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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารยใหม่
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
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3. นิสติ
4. คณาจารย์
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ค คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Biology
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Biology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
B.Sc. (Biology)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 118(2/2560) วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตาม กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 และตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 บุคลากรทางการศึกษา
8.2 นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย
8.3 เจ้ าหน้ าที่ ป ฏิ บั ติ ก ารในหน่ วยงานของภาครั ฐ บาลและเอกชน เช่ น ผู้ ควบคุ มคุ ณภาพ
ผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
8.4 ตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
8.5 ผู้ประกอบการธุรกิจ เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
และธุรกิจการประมง
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
วิชาการ
1
นางสาวจตุพร
35701004XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วท.ด.
ชีววิทยา
ตั้งจิตรวิทยากูล
วท.ม.
ชีววิทยา
วท.บ.
สัตววิทยา
2 นางสาวนุจริ า ทาตัน
367010092XXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วท.ด.
ชีววิทยา
วท.ม.
ชีววิทยา
วท.บ.
ชีววิทยา
3 นางสาวเนรัฐชลา
56201001XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วท.ด.
ชีวเคมี
สุวรรณคนธ์
วท.ม.
ชีววิทยา
วท.บ.
ชีววิทยา
4 นางสาวทิพย์วรรณ
32202000XXXXX
อาจารย์
วท.ด.
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สรรพสัตย์
วท.ม.
สัตววิทยา
วท.บ.
ชีววิทยา
5 นายประลองยุทธ
35603002XXXXX
อาจารย์
วท.ด.
ชีววิทยา
ศรีปาลวิทย์
วท.ม.
ชีววิทยา
วท.บ.
สัตววิทยา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2551
2544
2542
2551
2547
2544
2553
2547
2544
2550
2545
2542
2550
2543
2540
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ทาให้ทั้งภาครัฐ
และเอกชนต้องปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขัน ตลอดช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ทิศทางสถานการณ์
เศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังคงต้องเผชิญ
ปัญหาการลดลงของกาลังแรงงาน ขาดการลงทุนที่เพียงพอ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และ
การปรับโครงสร้างการผลิตล่าช้า และยังเผชิญกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงภายนอกเกี่ยวกับ
เงื่อนไขเศรษฐกิจโลก เช่น การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก การแข่งขันในตลาดการค้าโลก การเปิด
เสรี โดยเฉพาะการเปิ ดเสรี ประชาคมอาเซีย นที่ มี ผลต่ อการพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมไทย
โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการรองรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ กอปรกับไทยยังคง
เผชิญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรที่มีความเสื่อมโทรม และการเกิดภัย
ธรรมชาติ ดังนั้นในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดกรอบแนวคิดในการน้อมนาและประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การสนับสนุน
และส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
ยุ ทธศาสตร์ของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งเน้นให้คนไทยทุกช่วงวัยมี
คุณภาพชีวติ ที่ดขี ึน้ มีสุขภาวะ มีความรู้ และการครองชีพที่ดี การเรียนรู้ที่มคี ุณภาพเป็นที่ยอมรับ
และได้มาตรฐานสากลเป็นปัจจัยสนับสนุน เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
นาสู่วัฒนธรรมการเกื้อกูล เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การต่อยอดสู่นวัตกรรม การฝึกฝน
จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ควบคู่คุณธรรม การเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการที่ทันสมัยเป็น
สากล และมุ่งหวังการยกระดับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเน้นการวิจัย
พัฒนา ซึ่งในชวงทศวรรษที่ผานความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานวิชาการ
และวิจัยขั้นพืน้ ฐานทางชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ยังคงเป็นที่ตอ้ งการของ
ตลาดแรงงานระดับต่าง ๆ รวมทั้ง แนวคิด หลักการ และองค์ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาเป็น
กลไกสาคัญต่อการพัฒนาคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
ลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากร และเกิดภัยธรรมชาติ
ดังนั้นการศึกษาในสาขาชีววิทยาจึงยังคงเป็นพื้นฐานสาคัญ เพื่อการสนับสนุนความก้าวหน้าของ
ภาคการเกษตร สาธารณสุ ข อุ ต สาหกรรม และท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน ซึ่ ง การวิ จั ย และพั ฒ นา
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เป็นแรงขับเคลื่อนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ต่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมได้บ่งชีว้ ่า 1) ประเทศไทยยังคงก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และ
มีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ประชากรวัยเด็กมีจานวนลดลง มี
