.2  มีทักษะการทํางานด้านการวางแผน การจัดการ และการติดต่อสื่อสาร 
4.1.3  มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและการทํางานเป็นทีม 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปีท่ี 4  

     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. (หรือเป็นไปตามท่ีหน่วยงานท่ีนักศึกษาเข้าฝึกงานจะกําหนด) 

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี 
5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

การทําโครงงาน/งานวิจัยเก่ียวกับชีววิทยา โดยให้มีการดําเนินการดังน้ี 
5.1.1 นักศึกษาเลือกเรื่องท่ีสนใจเพ่ือทําโครงงานวิจัยทางด้านสัตววิทยา  พฤกษศาสตร์  พันธุศาสตร์  และ

เทคโนโลยีชีวภาพ  พร้อมกับเลือกอาจารย์ท่ีปรึกษา 
5.1.2 สืบค้นข้อมูลและจัดทําโครงร่างงานวิจัย 
5.1.3 นําเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย 
5.1.4 ดําเนินการทําวิจัย 
5.1.5 นําเสนอความก้าวหน้าการทําวิจัย 
5.1.6 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทํารายงานการวิจัย 
5.1.7 นําเสนอผลงานวิจัยและตอบข้อซักถาม (สอบ) ต่อคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย 
5.1.8 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย  
5.1.9 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการและหรือนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ (หากมี) 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การจัดทําโครงร่างงานวิจัย การนําเสนอโครงร่าง

งานวิจัย การดําเนินการวิจัย การนําเสนอความก้าวหน้างานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอผลงานวิจัย การเขียนรายงาน
การวิจัย และ การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการและหรือการนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ (หากมี) 

5.2.2 มีทักษะการทํางานด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสาร การจัดเตรียมสื่อ (Power Point 
และ Poster) เพ่ือการนําเสนอและเทคนิคการนําเสนอ 

5.2.3 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทําวิจัย 
5.3 ช่วงเวลา 

แผนปกติ  ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปีท่ี 4  
แผนสหกิจศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปีท่ี 4  

5.4 จํานวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 ภาควิชาฯ แต่งตั้งอาจารย์ประจําวิชา  
5.5.2 อาจารย์ประจําวิชาเตรียมรายละเอียดและข้ันตอนต่าง ๆ ของรายวิชา พร้อมจัดทําคู่มือรายวิชา 
5.5.3 ช้ีแจงรายละเอียดวิชาแก่นักศึกษาพร้อมตอบข้อซักถาม 
5.5.4 แนะนําวิธีการจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย วิธีการเขียนรายงานผลการวิจัย การจัดเตรียมสื่อเพ่ือการนําเสนอ 

และวิธีการนําเสนอ 
5.5.5 ภาควิชา ฯ แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
5.5.6 อาจารย์ท่ีปรึกษานัดพบนักศึกษาเพ่ือเลือกเรื่องท่ีจะศึกษาและให้คําปรึกษาตา่ง ๆ เตรยีมขอจรยิธรรมการวิจัย

หากทําการศึกษาในสตัว์ทดลองหรือในมนุษย์ สั่งซ้ืออุปกรณ์ สารเคมีท่ีต้องใช้ในการทําวิจัย เป็นต้น 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 มีคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์ประจําวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา
ร่วม (ถ้ามี) ทําหน้าท่ีประเมินความเหมาะสมของโครงร่างงานวิจัยพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีจะทําให้ได้ผลงานการวิจัยท่ีดี
โดยความเหมาะสมกับเวลาของนักศึกษา เป็นต้น 

5.6.2 คณะกรรมการดังกล่าวในข้อ  5.6.1 ทําหน้าท่ีประเมินความก้าวหน้าของโครงงานวิจัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน (หากมี) 

5.6.3 เมื่อนักศึกษาได้เสร็จสิ้นการดําเนินวิจัยและเตรียมรายงานผลการวิจัยแล้ว คณะกรรมการประเมินผล
โครงงานวิจัยทําหน้าท่ีสอบและให้คะแนนโครงงานวิจัย  

5.6.4 นักศึกษาจะผ่านรายวิชาน้ีและได้เกรดตามท่ีอาจารย์ประจําวิชาสรุปโดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมของ
ภาควิชาฯ 

 
 
 

หมวดท่ี 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดําเนินการ 

1.1 ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ - จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเน่ือง 

- รายวิชาโครงงานวิจัย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการวิจัย 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดําเนินการ 

 - รายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆของภาควิชาฯ ได้มีการแบ่งกลุ่ม
นักศึกษาและมอบหมายให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์การคํานวณ
การเตรียมสารเคมี อุปกรณ์ต่าง ๆ การทดสอบสารเคมี ท่ี
นักศึกษาเตรียมข้ึนเองว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ การบริหาร
จัดการสารเคมี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พอเพียงสําหรับเพ่ือนร่วม
ช้ันในการนําไปใช้ฝึกปฏิบัติการในห้องเรียน 

1.2 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- จัดหาพ้ืนท่ีสําหรับให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จาก wireless 
internet ตามจุดต่าง ๆ ของภาควิชาฯ 

- มีการจัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้นักศึกษา 

- ฝึกฝนนักศึกษาจัดเตรียมสื่อในการนําเสนอผลงาน 
1.3 ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ - จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ 

- มีสื่อการสอนท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น การสอนโดยใช้ 
power point ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ข้ึนไป 

 - รายวิชาสัมมนาให้นักศึกษาเลือกการนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
ได้  

- ฝึกฝนการอ่านวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ สอดแทรกตาม
รายวิชาต่าง ๆ 

1.4 การวางแผนการทํางาน การตดิต่อสื่อสาร การทํางาน
ร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จรรยาบรรณและ
จริยธรรม 

- จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งนักศึกษาทํางานกันเป็นกลุ่มหรือส่ง
นักศึกษาไปฝึกงานในองค์กรต่าง ๆท้ังของรัฐและเอกชน เพ่ือ
เรียนรู้การวางแผนการทํางาน ทํางานร่วมกัน การทํางานเป็น
ทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม 

- จัดบอร์ดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการการวาง
แผนการทํางาน ทํางานร่วมกัน การทํางานเป็นทีม การมีมนุษย
สัมพันธ์ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

- มีอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ประจําช้ันคอยดูแล เอาใจใส่ ให้
คําแนะนําและคําปรึกษาต่าง ๆ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 
(2) มีวินัย ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภมูิใจในท้องถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียนของภาควิชาฯ 
(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือในวิชาเรียน 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาต่าง ๆในคณะฯ 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 
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2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาชีววิทยา 
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาชีววิทยา สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีววิทยาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและ

การต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ์

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การนําเสนอ การทดลอง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเขียนรายงาน การทําโครงงานวิจัย  
(2) การฝึกปฏิบัติ การได้ฝึกการทํางานเดี่ยวและเป็นกลุ่ม 
(3) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านชีววิทยา 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบทดสอบ

ย่อย การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน  
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทาง
วิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 

(2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหาการ
ทํางานได้ 

(3) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตผุลตามหลักการทางด้านวิทยาศาสตร ์
2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงานวิจัย 
(3) การวางแผนการบริหารจัดการในการเตรียมและการใช้สารเคมี อุปกรณ์ท่ีเตรียมไว้ในการเรียนปฏิบัติการ

ได้อย่างพอเพียงสําหรับการใช้ฝึกปฏิบัติการในห้องเรียน 
(4) การนําเสนอผลงาน เพ่ือรับการประเมินผลงาน นําไปสู่การปรับปรุงงานให้ถูกต้อง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบทดสอบ

ย่อย การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน 
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงานวิจัย 
(3) ประเมินผลจากความสัมฤทธ์ิของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
(4)  ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.4 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้นํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 
(2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2) การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการทํางานเป็นกลุ่ม  
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(3) การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน สหกิจศึกษา  
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ท่ีมีการส่งเสริมให้ทํางานกลุ่ม 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยในการคิด
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานได้ 

(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาใน
สาขาวิชาได้ 

(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจําเป็น 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สํานักนวัตกรรมมีวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากน้ียังมีรายวิชาแนวคิดพ้ืนฐานของ

ระเบียบวิจัยด้านชีววิทยา และสอดแทรกตามรายวิชาต่าง ๆ 
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning และการทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบทดสอบ

ย่อย การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ดังภาคผนวก 

 
หมวดท่ี 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 7 ข้อ 23 และ 24 

หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม่ (ดังภาคผนวก) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 

  อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 
2.1  เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ซ่ึงอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างช้ันปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี เพ่ือ

นําผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2  ทบทวนเน้ือหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนท่ีมีเน้ือหาใกล้เคียงกัน 

เพ่ือไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเน่ือง แล้วแต่กรณี และทบทวนเน้ือหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของ
สถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเน้ือหาให้ทันสมัยและมี
มาตรฐานทางวิชาการ 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 8 ข้อ 29 หรือ
ระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม่ (ดังภาคผนวก) 
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3.2 สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.4 ต้องเรียนให้ครบหน่วยกิตท่ีระบุไว้ตามหลักสูตร และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ท้ังน้ีกลุ่มวิชาเฉพาะ

ด้านตามประกาศของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.00 
 

หมวดท่ี 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่
ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าท่ี
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การสอน
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน  
1.3 การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสอน ในหัวข้อหน่ึงหรือหลายหัวข้อท่ี

อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใต้คําแนะนําของอาจารย์พ่ีเลี้ยง  
1.5 การกําหนดให้อาจารย์ใหมเ่ข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 กําหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรม
เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจําทุก
ปี 

2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซ่ึงจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอ่ืน 
รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการท่ีจัดท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.2.2 การส่งเสรมิให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

ในสาขาวิชาการ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวดท่ี 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงต้องทํา
หน้าท่ีดังน้ี 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ท่ีมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาท่ีสอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกงานและสหกิจศึกษา  (ซ่ึงเป็นวิชาเลือก) ตามท่ีกําหนดใน

หลักสูตร 
1.4 ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตรและรายวิชา 
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1.5 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การส่งเสริมการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ 

1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 
1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน 
 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี จากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังน้ี ค่าวัสดุตําราและสื่อการเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
 2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิทยบริการ ซ่ึงมีเน้ือหาเฉพาะและท่ีเก่ียวข้องทางด้านสาขาวิชาชีววิทยา

ดังน้ี 
(1) หนังสือ 

ภาษาไทย  จํานวน   399 รายการ 
ภาษาต่างประเทศ จํานวน   576 รายการ 

(2) วารสาร 
ภาษาไทย  จํานวน   33 รายการ 
ภาษาต่างประเทศ จํานวน   27 รายการ 

(3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบด้วย 
(3.1) ฐานข้อมูล e-Books ได้แก่ 

1. eBook ภาษาไทย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน     96 รายการ 
2. Knovel online ภาษาต่างประเทศ   จํานวน   700 รายการ 
3. Netlibrary e-Books    จํานวน 8,561 รายการ 
4. SpringerLink e-Books    จํานวน 1,325 รายการ 

(3.2) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือฐานข้อมูลท่ีให้รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม
วารสาร ได้แก่ 

1. Science/AAAS 
2. Proquest 
3. Blackwell Journals 
4. Wilson Omnifile 
5. Annual Reviews 
6. Nature Online 
7. ACM Digital Library 
8. ACS Publications 
9. Springer Link 
10. Cambridge Journals Online 
11. H.W. Wilson 
12. Science Direct 

(3.3) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) คือฐานข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของ
มหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

1. Thai Digital Collection 
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2. Thai Theses Online by TIAC 
3. CHE PDF Dissertation full text 

(3.4) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) คือฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของ
บทความวารสาร งานวิจัย รายงานการประชุม สิทธิบัตรและมาตรฐานด้านการเกษตร และชีววิทยา 

1. ฐานข้อมูล CD-ROM online ได้แก่ CAB ABSTRACT 
2. SciFinder Scholar 
3. Scopus 
4. Journal Citation Reports 
5. ISI Web of Science 
6. AGRICOLA (Agricultural Online Access) 
7. PubMed 

 2.2.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนในห้องสมุดคณะ 
  - 
 2.2.3 ทรัพยากรการเรยีนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

2.2.3.1 สถานท่ี 
1. สถานท่ีท่ีมีอยู่แล้ว 

อาคารวิทยาศาสตร์ 03 (วท. 03) และอาคารวิทยาศาสตร์ 08 (วท. 08) ซ่ึง วท. 03 ใช้เป็น
สํานักงานภาควิชาชีววิทยา ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ดังน้ี 

1.1  ห้องทํางานของหัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และห้องประชุม-สัมมนา 
ห้องหัวหน้าภาควิชาฯ 1 ห้อง 
ห้องสารบรรณภาควิชาฯ 1 ห้อง 
ห้องพักอาจารย์ 18 ห้อง 
ห้องประชุม-สัมมนา ความจุ 50 ท่ีน่ัง 1 ห้อง 
ห้องประชุม-สัมมนา ความจุ 60 ท่ีน่ัง 1 ห้อง 

1.2  ห้องเรียนบรรยาย 
ห้องเรียนความจุ 20 ท่ีน่ัง 1 ห้อง 
ห้องเรียนความจุ 40 ท่ีน่ัง 2 ห้อง 
ห้องเรียนความจุ 50 ท่ีน่ัง 1 ห้อง 
ห้องเรียนความจุ 70 ท่ีน่ัง 1 ห้อง 
ห้องเรียนความจุ 450 ท่ีน่ัง  1 ห้อง 

1.3  ห้องเรียนปฏิบัติการ 
ห้องเรียนปฏิบัติการความจุ 50 ท่ีน่ัง 2 ห้อง 
ห้องเรียนปฏิบัติการความจุ 60 ท่ีน่ัง 4 ห้อง 
ห้องเรียนปฏิบัติการความจุ 120 ท่ีน่ัง 1 ห้อง 

 1.4  ห้องปฏิบัติการกลาง ห้องวิจัยเฉพาะทาง 
ห้องปฏิบัติการกลาง 4 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของพืช 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการอนุกรมวิธานของพืช 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 3 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการละอองเรณูของพืช 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการสรรีวิทยาของพืช 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการแมลงนํ้า 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางโรคปลา 1 ห้อง 
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ห้องกล้องจุลทรรศน์ 1 ห้อง 
1.5  ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ห้องไมโครคอมพิวเตอร ์ 1 ห้อง 
 1.6  ห้องพิพิธภัณฑ์และห้องอ่านหนังสือ 

ห้องพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร ์ 3 ห้อง 
ห้องอ่านหนังสือ 1 ห้อง 

 1.7  ห้องพักนักศึกษา 
ห้องพักนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 1 ห้อง 
ห้องพักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 ห้อง 

2. สถานท่ีท่ีต้องการเพ่ิมเติม 
2.1 ห้องปฏิบัติการวิจัย 2 ห้อง 
  

 2.2.3.2 อุปกรณ์การสอน 
1. อุปกรณ์การสอนท่ีมีอยู่แล้ว 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานท่ัวไป 
  เครื่องช่ังสารเคมี 4 ตําแหน่ง 
  เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย 
  เครื่องตรวจวัดและหาปรมิาณสารโดยการเทียบส ี (UV visible spectrophotometer) 
  เครื่องฟลูออโรมิเตอร์ (fluorometer) 
  Refrigerated incubator shaker 
  หม้อน่ึงฆ่าเช้ือ (autoclave) 
  ตู้บ่มแห้ง (hot air oven) 
  ตู้แช่แข็งแบบตั้ง มีอุณหภูมติ่ํา -70 องศาเซลเซียส 
  เครื่องป่ันเหว่ียงสารด้วยความเร็วรอบสูง 
  เครื่องกลั่นนํ้า 
  เครื่องกรองนํ้าระบบรีเวอรส์ ออสโมซิส (reverse osmosis) 
  เครื่องกรองอิออนออกจากนํ้า (deionized water) 
  เครื่องอัดขยายภาพขาวดํา 
  ตู้ดูดควันพิษ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานท่ีเกี่ยวข้องกบัการเก็บตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต 
  ชุดวิเคราะห์ละอองเรณ ู
  ชุดวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน 
  ชุดวิเคราะห์คุณภาพนํ้า 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์และสิ่งมชีีวิต 
  ตู้เลี้ยงแพลงก์ตอน 
  ชุดเพาะเลี้ยงสาหร่าย 
  ชุดเตรียมอาหารเลีย้งเซลล์สตัว์ 
  ตู้บ่มเซลลด์้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
  Bioharzard cabinet 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเตรียมเซลล์และเนื้อเย่ือและกล้องจุลทรรศนช์นิดท่ีมีกําลังขยายวัตถุสูง 
  Tissue embedding center 
  Cryostat microtome 
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  เครื่องเตรียมช้ินเน้ือเย่ืออัตโนมตั ิ
  ชุดทําสไลด์ถาวรเน้ือเย่ือพืช 
  ชุดทําสไลด์ถาวรเน้ือเย่ือสัตว์ 
  ชุดประกอบกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง 
  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสอ่งกราด 
  Interference Normaski 
  กล้องจุลทรรศน์แบบแทรกสอด (Interference microscope) 
  กล้องจุลทรรศน์แบบผกผัน (Inverted microscope) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานสรีรวิทยา 
  เครื่องวัดความดันออสโมซิส 
  เครื่องวัดและบันทึกด้านสรีรวิทยาของสัตว์ 
  เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง 
  ชุดวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนส ์
  เครื่องวัดศักย์ของนํ้าในตัวอย่างพืช 
เคร่ืองมือในงานศึกษาโครโมโซม 
  ชุดศึกษาเซลล์พันธุศาสตร ์
  ชุดวิเคราะห์คารโีอไทป์ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานชีวโมเลกุล 
  เครื่อง PCR 
  Hybridization oven 
  Sequencing gel apparatus 
  Gene gun (Biolistic pds -1000/He) 
  ชุดแยกโปรตีนในสองทิศทาง 
  ชุดตรวจสอบโปรตีนด้วยเทคนิค western blot 
  เครื่องแยกโปรตีนให้บรสิุทธ์ิ AKTA 
  ชุดอุปกรณ์อิเล็กโทรโฟเรซิส 
  ชุด Gel documentation system 