พัฒนาการไม่สมวัย กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y
ซึ่งมีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสาคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบ
อาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต ซึ่งอาจเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนา กาลัง
แรงงานของไทยต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และกาลัง
แรงงานส่ วนใหญ่ มี การศึ กษาระดั บมั ธยมต้ นหรื อต่ ากว่ า รู ปแบบของครอบครั วเปลี่ ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลง เสี่ยงต่อการ
ล่ มสลาย 2) คนไทยมี ความมั่ นคงทางสั งคมมากขึ้ น แต่ ยั งคงมี ปั ญหาด้ านคุ ณธรรมจริ ยธรรม
โดยเฉพาะความซื่อสั ตย์สุ จริตและการทุจริต คอรัปชัน รวมทั้งความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่
แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม นอกจากนี้คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ
การเรียนรู้ และคุณธรรม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับต่า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน 3) สถานการณ์ความ
ยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มคน เช่น ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งสาเหตุพืน้ ฐานที่สาคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง
เช่น ด้านการศึกษาเด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับปริญญาตรีโอกาสการเข้าถึง
ยังมีความแตกต่างกันตามฐานะของประชากรระหว่างเขตเมือง-ชนบท และระหว่างภูมิภาค เนื่องจาก
ปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุดมีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด 4) สังคมไทยเผชิญหน้ากับความ
เสื่อมถอยของวัฒนธรรม อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่อง
วินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมี
แนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น 5) ชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยชุมชนสามารถแก้ปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีข้นึ
ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรชีววิทยาให้ความสาคัญกับทิศทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
ซึ่งเป็นกาลังแรงงานเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการเรียนการสอนในเชิงวิชาการให้ได้รับความรู้ มี
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคม
เน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความสัมพันธ์ และรักษาศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงาม การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน คานึงถึงชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่เดิม และ
สามารถบูรณาการความรู้ คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตการดาเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ดีข้ึน
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นพัฒนาศักยภาพของนิสติ ให้มคี วามรู้ ความสามารถ
ที่
ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง ทางทฤษฎีและปฏิบัติ ให้มีความเหมาะสมต่อบริบทภายใน พัฒนาให้มี
ความสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล โดยตระหนั ก ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทางวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และศิลปวัฒนธรรม ให้ผู้สาเร็จการศึกษาปรับใช้ แนวคิด
หลักการ การปฏิบัติ การวิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน ในการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตให้มีความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน ลด
ปัญ หาความเหลื่ อมล้ าในสั งคม ดารงชีวิตด้วยคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมอัน ดีง าม ใช้ความรู้
ความสามารถพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มี ศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานทุกระดับ ทั้งภายในประเทศ ประชาคมภูมิภาค และโลกปัจจุบัน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจ ดังนี้
12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์ และมีคุณภาพทั้งในด้านคุณธรรม
จริยธรรม
12.2.2 พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเน้น
การมีส่วนร่วมระหว่างสังคมชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาและช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมชุมชน ท้องถิ่น และประเทศได้
12.2.3 สนับสนุนการบริการวิชาการ เพื่อเป็นศูนย์กลางของสังคมแห่งการเรียนรู้และ
ตอบสนองความต้องการของสังคมชุมชน ท้องถิ่น และประเทศได้
12.2.4 สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นที่ดงี าม
12.2.5 การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
เนื่องจากเป็นการศึกษาเพื่อเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานสาคัญภายในประเทศ และนาไปสู่การประยุกต์ใช้
ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุข ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และ
ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน
ในสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศเป็นสาคัญ ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ที่
ต้องดาเนินการ
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
001102
001103
001204
002201
002202
003201
003202
004101
004201