2. อุปกรณ์การสอนท่ีต้องการเพ่ิมเติม 
  เครื่อง PCR 
  ชุด Gel documentation system พร้อม Image Gel Analysis Software 
  เครื่องป่ันเหว่ียงความเร็วสูง Ultracentrifugation 
  ตู้เครื่องป่ันเหว่ียงความเร็วสูง Ultracentrifugation 
  ตู้แช่แข็งแบบตั้ง มีอุณหภูมติ่ํา -70 องศาเซลเซียส 4 เครื่อง 
  ชุดอุปกรณ์อิเล็กโทรโฟเรซิส 
  เครื่องอ่านปฏิกิรยิาบนไมโครเพลท microplate reader 
  เครื่องวัดความจุปอด (Spirometer) 
  ออสโมมเิตอร์ (Osmometer) 
 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ภาควิชาฯ ได้จัดสรรงบประมาณการดําเนินการต่าง ๆ ดังน้ี 

2.3.1 งบประมาณเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
หรือการเพ่ิมพูนความรู้ด้านต่าง ๆด้วยการสนับสนุนงบประมาณจํานวนไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อปี 

2.3.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการคณาจารย์ 3 เครื่องในห้องคอมพิวเตอร์ของภาควิชาฯ โดยเปิดทําการท้ังในและ
นอกเวลาราชการ  
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2.3.5 งบประมาณการจัดซ้ือวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนเป็นประจําทุกปี  
2.3.6 งบประมาณเพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าวัสดุและสารเคมีในการทําโครงงานวิจัย จํานวน  3,000  บาท ต่อ

นักศึกษาหน่ึงคน  
2.3.7 งบประมาณในการเดินทางเพ่ือการศึกษานอกสถานท่ีแก่อาจารย์และนักศึกษาสําหรับรายวิชาท่ีมีการศึกษา

ภาคสนามไว้รายวิชาละ  10,000  บาท หรือตามความเหมาะสมของรายวิชา 
2.3.8 จัดหาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจําห้องบรรยายต่าง ๆ รวมท้ังสิ้น 6  

เครื่อง เป็นประจําทุกปี 
2.3.10 จัดหาอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการต่าง ๆท่ีใช้ในการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยาเป็น

ประจําทุกปี เป็นต้น 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอแนะให้สํานักวิทยบริการจัดซ้ือหนังสือและวารสารเก่ียวกับสาขาวิชา

ชีววิทยาประจําทุกปี 
 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
- กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆท่ีใช้เพ่ือการเรียนการสอน โดยนักศึกษาแจ้ง

ผ่านอาจารย์ประจําช้ัน คณาจารย์แจ้งผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือพิจารณาทุกปีการศึกษา 
- สํานักวิทยบริการมีเอกสาร ตํารา หนังสือ วารสารทางด้านชีววิทยาอย่างเพียงพอและจัดหาเพ่ิมเติมทุกปี  
- คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณสําหรับครุภัณฑ์ท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร

ของคณะวิทยาศาสตร์ท้ังในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล  

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแต่ละภาค

การศึกษา การทบทวนเน้ือหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของ
นักศึกษา การวัดและประเมินผล โดยการจัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้สอน และผู้ร่วมงาน ภาคการศึกษาละอย่างน้อย 4 ครั้ง มี
การสื่อสารทาง e-mail ระบบหนังสือเวียน โทรศัพท์หรือสื่ออ่ืน ๆ 

3.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จากท้ังภาครัฐและเอกชน มาสอน เป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษาร่วมในวิชาคีรงงานวิจัยของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพ่ือใหนักศึกษาได้รับความรู้จากผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณวุฒิท่ีแตกต่าง
หลากหลาย และได้ฝึกฝนทักษะการทํางานวิจัยด้านชีววิทยาจากผู้มีประสบการณ์ 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีเก่ียวข้องกับการ

บริหารงานบุคคล และสําหรับหลักสูตรน้ี มีความจําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนทําหน้าท่ีรับผิดชอบห้องปฏิบัติการของกลุ่ม
วิชา ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะคือ วท.บ. 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรน้ี ดําเนินการโดยการให้เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทาง

วิชาการ การดูงาน การทําวิจัยร่วมกับอาจารย์และตีพิมพ์ผลงานวิจัยและหรือนําเสนผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการการผลิต
ผลงานทางวิชาการ เช่น ทําหนังสือคู่มือห้องปฏิบัติการ คู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ คู่มือการปรับคุณภาพและการ
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ แนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการ คู่มือด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คู่มือการ
เก็บรักษานํ้ายา สารเคมี คู่มือการเตรียมปฏิบัติการ เป็นต้น 
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5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

ภาควิชาฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน  เพ่ือทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเรียนและ
อ่ืน ๆ โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาหน่ึงคนต่อนักศึกษาประมาณ 10 คน ภาควิชาฯ จัดให้มีการนัดพบอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษา
อย่างเป็นทางการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง แต่มีการพบปะระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษาได้ตลอด ท้ังท่ีมีการนัดล่วงหน้า
หรือไม่ได้นัด ทุกครั้งท่ีมีข่าวประชาสัมพันธ์หรือต้องการสื่อสารกัน หรือขอคําแนะนําปรึกษาหารือ 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

หมวดท่ี 12 ข้อ 43 หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม่  
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดาํเนินการดังน้ี 
6.1 การสํารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรบัปรุงหลักสตูรทุกรอบ 5 ปี 
6.2 การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจําปี และเป็นไปตามระบบประเมินผลการจัดการ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงดําเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซ่ึงมีเกณฑ์การ
ประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 25 ตัวช้ีวัด หรือเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศท่ีจะปรับปรุงใหม่ (ภาคผนวกท่ี 8)  

 
 

หมวดท่ี 8.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในกลุ่มวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ี

มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงาน 
1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละ

รายวิชา 
1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

จากการใช้กลยุทธ์การสอนท่ีแตกต่างกัน 
1.1.4 การประเมินรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกภาคการศึกษา ตามระบบของคณะฯ และ

มหาวิทยาลยั 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
2.2 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพ่ือนําข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการ

เรียน การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาท่ีอาจซํ้าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น 
2.3 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรไป

ใช้ในการทํางาน 
2.4 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต เก่ียวกับ

คุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ี 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจําปี และเป็นไปตามระบบประเมินผลการจัดการ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงดําเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซ่ึงมีเกณฑ์การ
ประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 25 ตัวช้ีวัด หรือเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศท่ีจะปรับปรุงใหม่ (ภาคผนวกท่ี 8) 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชา

น้ัน ๆ ได้ทันที ซ่ึงถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยท่ีไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะทําทุก 5 ปี เมื่อ
ครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดย 

4.2.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดําเนินการ
ทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดท่ีมีข้อบกพร่อง สําหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.2.2  คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯนําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ โดย
ศิษย์เก่าและโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแก้ไขปรับปรุงหลักสตูร ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวกท่ี 1 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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1.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม  2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พฤติกรรมเชิงคุณธรรม 
วิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์/

วิจัย 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
มนุษย/์สังคม 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

ความ
รับผิดชอบต่อ

ตนเอง 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ●  ● ○ ○ ○ ● ● 
000 102 ภาษาอังกฤษทาง
วิชาการ 1 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ●  ● ○ ○ ○ ● ● 
000 103 ภาษาอังกฤษทาง
วิชาการ 2 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ●  ● ○ ○ ● ● ● 
000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และ
การแก้ปญัหา ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ●  ○ ○ ○ ● ● 
000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●  ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ●  ● ○ ○ ○ ● ● 
000 155 การมีส่วนร่วมต่อสังคม ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ●   ● ○ ○ ○ ● ● 
000 156 พหุวัฒนธรรม ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● 
000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● 
000 145 ภาวะผู้นาํและการ
บริหาร ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● 
050 108 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร์ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 

 
หมายเหตุ  รายละเอียดข้อ 1. – 5. อยู่ในหน้าที่ 57 - 58  
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ผลการเรียนรู้ในตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้ 
 
1. ด้านคุณธรรม  
มีพฤติกรรมเชิงคุณธรรม 

1. วินัย 
2. ความรับผิดชอบ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. เสียสละ 
4. เป็นแบบอย่างที่ดี 
5. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
-  วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ 

1. วิทยาศาสตร์ 
2. คณิตศาสตร์ 
3. สถิติ (วิจัย) 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. การสื่อสาร 
5. คอมพิวเตอร์ 
6. สารสนเทศ 

- มนุษย์/สังคม 
7. วัฒนธรรม/สังคม 
8. การบริหาร/จัดการ 
9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1. ค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ ประเมินข้อมูล การใช้ข้อมูล 
2. สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

1. ภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ 
2. วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง 
3. ทํางานกับผู้อื่นได้ 

- ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
4. ความรับผิดชอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. การพัฒนาตนเองด้านอารมณ์ 
6. การพัฒนาตนเองด้านสังคม 

- ความรับผิดชอบต่อสังคม 
7. รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน 
8. มีจิตสาธารณะ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
2. ทักษะการสื่อสาร 
3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน                 
311 101 ชีววิทยา 1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 � ���� � ���� � � � ���� � ���� ���� ���� � � � � 

311 103 ชีววิทยา 2 � ���� � ���� � � � ���� � ���� � ���� � � ���� � 

311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 � ���� � ���� � � � ���� � ���� ���� ���� � ���� � � 

312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป � ���� � ���� ���� � � � ���� � � � � ���� �  
312 108 เคมีหลักมลู � � � ���� � � � � � � � � � ���� �  
312 112 เคมีอินทรียเ์บื้องต้น � � � ���� � � � � � � � � � ���� �  
312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น � ���� � ���� ���� � � � ���� � � � � � ����  
312 242 เคมีวิเคราะห์ 2 � ���� � ���� � � � � ���� � � � � ���� �  
312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 � ���� � ���� ���� � � � ���� � ���� ���� � ���� �  
*314 123 แคลคูลัสสาํหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 � ���� � ���� ���� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
*314 124 แคลคูลัสสาํหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 � ���� � ���� ���� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
315 106 ฟิสิกส์ขั้นแนะนํา � � � � � � � � � � � � � � �  
315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 � � � � � � � � � � � � � � �  
316 204 สถิติเบื้องต้น � � � � � � � � � � � � � � �  
317 211 จุลชีววิทยาทั่วไป � � � � � � � � � � � � � � �  
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2  
317 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป � � � � � � � � � � � � � � �  

318 305 ชีวเคม ี ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� � � � � ���� ���� � � 
318 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี ���� ���� ���� ���� ���� � � ���� � � ���� ���� � ���� � � 

**319 101 นิเวศวิทยา ���� ���� � ���� � � � ���� � � � ���� ���� � ���� � 

**319 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา ���� � � � ���� � � � ���� � � ���� � ���� � � 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน รายวิชาบังคับ                � 

**311 200 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรบัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ���� � � � � ���� � ���� � � ���� � � ���� ���� � 

**311 244 พันธุศาสตร์เบื้องต้น ���� ���� � ���� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� � 

311 245 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น ���� ���� � ���� � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � 

311 270 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง � � � � � � � � � � � � � � ���� � 

311 271 ปฏิบัติการสตัว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง ���� ���� � ���� � � � � ���� ���� � ���� ���� � ���� � 

**311 300 เทคนิคทางชีววิทยา ���� ���� � ���� � � � � � ���� ���� ���� � ���� � � 

311 304 เซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล � ���� � ���� � � � � � ���� � � � ���� � � 

311 305 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล � ���� � ���� � � � � � ���� ���� � � ���� � � 

311 309 การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

311 310 สรรีวิทยาของพืช ���� ���� � ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
311 311 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช � ���� � ���� � � � � ���� ���� � ���� � ���� ���� � 

311 316 สัณฐานวิทยาของพืช � ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

311 317 ปฏิบัติการสณัฐานวิทยาของพืช � ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
311 318 อนุกรมวิธานพืช ���� ���� � ���� ���� � � ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� 

311 319 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช ���� ���� � ���� ���� � � ���� ���� ���� ���� ���� � � ���� ���� 
311 370 สรรีวิทยาของสัตว์ ���� ���� � ���� ���� � � ���� � � � � � ���� ���� � 
311 371 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์ ���� ���� � ���� � � � � � � ���� ���� � ���� ���� ���� 
311 380 สัตว์มีกระดูกสันหลัง � ���� � ���� � ���� � ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� � 

311 381 ปฏิบัติการสตัว์มีกระดูกสันหลัง ���� ���� ���� ���� ���� � � ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� � 

**311 401 ชีววิทยาการเจริญ ���� ���� ���� ���� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� � 

311 402 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญ ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

**311 407 วิวัฒนาการ ���� ���� � ���� � � � � ���� ���� � ���� ���� � ���� � 

**311 491 สัมมนาทางชีววิทยา ● ● ● ● ● ● � ● ● ● ● ● ● ● ● ���� 

**311 494 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ● ● ● ● ● ● � ● ● ● ● ● ● ● ● ���� 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน รายวิชาเลือก                  
**311 109 การวาดภาพทางชีววิทยา ● ● ● ● ● ● � ● ● ● � ● ● ● ● ���� 
**311 201 ชีววิทยาภาคสนาม ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● � 

**311 202 ปฏิบัติการชีววิทยาภาคสนาม ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● � 

*311 203 การผลิตสื่อทางวิทยาศาสตร ์ ● � ● ● � ● � � ● � ● � � � ● � 

311 306 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ � ● � ● � � � � � ● � � � ● � � 

311 307 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ � ● � ● � � � � � ● ● � � ● � � 

**311 308 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ � ● ● ● � ● � � ● � ● � �  ● � 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
311 320 พรรณไม้น้ํา � ● ● ● ● ● � ● ● ● ● ● ● ● ● ���� 
311 321 ปฏิบัติการพรรณไม้น้ํา � ● ● ● ● ● � ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
**311 322 กายวิภาคศาสตร์ของพืช ● ● � ● ● � � � ● ● ● ● � � ● � 
311 324 พฤกษศาสตร์ประยุกต ์ � ● ● ● ● ● � ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
311 348 พันธุศาสตร์มนุษย ์ ● ● ● ● � ● � ● ● � ● ● ● ● ● � 
**311 350 เซลล์พันธุศาสตร์เบื้องต้น � ● ● ● ● ● � ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
311 351 ปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตรเ์บื้องต้น � ● ● ● ● ● � ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
**311 382 ชีววิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน � ● � ● ● � � � ● ● � ● � � ● � 
**311 386 พฤติกรรมของสัตว์ ���� ���� � ���� ���� � � � ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ● 
311 387 ปฏิบัติการพฤติกรรมของสัตว์ ���� ���� � ���� ���� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ● 
311 388 วิทยาสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกและสตัว์เลื้อยคลาน � ���� � ���� � ���� � ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� ● 
*311 389 ปฏิบัติการวิทยาสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลาน 

���� ���� � ���� ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ● 

**311 404 ชีววิทยาระดับโมเลกุล � ● � ● � � � � � ● � � � ● � � 

311 406 ชีววิทยาทางทะเล � ● � ● � � � ● � � � � � � ● � 

**311 408 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช � ���� � � � ���� � ���� � � � � ���� � ���� ● 
**311 409 บรรพชีววิทยา � ���� � ���� � � � ���� � � ���� � � � ���� � 

**311 416 ชีววิทยาของพืชชั้นต่ํา � ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ● 
**311 417 ปฏิบัติการชีววิทยาของพืชชั้นต่ํา � ���� ���� ���� � ���� � ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ● 
311 424 พฤกษศาสตรเ์ศรษฐกิจ � ● � ● ● ● � ● � � ● ● � � ● � 
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หมายเหตุ  รายละเอียดข้อ 1.1 – 5.2 อยู่ในหน้าที่ 64  
  

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
**311 454 แหล่งพันธุกรรมพืชและสตัว์ ● ● ● ● ● ● � ● ● � � ● � ● ● � 
311 455 ปฏิบัติการแหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์ ● ● ● ● ● � � � ● ● ● ● ● � ● � 

**311 456 พันธุศาสตร์เชิงชีวสังคม ● ● ● ● ● ● � ● ● ● ● ● � ● ● ● 
*311 457 พันธุศาสตร์ประชากร ● ● � ● ● � � ● ● � ● ● � ● ● � 
311 482 มิญชวิทยา ● ● � ● � ● � ● ● � ● ● � ● ● � 
311 483 ปฏิบัติการมิญชวิทยา ● ● � ● ● � � ● ● � ● ● � ● � � 
311 484 ปรสติวิทยา ● ● � ● � � � � � ● ● � � ● � ● 
311 485 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา ● ● � ● � � � � � ● ● � � � ● ● 
**311 486 สังขวิทยาขั้นแนะนํา ● ● � ● � � � ● � � � ● ● � ● � 

**311 487 ปฏิบัติการสังขวิทยาขั้นแนะนํา ● ● � ● � � � ● � � � ● ● � ● � 

**311 488 วิทยาโปรโตซัว ● ● � ● � � � � � ● ● � � � ● ● 
*311 495 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา ● ● ● ● ● ● � ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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ผลการเรียนรู้ในตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) มีความหมายดังนี้ 
ผลการเรียนรู้ตาม  “กรอบคุณลักษณะบัณฑิต มข.” และ”ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF-HEd”   
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) 

1.1 มีจิตสาํนึกและตระหนักในการปฏบิัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภมูิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาชีววิทยา  
2.2 มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาชีววิทยา สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีววิทยาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ (สําหรับหลักสูตรที่มีมาตรฐานวิชาชีพ) 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive skills) 
3.1 สามารถค้นหา ตีความ และประเมนิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหาการทํางานได ้
3.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตผุลตามหลักการทางด้านวิทยาศาสตร ์

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & responsibility) 
4.1 มีภาวะผู้นํา มีความคิดรเิริม่ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม่ 
4.2 ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นไดด้ ี
4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis, communication & information technology skills) 
5.1 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณติศาสตรห์รือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานได ้
5.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ

ประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชาได ้
5.3 มีทักษะและความรูภ้าษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจําเป็น 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 2 
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ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

1. นายประนอม  จันทรโณทัย 
1.1  ตําแหน่งทางวิชาการ     ศาสตราจารย์  
 
1.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปีท่ีจบ 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) 
ปริญญาโท วท.ม. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) 
ปริญญาเอก Ph.D. (Plant Taxonomy) University of Dublin, 

Republic of Ireland 
พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) 

 
1.3  ผลงานทางวิชาการ 

1.3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
ประนอม จันทรโณทัย.  2538.  พฤกษานุกรมวิธาน ตอนพืชใบเลี้ยงเด่ียว. ภาควิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  89 หน้า. 
ประนอม จันทรโณทัย.  2540.  พฤกษานุกรมวิธาน ตอนพืชใบเลี้ยงคู่. ภาควิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  165 หน้า. 
ประนอม จันทรโณทัย.  2544.  อนุกรมวิธานพืช. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ขอนแก่น.  141 หน้า.  
ประนอม จันทรโณทัย.  2544.  ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช. หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 

ขอนแก่น. 71 หน้า.  
ประนอม จันทรโณทัย และ นิวัฒ เสนาะเมือง.  2545.  พรรณไม้ มข. เจริญวิทย์การพิมพ์, 

กรุงเทพฯ. 134 หน้า. 
ประนอม จันทรโณทัย สไว มัฐผา และ โรเบิร์ต เฟนเนลลี 2549. พรรณไม้ภูเรือ. หจก.โรงพิมพ์คลัง

นานาวิทยา,  ขอนแก่น. 122 หน้า 
ประนอม จันทรโณทัย 2549. คู่มือศึกษาพรรณไม้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนท่ีโคกภูตากา อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น. หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ขอนแก่น. 70 หน้า 

ประนอม จันทรโณทัย 2549. พรรณไม้ภูพาน. หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ขอนแก่น. 236 หน้า 
Parnell, J. & Chantaranothai, P.  2002.  Myrtaceae. In: Flora of Thailand. (Eds. By T. 

Santisuk & K. Larsen), vol. 7(4): 778-914. Prachachon, Bangkok. 
Chantaranothai, P. 2007. Phyllanthus. In: Flora of Thailand. (Eds. By T. Santisuk & K. 

Larsen), vol. 8(2): 473-507. Prachachon, Bangkok. 
Chantaranothai, P. 2007. Trigonostemon. In: Flora of Thailand. (Eds. By T. Santisuk 

& K. Larsen), vol. 8(2): 573-585. Prachachon, Bangkok. 
 

1.3.2 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2554) 
ปราโมทย์ ไตรบุญ  ประนอม จันทรโณทัย และไคร์ ลาร์เซน 2548. ชีวภูมิศาสตร์และความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืชสกุลขิงในประเทศไทย. วารสารวิจัย มข. (บศ.) 5 (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา): 23-32. 

วัฒนา ตันมิ่ง และประนอม จันทรโณทัย 2552. ความหลากหลากหลายของพืชสกุลไทร (Ficus L.) 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 37(1): 112-120. 
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วรชาติ โตแก้ว และประนอม จันทรโณทัย. 2552. ความหลากหลายของพืชวงศ์กล้วยไม้ในอุทยาน
แห่งชาตินํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 1(1): 49-59. 

บุญช่วง บุญสุข และประนอม จันทรโณทัย. 2552. หญ้าเผ่า Paniceae (วงศ์หญ้า) ในอุทยาน
แห่งชาตินํ้าหนาว จังหวัดพชรบูรณ์. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 1(2): 81-88. 

Kanthachot, C., Chantaranothai, P. & Thammathaworn, A. 2007. Contributions to the 
Leaf Anatomy and Taxonomy of Thai Myrtaceae. The Natural History 
Journal of Chulalongkorn University 7(1): 35-.45. 

Kotrnon, K., Thammathaworn, A. & Chantaranothai, P. 2007. Comparative Anatomy 
of the Genus Pyrrosia Mirbel (Polypodiaceae) in Thailand. The Natural 
History Journal of Chulalongkorn University 7(1): 75-85. 

Traiperm, P., Boonkerd, T., Chantaranothai, P. & Simpson, D.A. 2007. Ischaemum 
hubbardii Bor (Poaceae), a New Record for Thailand. The Natural History 
Journal of Chulalongkorn University 7(1): 67-70.  

Saensook, P., Theerakulpisut & Chantaranothai, P. 2007. Cornukaemferia larsenii sp. 
nov. (Zingiberaceae): A new Species from Thailand. The Natural History 
Journal of Chulalongkorn University 7(2): 115-119.  

Phulphong, P., Chantaranothai, P.  & Simpson, D.A. 2007. A new species of Carex 
(Cyperaceae) from Thailand. Kew Bulletin 62: 293-296.  

Kanthachot, C., Chantaranothai, P. & Simpson, D. A. 2007. Leaf Epiderrmis of some 
Polygonum Species (Polygonaceae) in Thailand. KKU Research Journal 12(3): 
221-.228.   

Kotrnon, K., Thammathaworn, A. & Chantaranothai, P. 2007. Spore Characteristics of 
Thai Pyrrosia Mirbel (Polypodiaceae). KKU Research Journal 12(3): 229-.236. 

Chayamarit, K., Chantaranothai, P., Middleton, D., Parnell, J., Simpson, D. & Wilkin, P. 
2007. What constitutes a new taxon record for Thailand? Thai Forest 
Bulletin (Botany) 35: 1-3. 

Leeratiwong, C., Chantaranothai, P. & Paton, A. 2007. Notes on the genus Callicarpa 
(Lamiaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 35: 73-79. 

Soontornchainaksaeng, P., Chantaranothai, P. & Senakun, C. 2007. Cytological 
Investigation of Macaranga in Comparison to Mallotus (Euphorbiaceae) in 
Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 35: 89-93. 

Thangthong, J. & Chantaranothai, P. 2007. Two new records of Pavetta (Rubiaceae) 
in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 35: 103-107.  

Bongcheewin, B. & Chantaranothai, P. 2008. Two New Records of Elsholtzia Willd. 
(Lamiaceae) for Thailand. The Natural History Journal of Chulalongkorn 
University 8(1): 1-5. 

Leeratiwong, C., Chantaranothai, P. & Paton, A. 2008. Three New Records of Premna 
L. (Lamiaceae) for Thailand. The Natural History Journal of Chulalongkorn 
University 8(1): 7-18. 

Kantachot, C., Chantaranothai, P. & Simpson, D. 2008. A New Record and 
Lectotypification of Persicaria viscosa (Polygoniaceae) in Thailand. The 
Natural History Journal of Chulalongkorn University 8(1): 19-22 
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Bunwong, S. & Chantaranothai, P. 2008. Pollen Morphology of the Tribe Vernonieae 
(Compositae) in Thailand. The Natural History Journal of Chulalongkorn 
University 8(1): 45-55. 

Kesonbua, W. & Chantaranothai, P. 2008. A checklist of the genus Tarenna Gaertn. 
(Rubiaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 36: 18-45. 

Norsaengsri, M. & Chantaranothai, P. 2008. The tribe Centhoceae (Poaceae) in 
Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 36: 52-60. 

Siri, S., Wadbua, P. & Wongphathanakul, W., Kitancharoen, N. & Chantaranothai, P. 
2008. Antibacterial and phytochemical studies of 20 Thai medicinal plants 
against catfish-infections bacteria, Aeromonas caviae. KKU Science Journal 
30(Supplement): 1-10. 

Saensouk, P., Chantaranothai, P. & Theerakulpisut, P. 2009. Pollen morphology of 
the genus Cornukaempferia (Zingiberaceae) in Thailand. Journal of 
Systematics and Evolution 47(2): 139-143.  

Krachai, P., Chantaranothai, P. & Piwpuan, N. 2009. Pollen characteristics of Polygala, 
Salomonia and Xanthophyllum (Polygalaceae) in Thailand. The Natural 
History Journal of Chulalongkorn University 9(1): 27-34. 

Leeratiwong, C., Chantaranothai, P. & Paton, A. 2009. A synopsis of the genus 
Premna L.(Lamiaceae) in Thailand. The Natural History Journal of 
Chulalongkorn University 9(2): 113-142. 

Leeratiwong, C., Chantaranothai, P. & Paton, A. 2009. A synopsis of the genus 
Callicarpa L. (Lamiaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 36-
58. 

Suwanphakdee, C. & Chantaranothai, P. 2009. The monotypic genus Zippelia Blume 
(Piperaceae), a new  record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 
147-150. 

Ruengsawang, K. & Chantaranothai, P. 2009. A revision of Boraginaceae subfamily 
Boraginioideae in Thailand. Thai Journal of Botany 1(2): 89-101. 

Chantaranothai, P. A new synonym of Barringtonia pauciflra King (Lecythidaceae). 
Thai Journal of Botany  2(2): 111. 

Ruengsawang, K. & Chantaranothai, P. 2010. A revision of Boraginaceae subfamily 
Ehretioideae in Thailand. Thai Journal of Botany 2(2): 113-125.  

Traiperm, P.,  Boonkird, T., Chantaranothai, P. & Simpson, D. 2010. The genus 
Hemarthria R. Br. (Poaceae) in Thailand. Thai Journal of Botany 2(2): 133-
147. 

Bunwong, S. & Chantaranothai, P. 2010. A new record of Peudelephantopus spicatus 
(Juss. ex Aubl.) C.F. Baker (Asteraceae) from Thailand. Thai Forest Bulletin 
(Botany) 38: 124-127. 

Robinson, H., Bunwong, S.  and Chantaranothai, P. 2010. A new genus, Kurziella from 
Thailand (Vernonieae: Asteraceae). Proceedings of the Biological Society of 
Washington 123: 174-178. 

Bunwong, S. and  Chantaranothai, P. 2010. A new record of Pseudelephantopus 
spicatus (Juss. ex Aubl.) C.F.Baker (Asteraceae) from Thailand. Thai Forest 
Bulletin (Botany) 38: 124-127.  
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Kantachot, C., Chantaranothai, P. & Simpson, D. 2010. A synopsos of the genus 
Persicaria (Polygonaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 38: 128-
149. 

Senakun, C. & Chantaranothai, P. 2010. A morphological survey of foliar trichomes of 
Croton L. (Euphorbiaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 38: 167-
172. 

Leeratiwong, C. & Chantaranothai, P. 2010. A Revision of the Genus Rotheca Raf. 
(Lamiaceae) in Thailand. Tropical Natural History 10(1): 81-92.  

Kantachot, C. & Chantaranothai, P. 2011. Achene Morphology of Polygonum s.l. 
(Polygonaceae) in Thailand. Tropical Natural History 11(1): 21-28. 

Traiperm, P.,  Boonkird, T., Chantaranothai, P. & Simpson, D. 2011. Vegetative 
Anatomy of Subtribe Ischaeminae (Poaceae) in Thailand. Tropical Natural 
History 11(1): 39-54. 

 
1.3.3 บทความทางวิชาการ  - 

 
1.4  ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  31  ปี 

 
1.5  ภาระงานสอน  

ระดับปริญญาตรี (หลักสตูรน้ี) 
311 102 Biology Laboratory I 
311 104 Biology Laboratory II 
311 200 Research Methodology for Biological Science   
311 201 Field Biology 
311 202 Field Biology Laboratory 
311 318 Plant Taxonomy 
311 319 Plant Taxonomy Laboratory 
311 424 Economic Botany 
311 494 Research Project in Biology 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

311 706 Systematic Classification of Organisms 
311 714 Phytogeography 
311 718 Taxonomy of Legumes 
311 719 Taxonomy of Grasses and Sedges 
311 720 Modern Methods in Plant Taxonomy 
311 727 Plant Variation and Evolution 
311 730 Bryology  
331 702 Systematic Biology 
311 899 Thesis  
311 997 Thesis  
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2. นางนิศารัตน์  ต้ังไพโรจน์วงศ์ 
2.1  ตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
2.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)      ชื่อสถาบัน         ปีท่ีจบ 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) 
ปริญญาโท วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) 
ปริญญาเอก Ph.D. (Ecology and 

Evolutionary Biology) 
Seoul Woman’s Univ. 
Republic of  Korea, 
Korea 

พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) 

 
2.3  ผลงานทางวิชาการ 

2.3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน - 
 

2.3.2 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2554) 
ชุติมา หาญจวณิช และนิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์. 2550. การเปรียบเทียบโครงสร้างชุมชนสัตว์ไม่มี

กระดูกสันหลังหน้าดินในบริเวณท่ีมีกิจกรรมของมนุษย์ต่างกันในลํานํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น. 
วารสารวิจัย มข. 12 (4): 402-419.  

นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ และบุญเสฐียร บุญสูง. 2551. การแพร่กระจายตัวและลักษณะสําคัญใน
การจัดจําแนกสกุลแมลงชีปะขาว (Insecta: Ephemeroptera) ในอันดับย่อย Pisciforma 
และ Setisura. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
(NCSSS). 1(1): 805-814.     

Tungpairojwong, N, V.V. Nguyen, and Bae, Y.J. 2006. Procloeon spinosum, a new 
species of Baetidae (Insecta: Ephemeroptera) from Vietnam. Korean Journal 
of Systematic Zoology. 22: 145-148.   

Tungpairojwong, N. and Bae, Y. J. 2008. A checklist of the Baetidae of tropical Asia. 
In: Contemporary Aquatic Entomological Study in East Asia - Proceedings 
of the 3rd International Symposium on Aquatic Entomology in East Asia 
(AESEA). X. H. Wang, W. Liu and B. Ji (eds.) pp. 134-152. Nankai University 
Press, Tianjin, China. 

Tungpairojwong, N. and Boonsoong, B. 2011. New records of Isonychia  formosana, 
Prosopistoma annamense and Prosopistoma sinense (Ephemeroptera) from 
Thailand. Entomological Research 41: 66-69. 

 
2.3.3 บทความทางวิชาการ 

นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์. 2553. สถาปัตยกรรมใต้นํ้าของตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกนํ้า (อันดับ 
TRICHOPTERA). วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 38(2): 154-161.  

 
2.4  ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 7 ปี 

 
2.5  ภาระงานสอน  

 
ระดับปริญญาตรี (หลักสตูรน้ี) 

311 102 Biology Laboratory I 
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311 104 Biology Laboratory II 
311 270 Invertebrates  
311 271 Invertebrates Laboratory 
311 308 Biodiversity and Conservation 
311 381 Vertebrates Laboratory 
311 494 Research Project in Biology 

 
ระดับปริญญาโท 

311 779 Freshwater Biology 
311 780 Aquatic Insects  
331 704 Ecology for teacher 
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3. นางกัลยา ศรีประทีป 
3.1  ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 
3.2  ประวัติการศึกษา 
 ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)      ชื่อสถาบัน ปีท่ีจบ 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 
(บางแสน) 

พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1990) 

ปริญญาโท วท.ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) 
 วท.ม. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2003) 

  

3.3  ผลงานทางวิชาการ 
3.3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  - 
 
3.3.2 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์  

Sreprateep, K; Bunchalee, P &Sato,Y. 2003. Discovery of the Mineral,Vivianite from 
the Mammal Fossil Locality in Nakhon Ratchasima, Northeast Thailand. 
Proceeding of 1st International Conference on Palaeontology of 
Southeast Asia 257. 

 
3.3.3 บทความทางวิชาการ  - 

 
3.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา   12   ปี 
 
3.5 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี  (หลักสตูรน้ี) 
311101  Biology I 
311102  Biology Laboratory I 

 311380  Vertebrates 
311381  Vertebrates Laboratory 

 311409  Paleobiology 
311494  Research Project in Biology 
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4. นางสาวพิมพ์วดี  พรพงศ์รุ่งเรือง 
4.1  ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 
4.2  ประวัติการศึกษา 
   ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)      ชื่อสถาบัน ปีท่ีจบ 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) 
ปริญญาโท วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) 
ปริญญาเอก Ph.D. (Plant Systematics) Aarhus University, 

Denmark 
พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) 

4.3  ผลงานทางวิชาการ 
4.3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  - 
 
4.3.2 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2554) 

Pornpongrungrueng, P., Borchsenius, F., Englund, M., Anderberg A. A. & Gustafsson, 
M.H.G. 2007. Phylogenetic relationships in Blumea (Asteraceae: Inuleae) as 
evidenced by molecular and morphological data. Plant Systematics and 
Evolution. 269: 223 – 243. 

Pornpongrungrueng, P., Borchsenius, F. & Gustafsson, M.H.G. 2009. Interrelationships 
within Blumea (Inuleae, Asteraceae) and the utility of the 5S-NTS in species-
level phylogeny reconstruction. Taxon 58: 1181-1193.  

Englund, M., Pornpongrungrueng, P., Gustafsson, M.H.G. and Anderberg, A.A. 2009. 
Phylogenetic relationships and generic delimitation in Inuleae subtribe 
Inulinae (Asteraceae) based on ITS and cpDNA sequence data. Cladistics  
25(4): 319-352.      

ผุสดี พรหมประสิทธ์ิ อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ และพิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง. 2552. ความหลากหลาย
ของพืชวงศ์ทานตะวันในอุทยานแห่งชาตินํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิทยาศาสตร์ 
มข. 37(4): 426-434.  

ผุสดี พรหมประสิทธ์ิ  อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ และพิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง. 2553. สัณฐานวิทยา
เรณูของพืชวงศ์ทานตะวันในอุทยานแห่งชาตินํ้าหนาว. ใน: รายงานการประชุมทางวิชาการ
ของการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 11. หน้า 806-
815. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. 

พันธ์ทิวา กระจาย และพิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง. 2554. สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ของใบ และ
สัณฐาวิทยาเรณูของพืชสกุลฝาด (Lumnitzera Willd., Combretaceae) ในประเทศไทย. 
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย. 3(1): 79-92. 

วรนาถ ธรรมรงค์ และพิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง. 2554. พืชวงศ์แตงในอุทยานแห่งชาตินํ้าหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย. 3(2): 137-146. 

ศรชัย พุทธชัย พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง และอมรรัตน์ มีสวาสดิ์. 2554. พรรณไม้อันดับ 
Malpighiales ในป่านายูง-นํ้าโสม อุทยานแห่งชาตินยูง – นํ้าโสม จังหวัดอุดรธานี. วารสาร
วิทยาศาสตร์ มข. 39(4): 640-648. 