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจติ อล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

3(3-0-6)
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13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
361101
365215

จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

4(3-3-8)
4(3-3-8)

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241111
241112
242104
242105
244103
242141
247111

คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
เคมี 1
Chemistry I
เคมี 2
Chemistry II
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
ชีวสถิติ
Biostatistics

3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-2-5)

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
243101

ชีววิทยา 1
Biology I

4(3-3-8)

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
243211
243241

เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
พันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics

3(3-0-6)
2(2-0-4)
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13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรีย นการสอนหมวดวิช าศึก ษาทั่ ว ไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย
และพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุก าร ท าหน้าที่
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้กาหนดนโยบายให้มีการจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาเฉพาะด้านที่สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ดังนี้
1) แต่งตั้งอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาหรือคณะ
อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ที่ให้บริการการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัด
ตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ รวมทั้งติดตามการดาเนินงานในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อ
นามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2) แต่งตั้งผู้ประสานงานหรื อผู้ จัดการรายวิชาทุกวิ ชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานการ
วิเคราะห์และออกแบบวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรีย นการสอน และ
การประเมินผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรีย นรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ชีววิทยา ศาสตร์ที่สัมพันธ์กับทรัพยากรสิ่งมีชีวิตที่ มีคุณค่า ส่งเสริมให้มนุษยชาติและ
สังคมตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์สมดุลธรรมชาติให้ยั่งยืน นาไปสู่การ
ค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
1.2 ความสาคัญ
ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง นาการผสมผสานความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อนามาพัฒนากระบวนการ
เพิ่ ม ผลผลิ ต ทุ ก ด้ า น ซึ่ ง การประกอบอาชี พ ที่ ต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะทางด้ า นชี ว วิ ท ยาตามสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถานศึกษา บริษัท หรือโรงงานอุตสาหกรรม
มีการแข่งขัน กันมาก ดังนั้นสถานประกอบการจึงต้องให้ความสาคัญต่อการแสวงหาวิธีหรือ
กลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร บุคลากร สาขาชีววิทยาจึงมีพันธกิจในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการ สร้ า งวั ฒ นธรรมและสั ง คมการท างานร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต
หลักสูตรชีววิทยาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ ศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีความรอบรู้กว้างไกลทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
มี
คุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในการพัฒนาความเจริญ ของ
ชุมชน ท้องถิ่น และต่อประเทศชาติ หลักสูตรชีววิทยามีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้มี
เนือ้ หาครบถ้วนในศาสตร์ด้านชีววิทยา ครอบคลุมการศึกษาสิ่งมีชีวิตทุกระดับ มีความรู้พื้นฐาน
เกิ ด การบู รณาการ และพั ฒ นาสู่ ก ารศึ ก ษาในเชิ ง ลึก เพื่ อ ตอบสนองต่ อความต้ อ งการของ
สังคมไทย โดยคาดหวังสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ที่แข็ งแกร่ง พร้อมสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้สามารถพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศได้อย่างยั่งยืน
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรชีววิทยามุ่งหวังผลิต บัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์ “มีความรู้
คู่คุณธรรม ใช้ศาสตร์ความรูพ้ ืน้ ฐานทางด้านชีววิทยาในการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปประกอบอาชีพ
และการศึกษาต่อในระดับสูง” ซึ่งมีรายละเอียดความมุง่ หวังดังต่อไปนี้
1.3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ พื้นฐานด้านชีววิทยา และบูรณาการองค์ความรู้ของ
ศาสตร์ตา่ ง ๆ เพื่อประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
1.3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.2.3 เพื่อให้บัณฑิต มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ทางชีววิทยา และมีทักษะเบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร โดยใช้เป็น
พืน้ ฐานในการแก้ปัญหาของตนเอง ท้องถิ่น และสังคม ได้อย่างเหมาะสม
1.3.2.4 เพื่อให้บัณฑิตรู้คุณค่าของทรัพยากรทางชีวภาพที่มใี นท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 ปี
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. แผนการพัฒนาและปรับปรุง 1.
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) โดย
ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
1.1
มหาวิทยาลัยพะเยา
1.2

กลยุทธ์
1.1 การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของประเทศและมี
มาตรฐานสากลสอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
1.2

1.2 จัดทาประเมินหลักสูตรอย่า1.2.1
ง
ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (สกอ.) และการประเมิ1.2.2
น
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA

1.3 1.3 จัดทาการประเมินผู้มีสว่ นได้ส่วน
เสีย เช่น ผู้เรียน บุคลากรสาย
วิชาการ สายสนับสนุน บัณฑิต ผู้ใช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า การสารวจ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1.1.1 เล่มหลักสูตร มคอ.2 ที่ได้รับการ
อนุมัติจาก สกอ.
1.1.2 แผนพัฒนาบุคลกรสายวิชาการ
สายสนับสนุน
1.1.3 เอกสารหรือระบบสารสนเทศ
ที่แสดงถึงการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2.1 เอกสารหรือระบบสารสนเทศ
แสดงรายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร มคอ.7
1.2.2 เอกสารการประเมินหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUNQA และรายงานผลการ
ประเมิน ทัง้ ระดับภายในและภายนอก
1.3.1 รายงานผลการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียกับหลักสูตร เพื่อใช้
ประกอบการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต รวมทั้ง
นักเรียนระดับมัธยมปลาย
2. 2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ 2.1 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนและ
สายสนับสนุน ให้มีประสบการณ์ การ บุคลากรสายสนับสนุนในห้อง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ปฏิบัตกิ าร โดยให้มีการเรียนการ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามมาตรฐานการ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
วัดผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตาม
มาตรฐานของ สกอ. และมหาวิทยาลัย
พะเยา 2 ด้าน รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรให้ตอบสนองต่อการบริการ
วิชาการสูช่ ุมชน เพื่อใช้ความรู้ทาง
ชีววิทยาแก้ไขปัญหาของชุมชน
2.2 ดาเนินการให้มกี ารทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ในการจัดการ
เรียนการสอนระดับรายวิชาที่ได้มี
การจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรฯ ทุกภาคการศึกษา
และในระดับหลักสูตร
2.3 ดาเนินการให้มีรายวิชาที่ศึกษา
ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาจากชุ ม ชน หรื อ
การนาความรู้ทางชีววิทยาไปสู่ ก าร
แก้ปัญหาในชุมชน เช่น สนับสนุนให้มี
โครงการวิ จั ย ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนหรื อ
กิจกรรมที่มีส่วนในการบริการข้อมูล
ทางวิชาการกับชุมชนที่มีสว่ นร่วม