 
4.3.3 บทความทางวิชาการ  - 

 
4.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  6  ปี 
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4.5 ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี  (หลักสตูรน้ี) 

311 102 Biology Laboratory I 
311 104 Biology Laboratory II 
311 201 Field Biology 
311 202 Field Biology Laboratory 
311 308 Biodiversity and Consersvation 
311 318 Plant Taxonomy 
311 319 Plant Taxonomy Laboratory 
311 416 Biology of Cryptograms 
311 417 Biology of Cryptograms Laboratoty 
311 424 Economic Botany 
311 491 Seminar in Biology 
311 494 Research Project in Biology 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
311 714 Phytogeography 
311 718 Taxonomy of Legumes 
311 720 Modern Methods in Plant Taxonomy 
311 727 Plant Variation and Evolution 
311 730 Bryology  
311 899 Thesis  
331 702 Systematic Biology 
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5. นางอมรรัตน์ มีสวาสด์ิ 
5.1  ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 
5.2  ประวัติการศึกษา 
   ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)      ชื่อสถาบัน ปีท่ีจบ 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.  2539 (ค.ศ. 1996) 
ปริญญาโท วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.  2543 (ค.ศ. 2000) 
ปริญญาเอก Ph.D. (Plant Taxonomy) University of Dublin, 

Republic of Ireland 
พ.ศ.  2549 (ค.ศ. 2006) 

    
5.3  ผลงานทางวิชาการ 

5.3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน   
 
5.3.2 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2554) 

ผุสดี พรหมประสิทธ์ิ  อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ และพิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง. 2552. ความหลากหลาย
ของพืชวงศ์ทานตะวันในอุทยานแห่งชาตินํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิทยาศาสตร์ 
มข. 37(4): 426-434.  

ผุสดี พรหมประสิทธ์ิ  อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ และพิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง. 2553. สัณฐานวิทยา
เรณูของพืชวงศ์ทานตะวันในอุทยานแห่งชาตินํ้าหนาว. ใน: รายงานการประชุมทางวิชาการ
ของการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 11. หน้า 806-
815. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. 

ศรชัย พุทธชัย พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง และอมรรัตน์ มีสวาสดิ์. 2554. พรรณไม้อันดับ 
Malpighiales ในป่านายูง-นํ้าโสม อุทยานแห่งชาตินยูง – นํ้าโสม จังหวัดอุดรธานี. วารสาร
วิทยาศาสตร์ มข. 39(4): 640-648. 

 
5.3.3 บทความทางวิชาการ  - 

 
5.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา   12     ปี 
 
5.5 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี  (หลักสตูรน้ี) 
311 102 Biology Laboratory I 
311 103 Biology II  
311 104 Biology Laboratory II 
311 300 Techniques in Biology 
311 308 Biodiversity and Consersvation 
311 318 Plant Taxonomy 
311 319 Plant Taxonomy Laboratory 
311 424 Economic Botany 
311 491 Seminar in Biology 
311 494 Research Project in Biology 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
311 714 Phytogeography 
311 718 Taxonomy of Legumes 
311 719 Taxonomy of Grasses and Sedges 
311 720 Modern Methods in Plant Taxonomy 
311 727 Plant Variation and Evolution 
311 730 Bryology  
311 899 Thesis  
311 997 Thesis 
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ภาคผนวกท่ี 3 
 

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวกท่ี 4 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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ภาคผนวกท่ี 5 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 766/2549) ว่าด้วย การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
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ภาคผนวกท่ี 6 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ภาคผนวกท่ี 7 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1072/2550) เร่ือง แนวปฏิบัติการ
ขออุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวกท่ี 8 
 

ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑ์ประเมินประจําปี และองค์ประกอบ
และตัวช้ีวัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม
ระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนและเกณฑ์ประเมินประจําปี และองค์ประกอบและตัวช้ีวัดคุณภาพของการจัดการ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

8.1 ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑ์ประเมินประจําปี 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 
(๑) อาจารย์ประจําหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.

4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า

มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว   
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรยีนการสอน 
(๙) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือ

กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร  

สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีท้ังหมด  อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ท้ังน้ีเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
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8.2 องค์ประกอบและตัวช้ีวัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระบบ
การประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

8.2.1 องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

องค์ประกอบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ตัวชี้วัด จํานวน 

1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร   
1.1 คุณภาพของหลักสตูร 1.1.1, 1.1.2 2 
2. การนําหลักสูตรไปใช้   
2.1 คุณภาพของการบริหารหลักสตูร 2.1.1, 2.1.2 2 
2.2 คุณภาพของนักศึกษา 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 5 
2.3 คุณภาพของอาจารย์ 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 6 
2.4 คุณภาพของการจัดการเรยีนการสอน 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 3 
2.5 คุณภาพของการจัดกิจกรรมสง่เสริมการเรียนการสอน 2.5.1, 2.5.2 2 
3.  การประเมินผลการใช้หลักสตูร   
3.1 คุณภาพของบัณฑิต 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 4 
3.2 คุณภาพของผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ 3.2.1 1 
 รวมตัวชี้วัด 25 
 

8.2.2 รายละเอียดขององค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจดัการหลักสูตร 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ท่ีต้องมี 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ให้ข้อมูล 

1.   การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง ภารกิจท่ีผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดําเนินการเพ่ือให้หลักสูตรและ
รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนมีความทันสมัย คุณภาพและได้มาตรฐาน ตอบสนองเป้าหมายการผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะท่ีกําหนด  
1.1  คุณภาพ
ของหลักสูตร 

1.1.1 
 

หลักสตูรได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
และสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วิชาการ เป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดทุก 5 ปี กรณีหลักสูตรปรบัปรุง) 

- รายงานข้อมูล
หลักสตูรแตล่ะปี
การศึกษา 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

 

1.1.2 
 

หลักสตูรมรีายวิชาสหกิจศึกษาหรอืข้อ
กําหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ และ รายวิชาวิจัยหรือ
โครงงานหรือสมัมนาท่ีส่งเสริม
กระบวนการวิจยัและการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองของนักศึกษา 

- ข้อมูลรายวิชาสห
กิจศึกษา หรือ
รายวิชาฝึก
ปฏิบัติงานในแต่
ละหลักสตูร 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
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2.  การนําหลักสูตรไปใช้ หมายถึง ภารกิจท่ีผู้รับผิดชอบหลักสตูรตอ้งดําเนินการเพ่ือให้กระบวนการจัดการหลักสตูร การ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมตา่งๆ รวมท้ังปัจจัยหลักในการผลติบัณฑิตท่ีมคุีณภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีกําหนด 
2.1 คุณภาพของ
การบริหาร
หลักสูตร 

2.1.1 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรมี
องค์ประกอบ คุณสมบัติ จํานวน และอํานาจ
หน้าท่ีตามเกณฑ์มาตรฐานและระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง 

- รายช่ือ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
พร้อมคุณวุฒิ 
ตําแหน่ง และ
สังกัด 

- คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
บริหารหลักสตูร 
- คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร 

2.1.2 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรมีการประชุม
อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือพิจารณาและตัดสินใจ
ร่วมกันในเรื่องต่างๆ เก่ียวกับการจัดการ
หลักสตูร 

- รายงานการ
ประชุมหรือมติ
การประชุมของ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 

2.2 คุณภาพ
ของนักศึกษา 

2.2.1 
 

สัดส่วนจํานวนผูส้มัคร : จํานวนประกาศรบั 
: จํานวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษา (กรณไีม่แยก
สาขาให้ใช้ค่าเฉลี่ยของการรับในทุกสาขาน้ัน 
เช่น วิศวกรรมท่ัวไป เกษตรท่ัวไป) 

- จํานวนผู้สมัคร 
- จํานวนประกาศ

รับ 
- จํานวนผู้รายงาน

ตัวเข้าศึกษา 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- คณะ/หน่วยงาน 

(กรณีโครงการ 
พิเศษและรับเอง) 

2.2.2 
 

ค่าเฉลี่ย GPA ของผู้เข้าศึกษาในแต่ละปี ป.
ตรี เฉพาะรับตรงกับ admission สํานัก
บริหารฯ โครงการพิเศษ (คณะ) 
บัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) (กรณไีม่
แยกสาขาให้ใช้ค่าเฉลีย่ของการรับในทุก
สาขาน้ัน เช่น วิศวกรรมท่ัวไป เกษตรท่ัวไป) 

- GPA ของ
ผู้รายงานตัวเข้า
ศึกษา 
- จํานวนผู้รายงาน

ตัวเข้าศึกษา 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- คณะ/หน่วยงาน 

(กรณีโครงการ
พิเศษและรับเอง) 

2.2.3 
 

 

ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบวิชา
ภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในแตล่ะปี  

- คะแนนผลการ
สอบวิชา
ภาษาอังกฤษของ
ผู้รายงานตัวเข้า
ศึกษา 
- จํานวนผู้รายงาน

ตัวเข้าศึกษา 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- คณะ/หน่วยงาน 

(กรณีโครงการ
พิเศษและรับเอง) 

2.2.4 
 

จํานวนนักศึกษาชาวต่างประเทศ 
(โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับหลักสตูร
นานาชาติ) 

- จํานวนนักศึกษา 
ชาวต่างประเทศ 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

 



มคอ. 2 

-111- 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ท่ีต้องมี 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ให้ข้อมูล 

2.2.5 
 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีคงสภาพเป็นนักศึกษา
ในปีการศึกษาปัจจุบัน จากจํานวนนักศึกษา
ท่ีเข้าศึกษาในภาพรวม 

- จํานวนนักศึกษา
ท่ีรายงานตัวเข้า
ศึกษาในแต่ละปี 
- จํานวนนักศึกษา

ท่ีพ้นสภาพ 
- จํานวนนักศึกษา

ท่ีลาออก 
- จํานวนนักศึกษา

ท่ีหมดสภาพใน
ลักษณะอ่ืน 

- สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

 

2.3  คุณภาพ
ของอาจารย์ 

2.3.1 
 

สัดส่วนจํานวนอาจารย์แยกตามคุณวุฒิ  ตรี 
: โท : เอก (อาจารย์ผูส้อน) 

- จํานวนอาจารย์ใน
สังกัด และทํา
หน้าท่ีสอนใน
หลักสตูร จําแนก
ตามคุณวุฒิในแต่
ละระดับ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 

2.3.2 
 

สัดส่วนจํานวนอาจารย์แยกตามตาํแหน่งทาง
วิชาการ  อาจารย์ : ผศ : รศ : ศ 

- จํานวนอาจารย์ใน
สังกัด และทํา
หน้าท่ีสอนใน
หลักสตูร จําแนก
ตามตําแหน่งทาง
วิชาการ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 

2.3.3 
 

สัดส่วนจํานวนอาจารย์ ต่อจํานวนนักศึกษา - จํานวนอาจารย์ใน
สังกัด และทํา
หน้าท่ีสอนใน
หลักสตูร 
- จํานวนนักศึกษา  

ปัจจุบัน 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 

2.3.4 
 

จํานวนอาจารย์ ผู้เช่ียวชาญชาวตา่งประเทศท่ี
เป็นผู้สอน เชิญมาสอน เป็นท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
มาปฏิบัติงานอ่ืนๆ ในหลักสตูร 

- จํานวนอาจารย์
ชาวต่างประเทศ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 

2.3.5 
 

จํานวนผลงานวิชาการ/ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในวารสาร และ/หรือเสนอในการ
ประชุมวิชาการ ต่อจํานวนอาจารย์ใน
หลักสตูร  

- จํานวนผลงาน
วิชาการและวิจัย
ท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ และ/
หรือเสนอในการ
ประชุมวิชาการ  
- จํานวนอาจารย์ใน

หลักสตูร  

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
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2.3.6 
 

จํานวนผลงานวิชาการประเภทหนังสือตํารา 
และสื่อการสอนท่ีผลติโดยอาจารย์ใน
หลักสตูร ต่อจํานวนอาจารย์ท้ังหมด 

- จํานวนผลงาน 
(เรื่อง) 
- จํานวนอาจารย์ใน

หลักสตูร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 

2.3.7 
 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับเชิญให้เป็น
กรรมการในวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์ 
และผู้ทรงคุณวุฒิดา้นวิชาการ ภายนอก
มหาวิทยาลยั ต่อจํานวนอาจารย์ท้ังหมด 

- จํานวนอาจารย์ท่ี
ได้รับเชิญ 
- จํานวนอาจารย์ใน

หลักสตูร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 

2.4  คุณภาพของ
การจัดการเรียน
การสอน 

2.4.1 
 

ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการสอนแบบเน้น
ผู้เรยีนเป็นสาํคัญ จากจํานวนรายวิชา
ท้ังหมดท่ีเปิดสอนในหลักสตูรในแต่ละปี
การศึกษา 

- จํานวนรายวิชาท่ี
เปิดสอนในปี
การศึกษาน้ัน 
- ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา 
- ผลการประเมิน

ตนเองของผู้สอน 
- ผลการประเมิน

โดย
กรรมการบริหาร
หลักสตูร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 

2.4.2 
 

ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี หรือระบบ e-learning จาก
จํานวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปิดสอนใน
หลักสตูรในแตล่ะปีการศึกษา 

- จํานวนรายวิชาท่ี
เปิดสอนในปี
การศึกษาน้ัน 
- จํานวนรายวิชาท่ี

มีการสอนโดยใช้
สื่อเทคโนโลยีหรือ
ระบบ e-
learning  

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 

2.4.3 ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการสอนโดย  บูรณา
การหรือสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับนักศึกษา จากจํานวน
รายวิชาท้ังหมดท่ีเปิดสอนในหลักสูตรในแต่
ละปีการศึกษา 

- จํานวนรายวิชาท่ี
เปิดสอนในปี
การศึกษาน้ัน 
- ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา 
- ผลการประเมิน

ตนเองของผู้สอน 
- ผลการประเมิน

โดย
กรรมการบริหาร
หลักสตูร 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
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2.4.4 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพ/ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
ในหลักสูตรในภาพรวม 

- ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 
- จํานวนรายวิชาท่ี

เปิดสอนในปี
การศึกษาน้ัน 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 

2.5 คุณภาพของ
การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียน
การสอน 

2.5.1 
 

ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมเสรมิ
ความรู้และทักษะทางวิชาการ ท่ีดาํเนินการ
ในระดับหลักสตูร (เช่น การให้คําปรึกษา 
การจัดอบรม/สัมมนา การศึกษาดงูาน ฯลฯ) 

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษา

ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษา

ท่ีผ่านเกณฑ์ตาม
ตัวช้ีวัดท่ีกําหนด
ในกิจกรรม 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 

2.5.2 
 

ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ท่ี
ดําเนินการในระดับหลักสูตร (เช่น การ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัยใน
ตนเองและทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ฯลฯ) 

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษา

ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
- จํานวนนักศึกษา

ท่ีผ่านเกณฑ์ตาม
ตัวช้ีวัดท่ีกําหนด
ในกิจกรรม 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 

3.  การประเมินผลการใช้หลักสตูร หมายถึง ภารกิจท่ีผู้รับผิดชอบหลักสตูรต้องดําเนินการเพ่ือให้ผลผลิตคือ บัณฑิตและ
องค์ความรู้อันเกิดจากกระบวนการผลิตบัณฑิต มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคลอ้งกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 
3.1  คุณภาพ
ของบัณฑิต 

3.1.1 
 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร 

- จํานวนนักศึกษา
ท่ีรายงานตัวเข้า
ศึกษาในปี
การศึกษาหน่ึงๆ 
- จํานวนนักศึกษา

ท่ีสําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลา
ของหลักสูตรใน
แต่ละรุ่นปี
การศึกษาน้ัน 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 

 3.1.2 
 

ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทํา ประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในระยะเวลา  12 
เดือนหลังจบการศึกษา (และการได้งานทํา
ตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และการ
ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นตามเกณฑ์) 

- ผลการวิจยั
ภาวะการมีงาน
ทํา และ
การศึกษาต่อของ
บัณฑิต ปี
การศึกษาท่ีผ่าน
มา 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ท่ีต้องมี 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ให้ข้อมูล 

3.1.3 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพบัณฑิต (ด้านความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการตามลักษณะงานสาขาน้ันๆ 
ด้านความรูค้วามสามารถพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อ
การทํางาน และดา้นคุณธรรม จรยิธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ) 

- ผลการวิจัยผู้ใช้
บัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาในปี
การศึกษาท่ีผ่าน
มา 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 

3.1.4 
 

จํานวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าท่ีไดร้ับการ
ประกาศเกียรตคุิณยกย่องในด้านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จรยิธรรม หรือรางวัล
ทางวิชาการหรือด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา (คน) 

- รายงานข้อมูล
จํานวนนักศึกษา
หรือสิษย์เก่าท่ี
ได้รับการ
ประกาศเกียรติ
คุณ หรือรางวัล 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 

3.2 คุณภาพ
ของผลงาน
วิชาการหรือ
วิทยานิพนธ์ 

3.2.1 
 

จํานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 
(ช้ินงาน) 

- รายงานข้อมูล
จํานวนผลงาน
วิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัล 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 

3.2.2 
 

ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทของผู้สําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษาน้ันท่ีตีพิมพ์เผยแพรต่่อจํานวน
วิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษาน้ันท้ังหมด 

- จํานวนบทความ
จากวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทของ
ผู้สําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษาน้ัน
ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่
(นับท้ังหมดท่ีเป็น
ผลงานของ
ผู้สําเร็จ
การศึกษา) 
- จํานวน

วิทยานิพนธ์
ปริญญาโทของ
ผู้สําเร็จการศึกษา
ใน    ปีการศึกษา
น้ัน 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ท่ีต้องมี 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ให้ข้อมูล 

3.2.3 
 

ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกท่ีตีพิมพ์เผยแพรต่่อจํานวน
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกท้ังหมด 

- จํานวนบทความ
วิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกท่ี
ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในปี
การศึกษาน้ัน 
- จํานวน

วิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกในปี
การศึกษาน้ัน 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
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ภาคผนวกท่ี 9 
 

รายงานผลการประเมนิหลักสูตร  
 



ภาควิชาชีววิทยา ได้เปิดการสอนหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 และได้ดาํเนินการมาครบ 4 ปี และจัดให้มีการประเมินหลักสูตร เพื่อปรับปรุง
หลักสตูรมคีวามเหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยการประเมินจากนักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษา ณ เดอืนมีนาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจํานวน 86 คน และมีนักศึกษาตอบ
แบบสอบถามจํานวน 79 คน ดังตอ่ไปนี้  