3. 3. การพั ฒ นานิสิ ต ให้ มี ค วามพร้ อ ม
แ ล ะ เ รี ย น รู้ จ า ก ก า ร ส อ น ข อ ง
ห ลั ก สู ต ร ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ภา ค ปฏิ บั ติ เพื่ อน า ค ว า มรู้ แ ล ะ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาไป
ใช้ในการปฎิบัตงิ านได้จริง เป็นไปตาม

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

2.1.1 กิจกรรมหรือแผนพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนที่สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.1.2 รายงานสรุปการเข้าร่วมอบรมหรือ
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยจัดขึน้ เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนและบุคลากร
สายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลการ
ประเมินผล
2.2.1 รายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของรายวิชา ทุก
ภาคการศึกษา ผ่านที่ประชุมสาขาวิชา
และรวบรวมเอกสารเพื่อใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุง

2.3.1 รายงานกิจกรรม โครงการ การวิจัย
หรือรายวิชาที่สนับสนุนต่อการบริการ
วิชาการสู่ชุมชน
2.3.2 โครงการบริการวิชาการที่มี
บุคลากรอาจารย์และสายสนับสนุนเข้า
ร่วมในการดาเนินกิจกรรมหรือวิจัย
2.3.3 รายวิชาในหลักสูตรที่ใช้
การบูรณาการองค์ความรู้และมีการ
จัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับชุมชน
หรือกิจกรรมการเสริมหลักสูตรการมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ
หรือการวิจัยทางชีววิทยาที่แก้ไขปัญหา
ในชุมชน
3.1 เน้นให้มกี ารจัดการเรียนการสอน 3.1.1 หลักฐานรายละเอียดของรายวิชา
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมการ (มคอ. 3 และ 4) และ รายงานผลการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ เพื่อให้นสิ ิตสามารถ ดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 และ
นาความรู้และเทคโนโลยีทไี่ ด้เรียนรู้
6) แสดงข้อมูลของวิธีการสอน
มาปรับใช้ตามแนวทางการปฏิบัตงิ าน กิจกรรมการสอน กลยุทธ์ การวัดผล
ที่ต้องการ
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตร

4. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
เช่น นักเรียน นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้
บัณฑิตหรือผู้ประกอบการ เพื่อให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
เพื่อให้มคี วามก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลยุทธ์

4.1 สารวจความต้องการใน
การศึกษาต่อของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
4.2 ติดตามผลของการจัดการเรียน
สอนจากนิสติ ปัจจุบันและพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอและให้ทันสมัย

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
และประเมินผล มีความหลากหลาย
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนิสิต
3.1.2 กิจกรรมหรือโครงการเสริม
หลักสูตรที่พัฒนานิสิตด้านความรู้และ
ทักษะ เช่น โครงการพัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของนิสิตสาขา
ชีววิทยา โครงการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัตกิ าร โครงการอบรมการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และคอมพิวเตอร์
เบือ้ งต้น เป็นต้น
3.1.3 กิจกรรมหรือโครงการเสริม
หลักสูตรที่พัฒนานิสติ ด้าน
ความสัมพันธ์และการดาเนินชีวติ เช่น
โครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ
ทาบุญสาขาวิชา สานสัมพันธ์ บาเพ็ญ
ประโยชน์ และการเข้าร่วมกิจกรรม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.4 เอกสารหรือระบบสารสนเทศ
แสดงรายงานผลการดาเนินของ
หลักสูตร (มคอ. 7)
3.1.5 รายงานผลภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิตจบใหม่
3.1.6 รายงานผลการประเมินของการ
ใช้บัณฑิตที่จบจากผูใ้ ช้บัณฑิต
4.1.1 รายงานสรุปผลการสารวจความ
ต้องการในการศึกษาต่อในหลักสูตร
ชีววิทยา
4.1.2 หลักฐานการออกแนะแนวสัญจร
4.2.1 หลักฐานการประเมินรายวิชา
ต่าง ๆ โดยนิสิต ในรายวิชาที่เปิดสอน
ทุกรายวิชา
4.2.2 หลักฐานรายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา (มคอ. 5 และ 6)
4.2.3 รายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของรายวิชา
ในหลักสูตร
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
4.3 ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการผู้ประกอบการ บัณฑิต และ
ศิษย์เก่า

4.4 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรตาม
ข้อมูลปัจจุบัน

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
4.3.1 หลักฐานแสดงถึงการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร เข้าร่วมวิพากษ์
หลักสูตรโดยมีผู้ทรงคุณวุฒจิ าก
ภายนอก ผู้ประกอบการ และผูใ้ ช้
บัณฑิต
4.3.2 หลักฐานผลการประเมินของ
บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ
ผู้ใช้บัณฑิต โดยรายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้าน
ความรู้ ทักษะ ความสัมพันธ์ การคิด
คานวณ ภาษา สารสนเทศที่สนับสนุน
ความสามารถในการทางาน โดยเฉลี่ย
ในระดับดี
4.4.1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ที่ทันสมัย
4.4.2 เว็บไซต์ที่เข้าถึงโดยง่ายและ
มีข้อมูลแนะนาชัดเจน ทันสมัย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษที่ไม่ดพี อ
2.3.2 นิสติ มีพนื้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาแตกต่างกัน
2.3.3 นิสิตมีปัญ หาในการปรับ ตัวเข้ ากั บ ระบบของการเรีย นการสอน และการท า
กิจกรรมในระดับอุดมศึกษา
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
2.4.2 คณะหรื อ สาขาวิ ช ามี ก ารจั ด โครงการในการปรั บ ความรู้ พื้ น ฐานทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.4.3 จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อรับฟังการเตรียมความพร้อมสาหรับการ
เรียนและการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาทั้งจากรุ่นพี่และอาจารย์
2.4.4 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจาตัวนิสิต เพื่อให้คาแนะนาแก่นิสิตที่มีปัญหาใน
เรื่องของการปรับตัว ตลอดจนเสนอแนะวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560 2561 2562 2563 2564
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
240
240
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณตามแผนของหลั ก สู ต รชี ว วิ ท ยา (วท.บ. ชี ว วิ ท ยา) ได้ รั บ การจั ด สรรจาก
งบประมาณรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ
รายจ่ายของมหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละปีงบประมาณ
ตารางแสดงงบประมาณของหลักสูตรชีววิทยา (วท.บ. ชีววิทยา) ตามแผน 5 ปี
หน่วย : บาท
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
-หมวดเงินเดือน
2. งบดาเนินการ
-หมวดค่าตอบแทน
-หมวดค่าใช้สอย
-หมวดค่าวัสดุ
-หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
-หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

9,348,372

9,815,796

10,306,584

10,821,912

11,363,016

142,110
220,988
350,000
-

142,110
220,988
350,000
-

142,110
220,988
350,000
-

142,110
220,988
350,000
-

142,110
220,988
350,000
-

1,391,597
3,991,293

1,391,597
4,137,971

1,391,597
4,291,982

1,391,597
4,453,695

1,391,597
4,623,493

15,444,360

16,058,462

16,703,261

2563

2564

17,380,302

18,091,204

หมายเหตุ  ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย

ค่าดาเนินการส่วนกลางบริการ 7 หลักสูตร
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิช าที่ สอดคล้ องกั บ ที่ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
เกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
มคอ. 1
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
30
30
1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ
21
30
1.2 ศึกษาทั่วไปเลือก
9
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
93
93
2.1 วิชาแกน
25
28
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
68
65
2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
56
53
2.2.1.1 วิชาแกนสาขา
21
18
2.2.1.2 วิชาเฉพาะสาขา
35
35
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
12
12
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
6
6
รวม (หน่วยกิต)
120 หน่วยกิต
129 หน่วยกิต
129 หน่วยกิต

19
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
001101
001102
001103
001204
002201
002202
003201
003202
004101
004201

241111
241112
242104

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

93 หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
เคมี 1
Chemistry I

ไม่น้อยกว่า

28 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)

20
242105
243101
243102
243103
244103

146200
242141
247111
361101
365215

243212
243251
243301

เคมี 2
Chemistry II
ชีววิทยา 1
Biology I
ชีววิทยา 2
Biology II
ชีววิทยา 3
Biology III
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
2.2.1.1 วิชาแกนสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
ชีวสถิติ
Biostatistics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
2.2.1.1 วิชาเฉพาะสาขา
ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology
นิเวศวิทยา
Ecology
วิวัฒนาการ
Evolution

4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)

ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)

21
243302

อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
Taxonomy and Systematics
243321
สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
243331
สรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology
243341
พันธุศาสตร์
Genetics
243401
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
243461
สัมมนา
Seminar
243462
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
243463
การฝึกงาน*
Professional Training
243464
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
หมายเหตุ :*ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาเฉพาะด้านเลือก ให้นิสติ เลือกเรียนรายวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
243322
สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
Plant Morphology and Anatomy
243323
อนุกรมวิธานของพืช
Plant Taxonomy
243421
พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน
Ethnobotany
243422
พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
Economic Botany
243423
การเจริญเติบโตของพืช
Plant Growth

4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(3–0-6)
1(0-2-2)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)