ภาคผนวกที่ 9.1 : ผลการประเมนิหลักสตูรจากการสอบถามนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นด้านตา่ง ๆ  

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นดา้นต่าง ๆ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หน่วยกิต 
หมวดวิชา จํานวนหน่วยกิต ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับขณะเรียน การนําไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน 

น้อย พอดี มาก
เกินไป 

ไม่ระบุ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่ระบุ น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ไม่ระบุ น้อย 
 

ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ไม่ระบุ 

2.1.1 หมวดวิชาภาษา (15 หน่วย
กิต) 

11.39 
(9) 

74.68  
(59) 

10.13  
(8) 

3.80  
(3) 

73.42  
(58) 

8.86  
(7) 

17.72  
(14) 

3.80  
(3) 

29.11  
(23) 

53.16  
(42) 

12.66  
(10) 

1.27  
(1) 

5.06  
(4) 

36.71 
(29) 

35.44 
(28) 

18.99  
(15) 

3.80  
(3) 

2.1.2 หมวดวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (9 หน่วยกิต) 

8.86 
(7) 

86.08 
(68) 

2.53 
(2) 

2.53  
(2) 

82.28  
(65) 

5.06  
(4) 

12.66  
(10) 

0.00 
(0) 

41.77  
(33) 

50.63 
(40) 

5.06  
(4) 

2.53  
(2) 

0.00  
(0) 

39.24 
(31) 

51.90 
(41) 

5.06 
(4) 

3.80 
(3) 

2.1.3 หมวดวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (6 หน่วยกิต) 

21.52 
(17) 

69.62 
(55) 

6.33 
(5) 

2.53 
(2) 

79.75 
(63) 

6.33 
(5) 

13.92 
(11) 

5.06 
(4) 

32.91 
(26) 

46.84 
(37) 

11.39 
(9) 

3.80 
(3) 

6.33 
(5) 

31.65 
(25) 

44.30 
(35) 

16.46 
(13) 

1.27 
(1) 

 
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  
2.1.1กลุ่มวิชาภาษา 1. ควรเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชามากยิ่งขึ้น 

2. อยากให้เน้นเรื่องการพูดและฟังให้มาก 
3. อยากให้เพิ่มวิชาภาษามากขึ้น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
4. ควรให้เรียนภาษาอังกฤษที่มีหลักสูตรเข้มงวดขึ้น 
5. อยากให้เน้น speaking, writing มากกว่า grammar แบบที่เคยเรียนมัธยม 
6. อยากให้มีเรียนภาษาอังกฤษมากกว่านี้ 
7. ออกข้อสอบให้ตรงกับที่สอน 
8. หัวข้อที่เรียนซ้ํากันในแต่ละชั้นปี 
9. ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับภาษามากขึ้น 
10. ควรจะมีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรยีนการสอน 
11. ควรเพิ่มเติมเนื้อหา เน้นการฟังให้มากๆ รวมถึงการพูดด้วยค่ะ  
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12. อยากให้เพิ่มวิชาเรียนภาษาอังกฤษให้มากกว่านี้ 
13. ควรมี Class ที่ได้สนทนามากขึ้น พูดเป็นก็สําคัญ 
14. ความเข้มของเนื้อหากว่านี้ 
15. อยากให้ช่วยเพิ่มวิชาภาษามากขึ้น 
16. ควรเรียนให้มากกว่าเดิม 
17. ควรเพิ่มวิชานิดหน่อยและให้งานเดี่ยวเพิ่มขึ้น 
18. เพิ่มการเรียนภาษาอังกฤษทางด้านการอ่านให้มาก 
19. อยากให้เน้นเรื่องการพูดและฟังให้มาก 
20. ควรมีอาจารย์ประจําวิชาที่เป็นอาจารย์ประจํา และมีความถนัดเรื่องนั้นโดยตรง 
21. น่าจะมี Eng ที่ภาคเปิดเองด้วย เนื่องจากอาจารย์ในภาคก็เก่ง Eng 

2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (9 หน่วยกิต) 
1. นักศึกษาในปัจจุบันมีการใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้อง 
2. น่าจะเพิ่มการเรียนรู้ด้านภาษามากขึ้น 
3. ควรมีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันให้มากกว่านี้ 

2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (6 หน่วยกิต) 
 1. ชีวิตกับเอกภพเรียนไปเพื่ออะไร ? ไม่ได้ใช้เลย 

2. เพิ่มวิชาคํานวณให้มากกว่านี้ เพราะภาคเราอ่อนเรื่องคํานวณครบั พวก Calculus I, II 
3. ควรแยกคณติศาสตรเ์ป็น 2 ภาคการศึกษาเนื่องจากเนื้อหามากเกินไป 
4. วิชาที่เนื้อหามาก เช่น คณิตศาสตร์ ควรเรยีน 2 ภาคการศึกษา 

 5. เนื้อหามากแต่เวลาเรียนไม่พอ ต้องมานัดสอนเพิ่มนอกเวลา 
 6. เหมาะสมครับ 

7. เพิ่มวิชาคํานวณให้มากกว่านี้ เน้นการใช้สถิติเพื่อการวิจยัให้มากกว่านี้ 
8. น่าจะเพิ่มสถิติหรือคณิตศาสตรเ์พราะภาคเราส่วนใหญจ่ะอ่อนด้านดังกล่าว 
9. ในวิชาคณิตศาสตร์ส่วนมากที่เรยีนไม่ค่อยได้นํามาใช้  ควรให้เรียนคณิตศาสตร์ที่ได้นํามาใช้จริงในดา้นการเรยีนที่เกี่ยวกับหลักสตูรนี้ดว้ย 
10. อยากให้อิสระในการเลือกเรยีนมากกว่านี้ 
11. ในวิชาคณิตศาสตร์ส่วนมากดฉิันไม่ค่อยได้นํามาใช้ ควรให้เรียนคณิตศาสตร์ที่ได้นํามาใช้จริงในด้านการเรยีนที่เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ด้วย 
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ตารางที่ 2 แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นดา้นต่าง ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนด้านชีววิทยา  
 หมวดวิชา ความเหมาะสม/ความยากง่าย/ความลึกของเนื้อหาวิชา ความซ้ําซ้อนกับเนื้อหาระดับมัธยมปลาย ให้ความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสําหรับวิชาระดับสูงขึ้น ความน่าสนใจของเนื้อหา 

ไม่ลึกพอ เหมาะสม ลึกเกินไป ไม่ระบุ ซ้ําซ้อน
มาก 

ซ้ําซ้อน
เล็กน้อย 

ไม่ซ้ําซ้อน ไม่ระบุ ไม่
เพียงพอ 

เพียงพอ เพียงพอ
ในระดับดี 

ไม่ระบุ ไม่
น่าสนใจ 

ปานกลาง น่าสนใจ 

วิชาแกนของภาควิชาชีววิทยา  
311 101 Biology I  
311 102 Biology I Laboratory 
311 103 Biology II  
311 104 Biology II Laboratory 

 
5.06 
(4) 

 
91.14 
(72) 

 
3.80 
(3) 

 
0.00 
(0) 

 
20.25 
(16) 

 
74.68 
(59) 

 
3.80 
(3) 

 
1.27 
(1) 

 
12.66 
(10) 

 
63.29 
(50) 

 
24.05 
(19) 

 
0.00 
(0) 

 
1.27 
(1) 

 
43.04 
(34) 

 
55.70 
(44) 

ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนด้านชีววิทยา  
หมวดวิชา ความเชื่อมโยงระหว่างวิชาบรรยายและ

ปฏิบัติการ 
ประโยชน์ในแง่ของการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน คุณภาพโดยรวมของการจัดการเรียนการ

สอนภาคบรรยายของวิชากลุ่มนี้ 
คุณภาพโดยรวมของการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

การของวิชากลุ่มนี้ 
น้อย ปาน

กลาง 
ดี ดีมาก น้อย ปาน

กลาง 
ดี ดีมาก ต่ํา ปาน

กลาง 
ดี ดีมาก ต่ํา ปาน

กลาง 
ดี ดีมาก ไม่ระบุ 

วิชาแกนของภาควิชาชีววิทยา  
311 101 Biology I  
311 102 Biology I Laboratory 
311 103 Biology II  
311 104 Biology II Laboratory 

 
2.53 
(2) 

 
32.91 
(26) 

 
39.24 
(31) 

 
25.32 
(20) 

 
6.33 
(5) 

 
29.11 
(23) 

 
46.84 
(37) 

 
17.72 
(14) 

 
1.27 
(1) 

 
16.46 
(13) 

 
60.76 
(48) 

 
20.25 
(16) 

 
2.53 
(2) 

 
12.66 
(10) 

 
60.76 
(48) 

 
22.78 
(18) 

 
0.00 
(0) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :  
1. ภาคปฏิบัติควรมีอุปกรณ์ให้เพียงพอกับการใช้ เพื่อที่ทุกคนจะไดล้งมือทําจริง ๆ 
2. ควรเรียนในช่วงการบรรยายให้ตรงกับปฏิบัติการเพื่อความสะดวกและความเข้าใจได้ดีขึ้นไม่สับสน 
3. อยากให้เป็นวิชาที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ เพื่อการวิจัยมากกว่าบรรยายท่องจํา กับเนื้อหาที่เยอะมาก ๆ 
4. อาจารย์สอนเข้าใจในเนื้อหาอยา่งมากและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
5. อยากให้เพิ่มหน่วยกิตแลป เพราะแลปเป็นวิชาที่มีประโยชน์ สามารถนําไปใช้ได้จริง ได้ฝึกจริง 
6. เพื่อน ๆ คณะอื่นบอกว่าชอบแลป Bio I & II ค่ะ เพราะมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์, เวลา, เนื้อหา อาจารย์เป๊ะมากค่ะ 
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ตาราง ที่ 3  แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนดา้นเคมีและชีวเคม ี
หมวดวิชา ความเหมาะสม/ความยากง่าย/ความลึกของ

เนื้อหาวิชา  
ความซ้ําซ้อนกับเนื้อหาระดับมัธยม ให้ความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสําหรับวิชาระดับสูงขึ้น   ความน่าสนใจของเนื้อหา 

ไม่ลึก
พอ 

เหมาะสม ลึก
เกินไป 

ไม่ระบุ ซ้ําซ้อน
มาก   

ซ้ําซ้อน
เล็กน้อย   

ไม่ซ้ําซ้อน ไม่
เพียงพอ 

เพียงพอ เพียงพอ
ในระดับดี 

ไม่ระบุ ไม่
น่าสนใจ 

ปานกลาง น่าสนใจ ไม่ระบุ 

วิชาแกนด้านเคมี 

312 108 Fundamental Chemistry 
312 106 General Chemistry Laboratory 
312 112 Basic Organic Chemistry 
312 113 Basic Organic Chemistry 
Laboratory 
312 242 Analytical Chemistry II 
312 243 Analytical Chemistry Laboratory II 
318 305 Biochemistry  
318 306 Biochemistry Laboratory 

 
3.80 
(3) 

 
82.28 
(65) 

 
13.92 
(11) 

 
0.00 (0) 

 
17.72 
(14) 

 
60.76 
(48) 

 
21.52 
(17) 

 
10.13 

(8) 

 
63.29 
(50) 

 
24.05 
(19) 

 
2.53 
(2) 

 
3.80 
(3) 

 
62.03 
(49) 

 
32.91 
(26) 

 
1.27 
(1) 

 

ตาราง ที่ 3 (ต่อ) แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นดา้นต่าง ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนด้านเคมีและชีวเคม ี 
หมวดวิชา ความเชื่อมโยงระหว่างวิชาบรรยายและ

ปฏิบัติการ    
ประโยชน์ในแง่ของการนําไปใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคบรรยายโดยรวม คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ

โดยรวม 
น้อย ปานกลาง ดี ดีมาก น้อย ปาน

กลาง 
ดี ดีมาก ต่ํา ปานกลาง ดี ดีมาก ไม่ระบุ ต่ํา ปานกลาง ดี ดีมาก ไม่ระบุ 

วิชาแกนด้านเคมี 

312 108 Fundamental Chemistry 
312 106 General Chemistry Laboratory 
312 112 Basic Organic Chemistry 
312 113 Basic Organic Chemistry 
Laboratory 
312 242 Analytical Chemistry II 
312 243 Analytical Chemistry Laboratory II 
318 305 Biochemistry  
318 306 Biochemistry Laboratory 

 
3.80 
(3) 

 
40.51 
(32) 

 
45.5

7 
(36) 

 
10.1

3 
(8) 

 
11.3 
(9) 

 
32.91 
(26) 

 
46.84 
(37) 

 
8.8 
(67) 

 
0.00 
(0) 

 
25.32 
(20) 

 
65.82 
(52) 

 
8.86 
(7) 

 
0.00 
(0) 

 
0.00 
(0) 

 
26.58 
(21) 

 
56.96 
(45) 

 
16.46 
(13) 

 
0.00 
(0) 
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ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อวิชาแกนด้านเคมีและชีวเคม ี

1. เนื่องจากบางรายวิชา เช่น Organic Chemistry เนื้อหาเยอะมาก ควรแยกสอนเป็น 2 ภาคการศึกษา  
2. อาจารย์สอนเร็ว ตามไม่ทันค่ะ 
3. ควรเพิ่มวิชา Instrument ให้เด็กมีทักษะในการใช้เครื่องมือครับ 
4. ปัญหาคืออุปกรณไ์มเ่พียงพอ 
5. มีการสอนด้วยวิธีที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นและมสีื่อในการสอนที่น่าสนใจ 
6. เนื้อหายากมากค่ะ ต้องจําปฏิกิริยาเยอะมาก ต้องจําสารตั้งต้น ตวัเร่ง ผลติภณัฑ์เยอะมากค่ะ 
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ตาราง ที่ 4  แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาแกนด้านฟิสิกส ์
หมวดวิชา ความเหมาะสม/ความยากง่าย/ความลึก

ของเนื้อหาวิชา    
ความซ้ําซ้อนกับเนื้อหาระดับมัธยม ให้ความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสําหรับวิชาระดับสูง

ขึ้น   
ความน่าสนใจของเนื้อหา 

ไม่ลึก
พอ 

เหมาะ
สม 

ลึก
เกินไป 

ไม่
ระบ ุ

ซ้ําซ้อน
มาก   

ซ้ําซ้อน
เล็กน้อย   

ไม่ซ้ําซ้อน ไม่
เพียงพอ 

เพียงพอ เพียงพอ
ในระดับดี 

ไม่ระบุ ไม่
น่าสนใจ 

ปาน
กลาง 

น่าสนใจ ไม่
ระบ ุ

วิชาแกนด้านฟิสิกส์ 

315 106 Introductory Physics 
315 181 General Physics 
Laboratory I 

 
7.59 
(6) 

 
83.54 
(66) 

 
8.86 
(7) 

 
0.0
0 
(0) 

 
16.46 
(13) 

 
74.68 
(59) 

 
8.86 
(7) 

 
15.19 
(12) 

 
72.15 
(57) 

 
12.66  
(10) 

 
0.00 
(0) 

 
7.59 
(6) 

 
69.62 
(55) 

 
21.52 
(17) 

 
1.27 
(1) 

 
ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาแกนด้านฟิสิกส์  

หมวดวิชา ความเชื่อมโยงระหว่างวิชาบรรยายและ
ปฏิบัติการ    

ประโยชน์ในแง่ของการนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคบรรยาย
โดยรวม 

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ
โดยรวม 

น้อย ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก ไม่ระบุ น้อย ปาน
กลาง 

ดี ดี
มาก 

ต่ํา ปานกลาง ดี ดีมาก ไม่
ระบุ 

ต่ํา ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก ไม่ระบุ 

วิชาแกนด้านฟิสิกส์ 

315 106 Introductory Physics 
315 181 General Physics 
Laboratory I 

 
10.1

3 
(8) 

 
50.6

3 
(40) 

 
35.4

4 
(28) 

 
2.53 
(2) 

 
1.27 
(1) 

 
10.13 

(8) 

 
53.16 
(42) 

 
32.91 
(26) 

 
3.8
0 
(3) 

 
1.27 
(1) 

 
36.71 
(29) 

 
58.23 
(46) 

 
3.80 
(3) 

 
0.00  
(0) 

 
2.53 
(2) 

 
32.91 
(26) 

 
58.23 
(46) 

 
6.33 
(5) 

 
0.00 
(0) 

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อวิชาแกนด้านฟิสิกส ์: 

1. ไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหาปฏิบัติการ 
2. ฟิสิกส์เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร ์อยากให้เนื้อหาที่เรยีนลึกและมีความน่าสนใจมากกว่านี้ 
3. อยากให้เพิ่มความเข้มของเนื้อหามากกว่านี้เพราะฟิสิกส์เป็นวิชาที่จําเป็นมาก 
4. การทําปฏิบัติการมีเนื้อหาที่ซับซ้อนและเข้าใจยาก 
5. มองไม่เห็นภาพในการทําปฏิบัติการ บางครั้งก็เชื่อมโยงเนื้อหาบรรยายกับปฏิบัติการ 
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ตารางที่ 5  แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นดา้นต่าง ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนด้านจุลชีววิทยา  
 

หมวดวิชา ความเหมาะสม/ความยากง่าย/ความลึกของ
เนื้อหาวิชา    

ความซ้ําซ้อนกับเนื้อหาระดับมัธยม ให้ความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสําหรับวิชาระดับสูงขึ้น   ความน่าสนใจของเนื้อหา 

ไม่ลึก
พอ 

เหมาะสม ลึก
เกินไป 

ไม่ระบุ ซ้ําซ้อน
มาก   

ซ้ําซ้อน
เล็กน้อย   

ไม่
ซ้ําซ้อน 

 

ไม่ระบุ ไม่
เพียงพอ 

เพียงพอ เพียงพอ
ในระดับดี 

ไม่ระบุ ไม่
น่าสนใจ 

ปานกลาง น่าสนใจ ไม่
ระบ ุ

วิชาแกนด้านจุลชีววิทยา 
317 211 General Microbiology 
317 212 General Microbiology 
Laboratory 

 
6.33 
(5) 

 
93.67 
(74) 

 
0.00 
(0) 

 
0.00 
(0) 

 
5.06 
(4) 

 
51.90 
(41) 

 
43.04 
(34) 

 
0.00 
(0) 

 
10.13 

(8) 

 
70.89 
(56) 