22
243424
243425
243426

243332
243333
243431
243432
243433
243434
243435
243436

243342
243441
243442

ชีววิทยากล้วยไม้
Orchid Biology
การออกแบบการทดลองสาหรับพืชศาสตร์
Experimental Design for Plant Science
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Plant Tissue Culture
กลุ่มวิชาสัตววิทยา
สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
สัตว์มกี ระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
ชีววิทยาของแมลง
Insect Biology
ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ
Endocrinology
ปรสิตวิทยาทั่วไป
General Parasitology
ปักษีวทิ ยา
Ornithology
ชีววิทยาของผึง้ และการเลีย้ งผึ้ง
Bee Biology and Apiculture
แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Insects
กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์ของเซลล์เบือ้ งต้น
Introductory Cytogenetics
พันธุศาสตร์ของมนุษย์
Human Genetics
ชีววิทยาโมเลกุล
Molecular Biology

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

3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)

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

23
243443
243444
243445
243446

243351
243352
243353
243451
243452
243453
243454

พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณเบือ้ งต้น
Introduction to Population and Quantitative Genetics
เทคนิคทางชีววิทยา
Biological Techniques
เทคโนโลยีชีวภาพเบือ้ งต้น
Introductory Biotechnology
หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา
Current Topics in Biology
กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์
Animal Ecology and Behavior
นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว
Ecology and Tourism
นิเวศวิทยาเขตร้อน
Tropical Ecology
ชีววิทยาของมลพิษ
Pollution Biology
ชลธีวทิ ยา
Limnology
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
Environmental Biology and Local Wisdom
การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพสาหรับการประเมินระบบนิเวศ
Biological Monitoring for Ecological Assessment

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

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในมห าวิ ท ยาลั ย พ ะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา

001102
004101
241111
242104
243101

001101
001103
003202
241112
242105
243102

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
เคมี 1
Chemistry I
ชีววิทยา 1
Biology I
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
เคมี 2
Chemistry II
ชีววิทยา 2
Biology II
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
17

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
19

หน่วยกิต
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001204
002201
004201
242141
243103
244103

002202
003201
243212
243251
365215

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
ชีววิทยา 3
Biology III
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology
นิเวศวิทยา
Ecology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
20

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
18

หน่วยกิต

26

146200
243341
243301
247111
361101

243302
243321
243331
243XXX
XXXXXX

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
พันธุศาสตร์
Genetics
วิวัฒนาการ
Evolution
ชีวสถิติ
Biostatistics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
Taxonomy and Systematics
สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
สรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
17

หน่วยกิต

4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x- x)
3(x-x- x)
16

หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
243401
243461
243XXX
243XXX
243XXX
XXXXXX

ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ เพียง 1 รายวิชา
243462
การศึกษาอิสระ
Independent Study
243463
การฝึกงาน
Professional Training
243464
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวม

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x- x)
3(x-x- x)
3(x-x- x)
3(x-x- x)
16

หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6

หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ
สาคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการ
ใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking
expression through usage of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ
ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ
เลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading
and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with someone,
accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation
in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทัก ษะภาษาอังกฤษด้ านการฟั ง พูด อ่าน เขีย น คาศัพท์และไวยกรณ์ใ นการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ไ ม่พึง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
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Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว
การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing,
data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further
study and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิท ธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก ระดับ จิตอาสา สานึก สาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation
to social and cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural society,
social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, Phayao
and University of Phayao dimensions

30
3(2-2-5)

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเ คราะห์ แ ละวางแผนการรับ ประทานอาหารเพื่ อสุ ข ภาพ ผลิตภัณฑ์สุข ภาพในชี วิต ประจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental
saving
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal
setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
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004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา
ใจ มารยาท วั ฒนธรรมไทย ทัก ษะการพูดในที่ชุมชน คุณลัก ษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลัก ษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University
of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills related
to students’ discipline
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมติ และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย
การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental
functions, applications of derivatives and integral
241112 คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง
อนุกรมกาลัง
Techniques of integration, improper integrals, polar coordinate system, sequences and
series of real numbers, power series

242104
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4(3-3-8)

เคมี 1
Chemistry I
บทนาทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะ
เคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โม
ไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอนิ ทรีย์ เคมีส่งิ แวดล้อม
Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic structure, periodic table, properties of
elements, chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and colloid, changing of state and
introduction to thermodynamic, solution and solution properties, acid-base theory, organic chemistry,
environmental chemistry
242105

เคมี 2
4(3-3-8)
Chemistry II
จลนศาสตร์เ คมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบสในน้า สมดุลของเกลือที่ ล ะลายได้
น้ อ ย สมดุ ล ของอิ อ อนเชิ ง ซ้ อ น ไฟฟ้ า เคมี ธาตุ เ รพรี เ ซนเตที ฟ ธาตุ ท รานซิ ชั น เคมี นิวเคลียร์ สาร
ชีวโมเลกุลเคมีอุตสาหกรรม
Chemical kinetic, chemical equilibrium, acid-base equilibrium in water, salt equilibrium,
complex equilibrium, electrochemistry, representative element, transition element, nuclear chemistry,
bimolecular substances, industrial chemistry
242141 เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
บทนาเคมีอินทรีย์ การจาแนกสารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเขียนสูตรโครงสร้าง
และไอโซเมอร์ต่าง ๆ สมบัติ ปฏิกิริยาและกลไกของสารประกอบชนิด แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก
เฮทเทอโรไซคลิก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน คาร์บอกซิลกิ และอนุพันธ์
Introduction of organic chemistry, classification, nomenclature and isomerism of organic
compounds, properties, reactions and reaction mechanisms of alkane, alkene, alkyne, aromatic,
heterocyclic, alkyl halide, alcohol, ether, amine, aldehyde, ketone, carboxylic acids and their
derivatives
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4(3-3-8)

243101 ชีววิทยา 1
Biology I
ระเบีย บวิธีท างวิท ยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีข องชีวิต เซลล์แ ละ
เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ข อง
พืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติก รรม

Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and
metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals, ecology
and behavior
243102 ชีววิทยา 2
3(2-3-6)
Biology II
โครงสร้างของพืช หน้าที่ ของพืช ลัก ษณะทางสัณฐานของพืช กายวิภาคศาสตร์ ข องพื ช
สรีรวิทยาของพืช ความหลากหลาย และวิวัฒนาการของพืช
Plant structure, plant functions, plant morphology, plant anatomy, plant physiology,
diversity and plant evolution
243103 ชีววิทยา 3
3(2-3-6)
Biology III
เซลล์ แ ละเนื้ อ เยื่ อ สั ต ว์ ความหลากหลายและวิ วั ฒ นาการของสั ต ว์ ระบบอวั ย วะและ
สรีรวิทยาเปรียบเทียบ พฤติกรรมและนิเวศวิทยาของสัตว์ การจัดการสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
Animal cells and tissues, diversity and evolution of animals, organ system and comparative
physiology, behavior and ecology of animals, laboratory animal science
243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ทฤษฎีเซลล์ สมบัติพืน้ ฐานของเซลล์ องค์ประกอบเคมีพืน้ ฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพ
การท างานของเอนไซม์ ใ นกระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเยื่ อ หุ้ ม เซลล์ แ ละ
องค์ประกอบของเซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรม สรีรวิทยาของเซลล์ ความสัมพันธ์ของเซลล์
และออร์แกเนลล์
Cell theories, basic properties of cells, the chemical basis of life, bioenergetics, enzymes
and metabolism, structure and function of cell membrane and intracellular compartments, expression
of genetic information, cell physiology, relationships between cell and organelles

243212
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4(3-3-8)

ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology
ชนิ ด และทฤษฎี เ ซลล์ เทคนิ ค การศึ ก ษาเซลล์ องค์ ป ระกอบเคมี พื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต
โครงสร้างละเอียด องค์ประกอบ และกระบวนการทางสรีรวิทยา การเจริญและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์
Cell types and cell theories, cell study techniques, the chemical basic of life, fine structure,
organization and physiological processes, cell growth and differentiation
243241 พันธุศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
General Genetics
ความรูพ้ ืน้ ฐานของพันธุศาสตร์ สารพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมตามหลักของ
เมนเดลและนอกเหนือกฎของเมนเดล การจาลองตัวเองของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีนและการ
ควบคุม การซ่อมแซมดีเอ็นเอและการเกิดการกลายพันธุ์ เทคนิคทางอณูชีววิทยา พันธุศาสตร์มนุษย์
พันธุศาสตร์ประชากร และวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
Basic knowledge of genetics, genetic material, principles of mendelian inheritance and
extensions of mendelism, DNA replication, gene expression and gene regulation, DNA repair and
mutation, molecular techniques, human genetics, population genetics and molecular evolution
243251

นิเวศวิทยา
4(3-3-8)
Ecology
หลั ก การทางนิ เ วศวิ ท ยา ปั จ จั ย จ ากั ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต และไม่ มี ชี วิ ต ใน
สิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดพลังงานและสสาร ประชากร สังคมสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ชีวนิเวศ และการ
อนุรักษ์
Principles of ecology, limiting factors, interaction between biotic and abiotic in environment,
energy and nutrient transfer, population, communities, ecosystems, biomes, and conservation