 
18.99 
(15) 

 
0.00 
(0) 

 
5.06 
(4) 

 
45.57 
(36) 

 
49.37 
(39) 

 
0.00 
(0) 

 
ตารางที่ 5 (ต่อ) แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนด้านจุลชีววิทยา  

 
หมวดวิชา ความเชื่อมโยงระหว่างวิชาบรรยายและ

ปฏิบัติการ    
ประโยชน์ในแง่ของการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคบรรยายโดยรวม คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ

โดยรวม 
น้อย ปาน

กลาง 
ดี ดีมาก 

 
ไม่ระบุ น้อย ปาน

กลาง 
ดี ดีมาก 

 
ไม่

ระบ ุ
ต่ํา ปาน

กลาง 
ดี ดีมาก ไม่

ระบ ุ
ต่ํา ปาน

กลาง 
ดี ดีมาก ไม่

ระบ ุ

วิชาแกนด้านจุลชีววิทยา 
317 211 General Microbiology 
317 212 General Microbiology 
Laboratory 

 
8.86 
(7) 

 
40.5

1 
(32) 

 
41.7

7 
(33) 

 
8.86 
(7) 

 
0.00 
(0) 

 
6.33 
(5) 

 
40.51 
(32) 

 
40.51 
(32) 

 
12.66 
(10) 

 
0.00 
(0) 

 
2.53 
(2) 

 
17.72 
(14) 

 
68.35 
(54) 

 
11.39 

(9) 

 
0.00 
(0) 

 
0.00 
(0) 

 
17.72 
(14) 

 
64.56 
(51) 

 
17.72 
(14) 

 
0.00 
(0) 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติต่อวิชาแกนด้านจุลชีววิทยา :  

1. ปัญหาคืออุปกรณไ์มเ่พียงพอต่อผู้เรียน 

2. วิชานี้ดีมาก 
3. ควรมีการสอนที่เข้าใจง่ายมากขึ้นเพราะมเีนื้อหาบางส่วนที่ซับซ้อน 
4. ควรอธิบายปฏิบัติการให้น้อยลงจะได้มเีวลาลงมือปฏิบัติมากขึ้น  
5. ต้องจําชื่อวิทยาศาสตร์เยอะค่ะ 
6. ห้องปฏิบัติการค่อนข้างอยู่ในมมุที่อับและเล็กมาก 
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ตารางที่ 6  แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นดา้นต่าง ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาแกนดา้นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 
หมวดวิชา ความเหมาะสม/ความยากง่าย/ความลึกของ

เนื้อหาวิชา    
ความซ้ําซ้อนกับเนื้อหาระดับมัธยม ให้ความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสําหรับวิชาระดับสูงขึ้น   ความน่าสนใจของเนื้อหา 

ไม่ลึกพอ เหมาะสม ลึก
เกินไป 

ไม่
ระบ ุ

ซ้ําซ้อน
มาก   

ซ้ําซ้อน
เล็กน้อย   

ไม่
ซ้ําซ้อน 

ไม่ระบุ ไม่
เพียงพอ 

เพียงพอ เพียงพอ
ในระดับดี 

ไม่ระบุ ไม่
น่าสนใจ 

ปาน
กลาง 

น่าสนใจ ไม่ระบุ 

วิชาแกนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
319 201 Ecology     
 319 202 Ecology Laboratory. 

 
12.66 
(10) 

 
87.34 
(69) 

 
0.00 
(0) 

 
0.0
0 
(0) 

 
3.80 
(3) 

 
53.16 
(42) 

 
43.04 
(34) 

 
0..00 
(0) 

 
12.66 
(10) 

 
70.89 
(56) 

 
16.46 
(13) 

 
0..00 
(0) 

 
3.80 
(3) 

 
54.43 
(43) 

 
40.51 
(32) 

 
1.27 
(1) 

 
ตารางที่ 6  แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นดา้นต่าง ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาแกนดา้นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 
หมวดวิชา ความเชื่อมโยงระหว่างวิชาบรรยายและปฏิบัติการ   ประโยชน์ในแง่ของการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคบรรยาย

โดยรวม 
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ

โดยรวม 
น้อย ปาน

กลาง 
ดี ดีมาก ไม่

ระบ ุ
น้อย ปาน

กลาง 
ดี ดีมาก ไม่

ระบ ุ
ต่ํา ปาน

กลาง 
ดี ดีมาก ไม่ระบุ ต่ํา ปาน

กลาง 
ดี ดีมาก ไม่

ระบุ 

วิชาแกนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
319 201 Ecology     
319 202 Ecology Laboratory. 

 
6.33 
(5) 

 
43.0

4 
(34) 

 
41.77 
(33) 

 
8.86 
(7) 

 
0.00 
(0) 

 
6.33 
(5) 

 
41.77 
(33) 

 
44.30 
(35) 

 
7.59 
(6) 

 
0.00 
(0) 

 
2.53 
(2) 

 
25.32 
(20) 

 
60.76 
(48) 

 
11.39 

(9) 

 
0.00 
(0) 

 
3.80 
(3) 

 
21.52 
(17) 

 
58.23 
(46) 

 
16.46 
(13) 

 
0.00 
(0) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อวิชาแกนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : 

1. ปัญหาคืออุปกรณ์ในการเรยีน 
2. ได้ใช้มาก แต่เสยีดายอยากกลบัขยันเรียนวิชานี้เพราะได้ใช้มาก 
3. เนื้อหาบางส่วนลึกเกินไปและสว่นใหญ่เรียนไม่เข้าใจและควรปรับเนื้อหาให้เข้าใจมากขึ้น 
4. วิชาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นวิชาที่มีความสําคัญมากกับนักศึกษาชีววิทยา ถ้ามีการเพิ่มเนื้อหาให้ลึกกว่าเดมิสักหน่อยก็น่าจะเป็นสิง่ที่ดี เพราะสามารถนําไปใช้ได้จริง 
5. ควรจะมีแปลงทดลองเป็นของภาควิชา จะได้ไม่ต้องไปดตูัวอย่างการทํางานหรือวางแปลงได้อย่างง่าย 

 



มคอ. 2 

-125- 

ตารางที่ 7  แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นดา้นต่าง ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาแกนดา้นคณิตศาสตร์และสถิต ิ
หมวดวิชา ความเหมาะสม/ความยากง่าย/ความลึกของ

เนื้อหาวิชา    
ความซ้ําซ้อนกับเนื้อหาระดับมัธยม ให้ความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสําหรับวิชาระดับสูง

ขึ้น   
ความน่าสนใจของเนื้อหา 

ไม่ลึก
พอ 

เหมาะสม ลึก
เกินไป 

ไม่ระบุ ซ้ําซ้อน
มาก   

ซ้ําซ้อน
เล็กน้อย   

ไม่
ซ้ําซ้อน 

ไม่ระบุ ไม่
เพียงพอ 

เพียงพอ เพียงพอ
ในระดับดี 

ไม่ระบุ ไม่
น่าสนใจ 

ปาน
กลาง 

น่าสนใจ ไม่ระบุ 

วิชาแกนด้านคณิตศาสตร์และสถิติ     
316 204 Elementary Statistics 
321 103 General Mathematics 

 
6.33 
(5) 

 
79.75 
(63) 

 
13.92 
(11) 

 
0.00 
(0) 

 
16.46 
(13) 

 
58.23 
(46) 

 
25.32 
(20) 

 
0.00 
(0) 

 
8.86 
(7) 

 
77.22 
(61) 

 
13.92 
(11) 

 
0.00 
(0) 

 
2.53 
(2) 

 
64.56 
(51) 

 
32.91 
(26) 

 
0.00 
(0) 

 
ตาราง ที่ 7 (ต่อ) แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นดา้นต่าง ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาแกนด้านคณติศาสตร์และสถิต ิ 

หมวดวิชา ความเชื่อมโยงระหว่างวิชาบรรยาย
และปฏิบัติการ    

ประโยชน์ในแง่ของการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคบรรยายโดยรวม คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการโดยรวม 

น้อย ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก น้อย ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก ไม่ระบุ ต่ํา ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก ไม่ระบุ ต่ํา ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก 

วิชาแกนด้านคณิตศาสตร์และสถิติ     
316 204 Elementary Statistics 
321 103 General Mathematics 

 
ไม่มีวิชาปฏิบัติการ 

 
10.13 

(8) 

 
43.04 
(34) 

 
39.24 
(31) 

 
7.59 
(6) 

 
0.00 
(0) 

 
7.59 
(6) 

 
39.24 
(31) 

 
46.84 
(37) 

 
6.33 
(5) 

 
0.00 
(0) 

 
ไม่มีวิชาปฏิบัติการ 

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อวิชาแกนด้านคณิตศาสตร์และสถิติ :     

1. ควรแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาเนื่องจากเนื้อหาเยอะมากแต่รวมไว้ในภาคการศึกษาเดียวทําให้เรียนไม่จบในเนื้อหาที่เตรียมไว้ 
2. ในวิชาสถิติเมื่อเรียนแล้วได้นํามาใช้จริงในด้านการทําวิจัย และอาจารย์พยายามสอนหรือหาวิธีที่เข้าใจง่าย สอนเด็ก ๆ ให้เข้าใจมากขึ้น  
3. จําเป็นมากวิชานี้แต่ต้องการให้มีการสอนที่ทําให้น่าสนใจมากกว่านี้ 
4. ควรมีการเรียนสถิติเพื่อการวิจยัเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการทําวิจัยต่อไป 
5. ควรเพิ่ม Calculus I, II ให้มีการคํานวณเพิ่มขึ้นอีกหน่อย 
6. วิชาสถิติสําคัญมากและสามารถนําไปใช้ได้จริง อยากให้ภาควิชาส่งเสริมด้านนี้ เพราะเด็กไบโอจะอ่อนสถิติมาก แต่วิชาเหล่านี้กลับนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันตลอดในการทํางานวิจัย 
7. เนื้อหาวิชา math น่าสนใจดีคะ่ แต่ Stat เนื้อหาที่เรยีนยังเกี่ยวข้องกับ stat ที่ต้องนํามาใช้น้อยอยู่ ยังขาดความเข้าใจว่าสถิตไิหน เหมาะสมกับงานวิจัยแบบไหนค่ะ 
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ตาราง ที่ 8  แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาแกนด้านคอมพิวเตอร ์
หมวดวิชา ความเหมาะสม/ความยากง่าย/ความลึกของ

เนื้อหาวิชา    
ความซ้ําซ้อนกับเนื้อหาระดับมัธยม ให้ความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสําหรับวิชาระดับสูง

ขึ้น   
ความน่าสนใจของเนื้อหา 

ไม่ลึก
พอ 

เหมาะ
สม 

ลึก
เกินไป 

ไม่ไม่ได้
เรียน 

ซ้ําซ้อน
มาก   

ซ้ําซ้อน
เล็กน้อย   

ไม่
ซ้ําซ้อน 

ไม่ระบุ ไม่
เพียงพอ 

เพียงพอ เพียงพอ
ในระดับดี 

ไม่ระบุ ไม่
น่าสนใจ 

ปาน
กลาง 

น่าสนใจ ไม่
ระบ ุ

วิชาแกนด้านคอมพิวเตอร์ 

300 103 Computer Usage for 
Science 

 
11.39 

(9) 

 
81.01 
(64) 

 
5.06 
(4) 

 
2.53 
(2) 

 
8.86 
(7) 

 
54.43 
(43) 

 
34.18 
(27) 

 
2.53 
(2) 

 
16.46 
(13) 

 
54.43 
(43) 

 
26.58 
(21) 

 
2.53 
(2) 

 
3.80 
(3) 

 
36.71 
(29) 

 
56.96 
(45) 

 
2.53 
(2) 

 
ตาราง ที่ 8 (ต่อ) แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นดา้นต่าง ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาแกนด้านคอมพิวเตอร ์ 

หมวดวิชา ความเชื่อมโยงระหว่างวิชาบรรยายและปฏิบัติการ    ประโยชน์ในแง่ของการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคบรรยาย
โดยรวม 

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ
โดยรวม 

น้อย ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก ไม่ระบุ น้อย ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก ไม่ระบุ ต่ํา ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก ไม่ระบุ ต่ํา ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก ไม่ระบุ 

วิชาแกนด้านคอมพิวเตอร์ 

300 103 Computer Usage for 
Science 

 
3.80 
(3) 

 
25.32 
(20) 

 
50.63 
(40) 

 
17.72 
(14) 

 
2.53 
(2) 

 
3.80 
(3) 

 
18.99 
(15) 

 
43.04 
(34) 

 
31.65 
(25) 

 
2.53 
(2) 

 
3.80 
(3) 

 
12.66 
(10) 

 
62.03 
(49) 

 
18.99 
(15) 

 
2.53 
(2) 

 
2.53 
(2) 

 
10.13 

(8) 

 
65.82 
(52) 

 
17.72 
(14) 

 
3.80 
(3) 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อวิชาแกนด้านคอมพิวเตอร์ :     

1. ในบางเนื้อหาในบางช่วงซับซ้อนเกินไป ซึ่งบางครั้งยังไม่มีความจําเป็นต้องใช้ จึงอยากให้เพิ่มเนื้อหาด้านอื่น ๆ แทน 
2. วิชานี้จําเป็นมาก 
3. ชอบวิชานี้ค่ะ เพราะเป็นประโยชน์จริงๆ กับชีวิตประจําวัน อยากให้ภาควิชาส่งเสริมด้านนี้ อาจมีการจัดอบรมเพิ่มเติมในการใช้โปรแกรมใหม่ ๆ ให้นักศึกษา 
4. ควรสอนเนื้อหาที่ลึกกว่านี้ และเพิ่มจํานวนชั่วโมงเรยีนให้มากขึ้น 
5. อาจารย์แตล่ะท่านเก่งในแตล่ะด้านที่สอนมากทําให้ได้ความรู้ใหมเ่ยอะมาก น่าสนใจมากเลยค่ะ 
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ตารางที่ 9  แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นดา้นต่าง ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะ  ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน วิชาบังคับของภาควิชา 
หมวดวิชา ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ความน่าสนใจ / ความเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน การนําไปใช้ประโยชน์ในวิชาขั้นสูงขึ้น / การวิจัย 

เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

ไม่ระบุ น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด ไม่ระบุ น้อย ปานกลาง มาก มาก
ที่สุด 

ไม่ระบุ น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ไม่ระบุ 

กลุ่มพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 
311 244 Elementary Genetics  
311 245 Elementary Genetics Laboratory 

100.00 
(79) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

5.06 
(4) 

40.51 
(32) 

48.10 
(38) 

6.33 
(5) 

0.00 
(0) 

3.80 
(3) 

34.18 
(27) 

51.90 
(41) 

10.13 
(8) 

0.00 
(0) 

2.53 
(2) 

26.58 
(21) 

54.43 
(43) 

16.46 
(13) 

0.00 
(0) 

311 407 Evolution 89.87 
(71) 

6.33 
(5) 

3.80 
(3) 

7.59 
(6) 

45.57 
(36) 

39.24 
(31) 

7.59 
(6) 

0.00 
(0) 

7.59 
(6) 

29.11 
(23) 

53.16 
(42) 

10.13 
(8) 

0.00 
(0) 

6.33 
(5) 

25.32 
(20) 

56.96 
(45) 

11.39 
(9) 

0.00 
(0) 

กลุ่มสัมมนาและวิจัย 
311 200 Research Methodology for 
Biological Science 

89.87 
(71) 

3.80 
(3) 

6.33 
(5) 

2.53 
(2) 

30.38 
(24) 

48.10 
(38) 

18.99 
(15) 

0.00 
(0) 

1.27 
(1) 

18.99 
(15) 

51.90 
(41) 

27.85 
(22) 

0.00 
(0) 

1.27 
(1) 

11.39 
(9) 

41.77 
(33) 

44.30 
(35) 

1.27 
(1) 

311 491 Seminar 93.67 
(74) 

1.27 
(1) 

5.06 
(4) 

               

กลุ่มชีววิทยา 
311 300 Techniques in Biology 
311 301 Techniques in Biology Lab 

97.47 
(77) 

0.00 
(0) 

2.53 
(2) 

0.00 
(0) 

20.25 
(16) 

50.63 
(40) 

29.11 
(23) 

0.00 
(0) 

1.27 
(1) 

17.72 
(14) 

53.16 
(42) 

27.85 
(22) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

11.39 
(9) 

43.04 
(34) 

45.57 
(36) 

0.00 
(0) 

311 304 Cell and Molecular Biology 
311 305 Cell and Molecular Biology 
Laboratory.  

84.81 
(67) 

7.59 
(6) 

7.59 
(6) 

10.13 
(8) 

44.30 
(35) 

37.97 
(30) 

6.33 
(5) 

1.27 
(1) 

5.06 
(4) 

26.58 
(21) 

49.37 
(39) 

17.72 
(14) 

1.27 
(1) 

3.80 
(3) 

22.78 
(18) 

41.77 
(33) 

30.38 
(24) 

1.27 
(1) 

311 401 Developmental Biology 
311 402 Developmental Biology 
Laboratory 

94.94 
(75) 

2.53 
(2) 

2.53 
(2) 

6.33 
(5) 

51.90 
(41) 

37.97 
(30) 

3.80 
(3) 

0.00 
(0) 

1.27 
(1) 

31.65 
(25) 

54.43 
(43) 

12.66 
(10) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

25.32 
(20) 

51.90 
(41) 

22.78 
(18) 

0.00 
(0) 

กลุ่มสัตววิทยา 
311 270 Invertebrate Zoology 
311 271 Invertebrate Zoology Laboratory 

87.34 
(69) 

7.59 
(6) 

5.06 
(4) 

13.92 
(11) 

40.51 
(32) 

34.18 
(27) 

10.13 
(8) 

1.27 
(1) 

7.59 
(6) 

35.44 
(28) 

45.57 
(36) 

10.13 
(8) 

1.27 
(1) 

7.59 
(6) 

30.38 
(24) 

49.37 
(39) 

11.39 
(9) 

1.27 
(1) 

311 370 Animal Physiology 
311 371 Animal Physiology Laboratory  

92.41 
(73) 

1.27 
(1) 

6.33 
(5) 

7.59 
(6) 

45.57 
(36) 

39.24 
(31) 

7.59 
(6) 

0.00 
(0) 

1.27 
(1) 

27.85 
(22) 

55.70 
(44) 

15.19 
(12) 

0.00 
(0) 

3.80 
(3) 

22.78 
(18) 

49.37 
(39) 

24.05 
(19) 

0.00 
(0) 

311 380 Vertebrate Zoology 
311 381 Vertebrate Zoology Laboratory 

91.14 
(72) 

6.33 
(5) 

2.53 
(2) 

5.06 
(4) 

32.91 
(26) 

45.57 
(36) 

16.46 
(13) 

0.00 
(0) 

3.80 
(3) 

25.32 
(20) 

54.43 
(43) 

16.46 
(13) 

0.00 
(0) 

5.06 
(4) 

18.99 
(15) 

54.43 
(43) 

21.52 
(17) 

0.00 
(0) 

กลุ่มพฤกษศาสตร์ 
311 310 Plant Physiology 
311 311 Plant physiology Laboratory 

92.41 
(73) 

0.00 
(0) 

7.59 
(6) 

7.59 
(6) 

51.90 
(41) 

36.71 
(29) 

3.80 
(3) 

0.00 
(0) 

2.53 
(2) 

31.65 
(25) 

56.96 
(45) 

8.86 
(7) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

25.32 
(20) 

58.23 
(46) 

16.46 
(13) 

0.00 
(0) 

311 316 Plant Morphology 
311 317 Plant Morphology Laboratory 

84.81 
(67) 

6.33 
(5) 

8.86 
(7) 

0.00 
(0) 

29.11 
(23) 

58.23 
(46) 

12.66 
(10) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

25.32 
(20) 

49.37 
(39) 

25.32 
(20) 

0.00 
(0) 

1.27 
(1) 

27.85 
(22) 

46.84 
(37) 

22.78 
(18) 

1.27 
(1) 

311 318 Plant Taxonomy 
311 319 Plant Taxonomy Laboratory 

92.41 
(73) 

0.00 
(0) 

7.59 
(6) 

3.80 
(3) 

26.58 
(21) 

48.10 
(38) 

21.52 
(17) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

29.11 
(23) 

48.10 
(38) 

22.78 
(18) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

21.52 
(17) 

50.63 
(40) 

27.85 
(22) 

0.00 
(0) 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นดา้นต่าง ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะ  ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน วิชาบังคับของภาควิชา  
หมวดวิชา ความเชื่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยรวม 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ไม่ระบุ น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ไม่ระบุ ต่ํา ปานกลาง ดี ดีมาก ไม่ระบุ 
กลุ่มพนัธศุาสตร์และวิวัฒนาการ 
311 244 Elementary Genetics  
311 245 Elementary Genetics Laboratory 

5.06 
(4) 

26.58 
(21) 

51.90 
(41) 

16.46 
(13) 

0.00 
(0) 

2.53 
(2) 

16.46 
(13) 

70.89 
(56) 

10.13 
(8) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

17.72 
(14) 

73.42 
(58) 

8.86 
(7) 

0.00 
(0) 

311 407 Evolution 5.06 
(4) 

30.38 
(24) 

51.90 
(41) 

12.66 
(10) 

0.00 
(0) 

6.33 
(5) 

36.71 
(29) 

44.30 
(35) 

12.66 
(10) 

0.00 
(0) 

5.06 
(4) 

34.18 
(27) 

45.57 
(36) 

15.19 
(12) 

0.00 
(0) 

กลุ่มสัมมนาและวิจัย 
311 200 Research Methodology for 
Biological Science 

0.00 
(0) 

11.39 
(9) 

48.10 
(38) 

39.24 
(31) 

1.27 
(1) 

0.00 
(0) 

13.92 
(11) 

58.23 
(46) 

26.58 
(21) 

1.27 
(1) 

1.27 
(1) 

11.39 
(9) 

51.90 
(41) 

34.18 
(27) 

1.27 
(1) 

311 491 Seminar                
กลุ่มชีววิทยา 
311 300 Techniques in Biology 
311 301 Techniques in Biology Laboratory 

0.00 
(0) 

12.66 
(10) 

49.37 
(39) 

37.97 
(30) 

1.27 
(1) 

0.00 
(0) 

17.72 
(14) 

48.10 
(38) 

34.18 
(27) 

1.27 
(1) 

0.00 
(0) 

11.39 
(9) 

53.16 
(42) 

35.44 
(28) 

1.27 
(1) 

311 304 Cell and Molecular Biology 
311 305 Cell and Molecular Biology 
Laboratory.  

2.53 
(2) 

27.85 
(22) 

48.10 
(38) 

20.25 
(16) 

1.27 
(1) 

2.53 
(2) 

25.32 
(20) 

46.84 
(37) 

24.05 
(19) 

1.27 
(1) 

2.53 
(2) 

21.52 
(17) 

53.16 
(42) 

21.52 
(17) 

1.27 
(1) 

311 401 Developmental Biology 
311 402 Developmental Biology Laboratory 

0.00 
(0) 

29.11 
(23) 

55.70 
(44) 

15.19 
(12) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

34.18 
(27) 

54.43 
(43) 

11.39 
(9) 

0.00 
(0) 

2.53 
(2) 

22.78 
(18) 

63.29 
(50) 

11.39 
(9) 

0.00 
(0) 

กลุ่มสัตววิทยา 
311 270 Invertebrate Zoology 
311 271 Invertebrate Zoology Laboratory 

3.80 
(3) 

34.18 
(27) 

51.90 
(41) 

8.86 
(7) 

1.27 
(1) 

1.27 
(1) 

32.91 
(26) 

53.16 
(42) 

11.39 
(9) 

1.27 
(1) 

1.27 
(1) 

18.99 
(15) 

67.09 
(53) 

10.13 
(8) 

2.53 
(2) 

311 370 Animal Physiology 
311 371 Animal Physiology Laboratory  

1.27 
(1) 

29.11 
(23) 

49.37 
(39) 

20.25 
(16) 

0.00 
(0) 

2.53 
(2) 

25.32 
(20) 

60.76 
(48) 

11.39 
(9) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

22.78 
(18) 

60.76 
(48) 

16.46 
(13) 

0.00 
(0) 

311 380 Vertebrate Zoology 
311 381 Vertebrate Zoology Laboratory 

5.06 
(4) 

24.05 
(19) 

53.16 
(42) 

17.72 
(14) 

0.00 
(0) 

3.80 
(3) 

20.25 
(16) 

58.23 
(46) 

17.72 
(14) 

0.00 
(0) 

2.53 
(2) 

17.72 
(14) 

60.76 
(48) 

17.72 
(14) 

1.27 
(1) 

กลุ่มพฤกษศาสตร ์
311 310 Plant Physiology 
311 311 Plant physiology Laboratory 

2.53 
(2) 

24.05 
(19) 

64.56 
(51) 

8.86 
(7) 

0.00 
(0) 

1.27 
(1) 

26.58 
(21) 

59.49 
(47) 

12.66 
(10) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

21.52 
(17) 

65.82 
(52) 

11.39 
(9) 

1.27 
(1) 

311 316 Plant Morphology 
311 317 Plant Morphology Laboratory 

1.27 
(1) 

26.58 
(21) 

54.43 
(43) 

17.72 
(14) 

0.00 
(0) 

1.27 
(1) 

26.58 
(21) 

51.90 
(41) 

20.25 
(16) 

0.00 
(0) 

2.53 
(2) 

16.46 
(13) 

58.23 
(46) 

22.78 
(18) 

0.00 
(0) 

311 318 Plant Taxonomy 
311 319 Plant Taxonomy Laboratory 

1.27 
(1) 

22.78 
(18) 

58.23 
(46) 

17.72 
(14) 

0.00 
(0) 

1.27 
(1) 

16.46 
(13) 

59.49 
(47) 

22.78 
(18) 

0.00 
(0) 

1.27 
(1) 

13.92 
(11) 

53.16 
(42) 

31.65 
(25) 

0.00 
(0) 
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ตารางที่ 10  แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ของภาพรวมของวิชาบังคับของภาควิชาชีววิทยา 
หัวข้อประเมิน ความคิดเห็น 

น้อยเกินไป เหมาะสม มากเกินไป น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ไม่ระบุ 
จํานวนรายวิชาบังคับ 3.80 

(3) 
88.61 
(70) 

7.59 
(6) 

      

ในภาพรวมการสอนวิชาเหล่านี้มีลักษณะบูรณาการมากน้อยเพียงใด    2.53 
(2) 

6.33 
(5) 

36.71 
(29) 

44.30 
(35) 

8.86 
(7) 

1.27 
(1) 

ในภาพรวมผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพียงใด    2.53 
(2) 

10.13 
(8) 

16.46 
(13) 

54.43 
(43) 

16.46 
(13) 

0.00 
(0) 

ในภาพรวมผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้    1.27 
(1) 

2.53 
(2) 

25.32 
(20) 

49.37 
(39) 

21.52 
(17) 

0.00 
(0) 

ในภาพรวมผู้สอนมีความตั้งใจในการสอน / เอาใจใส่นักศึกษา    1.27 
(1) 

2.53 
(2) 

20.25 
(16) 

54.43 
(43) 

21.52 
(17) 

0.00 
(0) 

ในภาพรวมผู้สอนสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจอยากค้นคว้าเพิ่มเติม    1.27 
(1) 

1.27 
(1) 

24.05 
(19) 

60.76 
(48) 

12.66 
(10) 

0.00 
(0) 

ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนวิชาบังคับ    1.27 
(1) 

2.53 
(2) 

27.85 
(22) 

62.03 
(49) 

6.33 
(5) 

0.00 
(0) 

ในภาพรวม facility ห้องปฏิบัติการของภาควิชามีคุณภาพ    6.33 
(5) 

11.39 
(9) 

22.78 
(18) 

51.90 
(41) 

7.59 
(6) 

0.00 
(0) 

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ของภาพรวมของวิชาบังคับของภาควิชาชีววิทยา :  

1. ไม่เหมาะสม น่าจะลดวิชากลุม่บังคับแกน  
2. วิวัฒนาการน่าจะรวมกับพันธุศาสตร ์
3. น่าจะให้ อยากเรียนพืชก็เรยีนพืช อยากเรียนสัตว์ก็เรียนสัตว์ 
4. ควรเพิ่มวิชาทางด้าน animal 
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   ตารางที่ 11  แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาเลือกของภาควิชา (9 หน่วยกิต) 

หัวข้อประเมิน ความคิดเห็น 
น้อยเกินไป เหมาะสม มากเกินไป น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. จํานวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาเลือก 15.19 
(12) 

79.75 
(63) 

5.06 
(4) 

     

2. จํานวนรายวิชาเลือกของภาควิชาที่เปิดในแต่ละภาคการศึกษาเพียงพอหรือไม่    2.53 
(2) 

17.72 
(14) 

40.51 
(32) 

34.18 
(27) 

5.06 
(4) 

3. ความหลากหลายสาขาของวิชาเลือกในภาควิชาฯ    2.53 
(2) 

12.66 
(10) 

41.77 
(33) 

36.71 
(29) 

6.33 
(5) 

4. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาเลือกในภาพรวม    1.27 
(1) 

5.06 
(4) 

49.37 
(39) 

34.18 
(27) 

10.13 
(8) 

5. โอกาสในการเลือกเรียนวิชาทางชีววิทยาในภาควิชาอื่น ๆ หรือคณะอื่น ๆ    0.00 
(0) 

6.33 
(5) 

32.91 
(26) 

49.37 
(39) 

11.39 
(9) 

6. นักศึกษาคิดว่าการเรียนวิชาเลือกนอกภาควิชาฯ ทําให้เกิดผลดี    0.00 
(0) 

3.80 
(3) 

26.58 
(21) 

50.63 
(40) 

18.99 
(15) 

 

  วิชาเลือกที่นักศึกษาคิดว่าภาควิชาฯ น่าจะเปิดสอนแต่ยังไม่มีในหลักสูตร ได้แก่ 
1. การวาดภาพทางชีววิทยา  5. Imunology 9. สัตววิทยาเบื้องต้น 
2. Bioinformatics  6. มีนวิทยา 10. วิชาเกี่ยวกับป่าไม้ คล้ายๆ กับ Introduction Forest 

ของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
3. กีฏวิทยาเบื้องต้น  7. จิตวิทยาชีววิทยา  
4. บรรพชีวิน  8. การเพาะเลี้ยงพืช  
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ตารางที่ 12  แสดงร้อยละ (จํานวนนักศึกษา) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศทางวิชาการของภาควิชาชีววิทยา 

หัวข้อประเมิน ความคิดเห็น 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ไม่ระบุ ไม่เพียงพอ เพียงพอ ไม่ระบุ 

1. กิจกรรมด้านการวิจัยของคณาจารย์ 0.00 
(0) 

3.80 
(3) 

25.32 
(20) 

50.63 
(40) 

17.72 
(14) 

2.53 
(2) 

   

2. จํานวนตําราที่แต่งโดยคณาจารย์ของภาควิชา ฯ 3.80 
(3) 

7.59 
(6) 

37.97 
(30) 

39.24 
(31) 

8.86 
(7) 

2.53 
(2) 

   

3. การให้บริการการปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียน 2.53 
(2) 

10.13 
(8) 

34.18 
(27) 

43.04 
(34) 

7.59 
(6) 

2.53 
(2) 

   

4. การให้บริการด้านคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา       55.70 
(44) 

40.51 
(32) 

3.80 
(3) 

5. ความพร้อมของวัสดุ - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 7.59 
(60 

15.19 
(12) 

41.77 
(33) 

24.05 
(19) 

7.59 
(6) 

3.80 
(3) 

   

6. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 3.80 
(3) 

3.80 
(3) 

17.72 
(14) 

39.24 
(31) 

31.65 
(25) 

2.53 
(2) 

   

7. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ เช่น สัปดาห์วิทย์ ฯ  ค่ายต่าง ๆ 2.53 
(2) 

2.53 
(2) 

24.05 
(19) 

46.84 
(37) 

20.25 
(16) 

2.53 
(2) 
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ภาคผนวกท่ี 10 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดมิกับหลักสตูรปรับปรุง 
  



ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หมายเหตุ 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  140 หน่วยกิต 1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต - เพิ่มขึ้น 5 หน่วยกิต 

2. โครงสร้างหลักสตูร 2. โครงสร้างหลักสตูร  
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        30 หน่วยกิต 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       30 หน่วยกิต - ไม่เปลีย่นแปลง 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                            104 หน่วยกิต 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                             99 หน่วยกิต - จํานวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะเพิ่มขึ้น 5  
    2.2.1 กลุ่มวิชาแกน                           44 หน่วยกิต     2.2.1 กลุ่มวิชาแกน                          44 หน่วยกิต หน่วยกิต  โดยเพิ่มจํานวนหน่วยกิตวิชา  
    2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                   60 หน่วยกิต     2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                   55 หน่วยกิต บังคับเฉพาะด้าน 
           2.2.2.1 วิชาบังคับ                     51 หน่วยกิต            2.2.2.1 วิชาบังคับ                     46 หน่วยกิต  
           2.2.2.2 วิชาเลือก                       9 หน่วยกิต            2.2.2.2 วิชาเลือก                       9 หน่วยกิต  
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                           6 หน่วยกิต 2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                           6 หน่วยกิต  

3. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป - จํานวนหน่วยกิตเท่าเดมิ แต่จดัเป็น 5 
หมวดตามที่สํานักศึกษาทั่วไปกําหนด และ
เปลี่ยนแปลงรายวิชาที่เรียนเป็นวิชาใหม่ 

 
(1)  กลุ่มวิชาการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  

000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                            3 หน่วยกิต 000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                           3 หน่วยกิต - รายวิชาเดิม 
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1                            3 หน่วยกิต 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1                            3 หน่วยกิต - รายวิชาเดิม 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                             3 หน่วยกิต 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                            3 หน่วยกิต - รายวิชาเดิม 
 
 
*050 108 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์                     3 หน่วยกิต 

411 223 ภาษาอังกฤษเทคนิค                                     3 หน่วยกิต 
000 112 ภาษาไทยทางวิชาการ                                   3 หน่วยกิต 

- ตัดออก และให้เรยีน 050 108 แทน 
- ตัดออก 
- รายวิชาใหม่แทนวิชา 411 223 
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000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศขั้นพื้นฐาน   3 หน่วยกิต  - นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองใน

ระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือ
สมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อตา่ง ๆ ที่
มหาวิทยาลยักําหนด  ไม่มีการเรยีนการสอน
ในชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษา
จะต้องสอบผา่นรายวิชา 000 160 ในระบบ 
e-Testing 

(2) กลุ่มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากย์           
000 130  ทักษะการรูส้ารสนเทศ                                  3 หน่วยกิต 000 130 ทักษะการรูส้ารสนเทศ                                  3 หน่วยกิต - เลือกรายวิชาใหม่ตามหมวดที่สํานักศึกษา  
000 168  การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา                  3 หน่วยกิต 000 133 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนา             3 หน่วยกิต ทั่วไปจัดไว้ 
(3) กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม   000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม                          3 หน่วยกิต  
000 155  การมีส่วนร่วมต่อสังคม                                 3 หน่วยกิต 000 163 ชีวิตกับเอกภพ                                           3 หน่วยกิต  
(4)  กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภมูปิัญญา             000 171 ชีวิตกับสุขภาพ                                           3 หน่วยกิต  
000 153  ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                       3 หน่วยกิต   
000 156  พหุวัฒนธรรม                                            3 หน่วยกิต   
(5)  กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์          
000 145  ภาวะผู้นําและการจัดการ                               3 หน่วยกิต   
4. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ                            4. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
    4.2.1 กลุ่มวิชาแกน                                        44 หน่วยกิต    4.2.1 กลุ่มวิชาแกน                                    44 หน่วยกิต  
311 101 ชีววิทยา 1                                                3 หน่วยกิต 
311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                    1 หน่วยกิต 
311 103 ชีววิทยา 2                                                3 หน่วยกิต 
311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                                   1 หน่วยกิต 
312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                    1 หน่วยกิต 
312 108 เคมีหลักมลู                                              3 หน่วยกิต 

311 101 ชีววิทยา 1                                                3 หน่วยกิต 
311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                    1 หน่วยกิต 
311 103 ชีววิทยา 2                                                3 หน่วยกิต 
311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                                    1 หน่วยกิต 
312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                     1 หน่วยกิต 
312 108 เคมีหลักมลู                                               3 หน่วยกิต 

- รายวิชาเดิม   
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
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312 112 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น                                      3 หน่วยกิต 
312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น                         1 หน่วยกิต
312 242 เคมีวิเคราะห์ 2                                           2 หน่วยกิต 
312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  2                             1 หน่วยกิต 
*314 123 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1              3 หน่วยกิต 
*314 124 แคลคูลัสสาํหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                 3 หน่วยกิต 
315 106 ฟิสิกส์ขั้นแนะนํา                                         3 หน่วยกิต 
315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                                1 หน่วยกิต 
316 204 สถิติเบื้องต้น                                              3 หน่วยกิต 

312 112 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                      3 หน่วยกิต 
312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน                          1 หน่วยกิต
312 242 เคมีวิเคราะห์ 2                                           2 หน่วยกิต 
312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  2                             1 หน่วยกิต 
312 103  คณิตศาสตร์ทั่วไป                                       3 หน่วยกิต 
 
315 106 ฟิสิกส์ขั้นแนะนํา                                         3 หน่วยกิต 
315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                                1 หน่วยกิต 
316 204 สถิติเบื้องต้น                                              3 หน่วยกิต 

- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- 314 123 และ 314 124 รวม 6 หน่วยกิต 
แทน 312 103  
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 

317 211 จุลชีววิทยาทั่วไป                                         3 หน่วยกิต 
317 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป                             1 หน่วยกิต 
318 305 ชีวเคมี                                                     3 หน่วยกิต 
318 306 ปฏิบัติการชีวเคมี                                         1 หน่วยกิต 
**319 101 นิเวศวิทยา                                              3 หน่วยกิต 
**319 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                                  1 หน่วยกิต 

317 211 จุลชีววิทยาทั่วไป                                         3 หน่วยกิต 
317 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป                            1 หน่วยกิต 
318 305 ชีวเคมี                                                    3 หน่วยกิต 
318 306 ปฏิบัติการชีวเคมี                                        1 หน่วยกิต 
319 201 นิเวศวิทยา                                               3 หน่วยกิต 
319 202 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                                   1 หน่วยกิต 

- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเปลี่ยนรหัสใหม ่
- รายวิชาเปลี่ยนรหัสใหม ่

 300 103 การใช้คอมพิวเตอรส์ําหรับวิทยาศาสตร์              3 หน่วยกิต - ตัดออก แล้วแทนด้วยวิชา 000 160 โดย- 
นักศึกษาจะต้องศึกษาเรยีนรูด้้วยตนเองใน
ระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือ
สมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อตา่ง ๆที่
มหาวิทยาลยักําหนด  ไม่มีการเรยีนการสอน
ในชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษา
จะต้องสอบผา่นรายวิชา 000 160 ในระบบ 
e-Testing 
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    4.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                             60 หน่วยกิต     4.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                            55 หน่วยกิต  
           4.2.2.1 วิชาบังคับ                               51 หน่วยกิต            4.2.2.1 วิชาบังคับ                             46 หน่วยกิต  
**311 200 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรบัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ        3 หน่วยกิต 
**311 244 พันธุศาสตร์เบื้องต้น                                   3 หน่วยกิต 
 
 

311 200 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสาํหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    3 หน่วยกิต 
311 244 พันธุศาสตร์เบื้องต้น                                     3 หน่วยกิต 
 
 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- เปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชาจากเดิม 311 101, 
311 102, 311 103, 311 104 เป็น 311 
101, 311 102 

311 245 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น                         1 หน่วยกิต 
311 270 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                                  3 หน่วยกิต 

311 245 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น                         1 หน่วยกิต 
311 270 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                                  3 หน่วยกิต 

- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 

311 271 ปฏิบัติการสตัว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง                     1 หน่วยกิต 
**311 300 เทคนิคทางชีววิทยา                                   3 หน่วยกิต 
 
 
311 304 เซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล                 3 หน่วยกิต 
311 305 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล    1 หน่วยกิต 
311 309 การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา                            2 หน่วยกิต 

311 271 ปฏิบัติการสตัว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง                     1 หน่วยกิต 
311 300 เทคนิคทางชีววิทยา                                      2 หน่วยกิต 
311 301 ปฏิบัติการเทคนิคทางชีววิทยา                         1 หน่วยกิต 
 
311 304 เซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล                 3 หน่วยกิต 
311 305 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล    1 หน่วยกิต 
 

- รายวิชาเดิม 
- ปรับปรุงรายวิชาโดยรวมวิชาบรรยาย 311 
300 และ ปฏิบัติการ 311 301 เป็นวิชา
เดียว และใช้รหัส 311 300 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- เดิมเป็นวิชาเลือกแต่เปลี่ยนเป็นวิชาบังคับ 

311 310 สรรีวิทยาของพืช                                         3 หน่วยกิต
311 311 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช                            1 หน่วยกิต 
311 316 สัณฐานวิทยาของพืช                                     3 หน่วยกิต
311 317 ปฏิบัติการสณัฐานวิทยาของพืช                        1 หน่วยกิต 
311 318 อนุกรมวิธานพืช                                          3 หน่วยกิต 
311 319 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช                              1 หน่วยกิต 
311 370 สรรีวิทยาของสัตว์                                        3 หน่วยกิต 
311 371 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์                           1 หน่วยกิต 
311 380 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                                     3 หน่วยกิต 
311 381 ปฏิบัติการสตัว์มีกระดูกสันหลัง                        1 หน่วยกิต 

311 310 สรรีวิทยาของพืช                                         3 หน่วยกิต
311 311 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช                            1 หน่วยกิต 
311 316 สัณฐานวิทยาของพืช                                    3 หน่วยกิต
311 317 ปฏิบัติการสณัฐานวิทยาของพืช                        1 หน่วยกิต 
311 318 อนุกรมวิธานพืช                                          3 หน่วยกิต 
311 319 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช                              1 หน่วยกิต 
311 370 สรรีวิทยาของสัตว์                                        3 หน่วยกิต 
311 371 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์                           1 หน่วยกิต 
311 380 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                                     3 หน่วยกิต 
311 381 ปฏิบัติการสตัว์มีกระดูกสันหลัง                        1 หน่วยกิต 

- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
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**311 401 ชีววิทยาการเจริญ                                     3 หน่วยกิต 
311 402 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญ                           1 หน่วยกิต 
**311 407 วิวัฒนาการ                                             3 หน่วยกิต 
**311 491 สัมมนาทางชีววิทยา                                   1 หน่วยกิต 
**311 494 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา                            3 หน่วยกิต 

311 401 ชีววิทยาการเจรญิ                                       2 หน่วยกิต 
311 402 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญ                           1 หน่วยกิต 
311 407 วิวัฒนาการ                                               2 หน่วยกิต 
311 491 สัมมนา                                                    1 หน่วยกิต 
311 494 โครงงานวิจัย                                             2 หน่วยกิต 

- ปรับปรุงรายวิชาโดยเพิ่มขึ้น 1 หน่วยกิต 
- รายวิชาเดิม 
- ปรับปรุงรายวิชาโดยเพิ่มขึ้น 1 หน่วยกิต 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- ปรับปรุงรายวิชาโดยเพิ่มขึ้น 1 หน่วยกิต 
และเปลี่ยนชื่อรายวิชา 
 

           4.2.2.2 วิชาเลือก                                        9 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี้และจากประกาศเพิ่มเตมิ

ของคณะวิทยาศาสตร์ในภายหลัง หรือเลือกจากรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน
ในภาควิชาอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาชีววิทยา 

           4.2.2.2 วิชาเลือก                                        9 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี้และจากประกาศ

เพิ่มเตมิของคณะวิทยาศาสตร์ในภายหลัง หรือเลือกจากรายวิชาต่าง ๆ ที่
เปิดสอนในภาควิชาอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาชีววิทยา 

 

กลุ่มที่ 1  กลุ่มรายวิชาชีววิทยาทั่วไป 
**311 109 การวาดภาพทางชีววิทยา                             3 หน่วยกิต 
**311 201  ชีววิทยาภาคสนาม                                    2 หน่วยกิต 
 
**311 202 ปฏิบัติการชีววิทยาภาคสนาม                        1 หน่วยกิต 
 
*311 203 การผลิตสื่อทางวิทยาศาสตร์                           2 หน่วยกิต 

กลุ่มที่ 1  กลุ่มรายวิชาชีววิทยาทั่วไป 
311 109 การวาดภาพทางชีววิทยา                                2 หน่วยกิต 
311 201  ชีววิทยาภาคสนาม                                      2 หน่วยกิต 
 
311 202 ปฏิบัติการชีววิทยาภาคสนาม                           1 หน่วยกิต 
 

 
- ปรับปรุงรายวิชาโดยเพิ่มขึ้น 1 หน่วยกิต 
- เปลี่ยนจํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองจาก 
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
- เปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชาจากเดิม 311 101, 
311 102 เป็น รายวิชาควบ 311 201 
- รายวิชาใหม่ 

 
 
311 306 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชและสัตว์          2 หน่วยกิต 
311 307 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชและสัตว์              

1 หน่วยกิต 
**311 308 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์      2 หน่วยกิต 

311 302 ชลธารวิทยา                                              2 หน่วยกิต
311 303 ปฏิบัติการชลธารวิทยา                                  1 หน่วยกิต 
311 306 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชและสัตว์          2 หน่วยกิต 
311 307 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชและสัตว์                   

1 หน่วยกิต 
311 308 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์        2 หน่วยกิต 
 

- ตัดออก 
- ตัดออก 
- รายวิชาเดิม 
 
- รายวิชาเดิม 
- เปลี่ยนจํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองจาก 
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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**311 409 บรรพชีววิทยา                                          3 หน่วยกิต 
 
*311 495 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา                              6 หน่วยกิต 

 

311 309 การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา                            2 หน่วยกิต 
311 409 บรรพชีววิทยา                                            3 หน่วยกิต 
 
 
 

- ย้ายไปเป็นวิชาบังคับ 
- เปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชาจากเดิม 319 201, 
319 202 เป็น ไม่ม ี
- รายวิชาใหม่ 
 

กลุ่มที่ 2  กลุ่มรายวิชาที่เน้นความรู้ทางด้านสัตววิทยา กลุ่มที่ 2  กลุ่มรายวิชาที่เน้นความรู้ทางด้านสัตววิทยา  
**311 382 ชีววิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน                             3 หน่วยกิต 
 
 

311 382 ชีววิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน                               3 หน่วยกิต 
 
 

- เปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชาจากเดิม 317 211, 
311 304 หรือ 317 211, 318 305 เป็น 
317 211 

**311 386 พฤติกรรมของสัตว์                                     2 หน่วยกิต 
 
 
311 387 ปฏิบัติการพฤติกรรมของสัตว์                           1 หน่วยกิต 
311 388 วิทยาสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกและสตัว์เลื้อยคลาน  3 หน่วยกิต 
*311 389 ปฏิบัติการสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน        

1 หน่วยกิต 
311 406 ชีววิทยาทางทะเล                                        3 หน่วยกิต 
311 482 มิญชวิทยา                                                3 หน่วยกิต 
311 483 ปฏิบัติการมิญชวิทยา                                    1 หน่วยกิต 
311 484 ปรสติวิทยา                                               3 หน่วยกิต 

311 386 พฤติกรรมของสตัว์                                        2 หน่วยกิต 
 
 
311 387 ปฏิบัติการพฤติกรรมของสัตว์                           1 หน่วยกิต 
311 388 วิทยาสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกและสตัว์เลื้อยคลาน   3 หน่วยกิต 
 
 
311 406 ชีววิทยาทางทะเล                                         3 หน่วยกิต 
311 482 มิญชวิทยา                                                 3 หน่วยกิต 
311 483 ปฏิบัติการมิญชวิทยา                                     1 หน่วยกิต 
311 484 ปรสติวิทยา                                                3 หน่วยกิต 

- เปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชาจากเดิม 311 370, 
311 371, 319 201, 319 202 เป็น 319 
101, 319 102 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
 
- รายวิชาใหม่ 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 
- รายวิชาเดิม 

311 485 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา                                   1 หน่วยกิต 311 485 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา                                    1 หน่วยกิต - รายวิชาเดิม 
**311 486 สังขวิทยาขั้นแนะนํา                                   3 หน่วยกิต 
 
**311 487 ปฏิบัติการสังขวิทยาขั้นแนะนํา                       1 หน่วยกิต 
 

311 486 สังขวิทยาขั้นแนะนํา                                      3 หน่วยกิต 
 
311 487 ปฏิบัติการสังขวิทยาขั้นแนะนํา                         1 หน่วยกิต 
 

- เปลี่ยนจํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองจาก 
ไม่มี เป็น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
- เปลี่ยนจํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองจาก 
ไม่มี เป็น 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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**311 488 วิทยาโปรโตซัว                                          3 หน่วยกิต 
 

กลุ่มที่ 3  กลุ่มรายวิชาที่เน้นความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ 
311 320 พรรณไม้น้ํา                                                2 หน่วยกิต
311 321 ปฏิบัติการพรรณไม้น้ํา                                   1 หน่วยกิต 
**311 322 กายวิภาคศาสตร์ของพืช                              3 หน่วยกิต 
 
 
311 324 พฤกษศาสตร์ประยุกต ์                                  3 หน่วยกิต 
**311 416 ชีววิทยาของพืชชั้นต่ํา                                 3 หน่วยกิต 
 
 

311 488 วิทยาโปรโตซัว                                            3 หน่วยกิต 
 

กลุ่มที่ 3  กลุ่มรายวิชาที่เน้นความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ 
311 320 พรรณไม้น้ํา                                                2 หน่วยกิต
311 321 ปฏิบัติการพรรณไม้น้ํา                                   1 หน่วยกิต 
311 322 กายวิภาคศาสตร์ของพืช                                 3 หน่วยกิต
311 323 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของพืช                    1 หน่วยกิต 
 
311 324 พฤกษศาสตร์ประยุกต ์                                  3 หน่วยกิต 
311 416 ชีววิทยาของพืชชั้นต่ํา                                    3 หน่วยกิต 
 
 

- เปลี่ยนจํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองจาก 
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
- รายวิชาเดิม  
- รายวิชาเดิม 
- ปรับปรุงรายวิชาโดยรวมวิชาบรรยาย 311 
322 และวิชาปฏิบัติการ 311 323 เป็นวิชา
เดียว และใช้รหัส 311 322 
- รายวิชาเดิม 
- เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาจาก
เดิม Biology of Lower Plants เป็น 
Biology of Cryptogams 

**311 417 ปฏิบัติการชีววิทยาของพืชชั้นต่ํา                     1 หน่วยกิต 311 417 ปฏิบัติการชีววิทยาของพืชชั้นต่ํา                        1 หน่วยกิต - เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาจาก 
Biology of Lower Plants Laboratory 
เป็น Biology of Cryptogams 
Laboratory 

311 424 พฤกษศาสตรเ์ศรษฐกิจ                                  3 หน่วยกิต 311 424 พฤกษศาสตรเ์ศรษฐกิจ                                  3 หน่วยกิต 
311 312 วิทยาเห็ดราทั่วไป                                         3 หน่วยกิต 
311 313 ปฏิบัติการวิทยาเห็ดราทั่วไป                            1 หน่วยกิต 
311 418 สัณฐานวิทยาของพืชมีท่อลําเลียง                      3 หน่วยกิต 
311 419 ปฏิบัติการสณัฐานวิทยาของพืชมีท่อลําเลียง         1 หน่วยกิต 
 

- รายวิชาเดิม 
- ตัดออก 
- ตัดออก 
- ตัดออก 
- ตัดออก 
 

กลุ่มที่ 4  กลุ่มรายวิชาที่เน้นความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์ กลุ่มที่ 4  กลุ่มรายวิชาที่เน้นความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์  
311 348 พันธุศาสตร์มนุษย ์                                       3 หน่วยกิต  311 348 พันธุศาสตร์มนุษย ์                                       3 หน่วยกิต  - รายวิชาเดิม 
**311 350 เซลล์พันธุศาสตร์เบื้องต้น                             3 หน่วยกิต 311 350 เซลล์พันธุศาสตรเ์บื้องต้น                               2 หน่วยกิต - ปรับปรุงรายวิชาโดยเพิ่มขึ้น 1 หน่วยกิต 
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311 351 ปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตรเ์บื้องต้น                   1 หน่วยกิต 
**311 404 ชีววิทยาระดับโมเลกุล                                 3 หน่วยกิต 
 
**311 408 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช                             3 หน่วยกิต 
 
 

311 351 ปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตรเ์บื้องต้น                   1 หน่วยกิต 
311 404 ชีววิทยาระดับโมเลกุล                                   3 หน่วยกิต 
 
311 408 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช                               3 หน่วยกิต 
 
 

- รายวิชาเดิม 
- เปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชาจากเดิม 311 304, 
311 305 หรือ 318 305 เป็น ไมม่ี 
- ปรับปรุงรายวิชาโดยปรับจากการบรรยาย 
2 ชั่วโมง ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง และศึกษา
ด้วยตนเอง 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (3(2-3-4)) 
เป็น การบรรยาย 3 ชั่วโมง ไมม่ีปฏิบัติการ 
และศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(3(3-0-6)) 

**311 454 แหล่งพันธุกรรมพืชและสตัว์                          2 หน่วยกิต 
 
311 455 ปฏิบัติการแหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์                1 หน่วยกิต 
**311 456 พันธุศาสตร์เชิงชีวสังคม                               2 หน่วยกิต 
 
*311 457 พันธุศาสตร์ประชากร                                   3 หน่วยกิต 

311 454 แหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์                            2 หน่วยกิต 
 
311 455 ปฏิบัติการแหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์                1 หน่วยกิต
311 456 พันธุศาสตร์เชิงชีวสังคม                                 2 หน่วยกิต 

- เปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชาจากเดิม 311 244, 
311 245 เป็น 311 244 
- รายวิชาเดิม 
- เปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชาจากเดิม 311 244 
เป็น ไม่ม ี
- รายวิชาใหม่ 

5. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี                                   6 หน่วยกิต 5. รายวิชาในหมวดวิชาเลือก                                     6 หน่วยกิต  
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยให้มจีํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยให้มจีํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

- ไม่เปลีย่นแปลง 

 
 