243301 วิวัฒนาการ

3(3-0-6)
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Evolution
ทฤษฎีววิ ัฒนาการ มโนทัศน์ของดาร์วนิ หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ การหาอายุ
บรรพชีวนิ พันธุศาสตร์ประชากร การคัดเลือกตามธรรมชาติและการปรับตัว กลไกการเกิดวิวัฒนาการ
วิวัฒนาการจุลภาค วิวัฒนาการมหภาค การเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่และความหลากหลาย การกาเนิดโลก
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ต้นไม้แห่งวิวัฒนาการและช่วงเวลา วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ
ของมนุษย์
Evolutionary theories, Darwinian concepts, evidences for evolution, dating the fossil
records, population genetics, natural selection and adaptation, the mechanisms of evolution,
microevolution, macroevolution, speciation and biodiversity, the formation of the earth, plate tectonic,
evolutionary trees and timeline, evolution of life, human evolution
243302 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
4(3-3-8)
Taxonomy and Systematics
แนวคิด ในการจั ด หมวดหมู่ หลัก การทางอนุก รมวิธ านและระบบวิท ยา การจั ดจาแนก
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
Concepts of classification, principles of taxonomy and systematics, phylogenetic and
evolutionary relationship of organisms
243321 สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-6)
Plant Physiology
โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างต่าง ๆ ในพืช ความสัมพันธ์ ระหว่างน้าและพืช ธาตุ
อาหารพืช การสังเคราะห์แสง การลาเลียง การหายใจเชิงแสง การเจริญและพัฒนาของพืช ฮอร์โมนพืช
กลไกการตอบสนองต่อความเครียด
Plant structures and functions, relationship between water and plants, plant nutrition,
photosynthesis, translocation, photorespiration, plant growth and development, phytohormones,
mechanisms of stress responses

243322 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช

3(2-3-6)

36
Plant Morphology and Anatomy
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวัฏจักรชีวิตของพืชในดิวิชันต่าง ๆ การจัดจาแนก วิวัฒนาการ
ของส่วนต่าง ๆ ของพืช ชนิดของเซลล์และเนือ้ เยื่อ องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเนื้อเยื่อ
ในพืชชั้นสูง โครงสร้างภายในอย่างละเอียด การเจริญและพัฒนาของอวัยวะที่ไม่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้อง
กับการสืบพันธุ์
Morphological characteristics and life cycles of the plant divisions, classification, evolution
of plant parts, cell types and tissues, tissue organization and differentiation in vascular plants,
microscopic structure, growth and development of vegetative and reproductive organs
243323 อนุกรมวิธานของพืช
3(2-3-6)
Plant Taxonomy
หลักการอนุกรมวิธานพืชและระบบวิทยา การจัดจาแนกหมวดหมู่ การกาหนดชื่อวิทยาศาสตร์
การตรวจสอบเอกลักษณ์ ลักษณะประจาวงศ์ และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ
Principles of plant taxonomy and systematics, classification, nomenclature, identification,
family characteristics, phylogeny and evolutionary relationships
243331 สรีรวิทยาของสัตว์
3(2-3-6)
Animal Physiology
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งโครงสร้า งและหน้า ที ่ข องระบบอวัย วะต่า ง ๆ ในสัต ว์ ระบบ
ประสาท กล้า มเนื้อและการเคลื่อ นที่ กระบวนการย่อยอาหารและเมแทบอลิ ซึม การแลกเปลี่ย น
ก๊า ซ ระบบหมุนเวียนเลือด การขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมสิ่งแวดล้อม
ภายในร่างกาย
Structure and function relationships of animal organs, nervous system, muscle and
movement, digestion and metabolism, gas exchange, blood and circulation, excretion, endocrine
system, reproductive system and homeostasis
243332 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3(2-3-6)
Invertebrate Zoology
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลัง ตั้งแต่โปรโตซัวจนถึงสัตว์ที่มีแกนลาตัวชัน้ ต่า
Morphology, physiology, ecology, taxonomy and phylogenetic relationship of invertebrates
from protozoa to lower chordates
243333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
3(2-3-6)

37
Vertebrate Zoology
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และระบบอวัยวะของสัตว์มีกระดูกสันหลัง อนุกรมวิธานและ
วิวัฒนาการของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
Morphology, anatomy and organ system of vertebrates, taxonomy and evolution of
vertebrates
243341

พันธุศาสตร์
4(3-3-8)
Genetics
ประวั ติและความรู้ พื้นฐานทางพันธุ ศ าสตร์ การแบ่งเซลล์และการสร้ างเซลล์สื บ พั น ธุ์
หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎและนอกเหนือกฎของเมนเดล ลิงเกจและ
ครอส
ซิงโอเวอร์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส ยีนและโครโมโซม
สารพันธุกรรม การจาลองดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีน การซ่อมแซมและการเกิด การกลาย
พันธุ์ เทคนิคทางอณูชีววิทยาพืน้ ฐาน พันธุศาสตร์ปริมาณและประชากร พันธุศาสตร์ววิ ัฒนาการ
History and basic knowledge of genetics, cell division and gametogenesis, principles of
mendelian inheritance and extensions of mendelism, linkage and crossing over, extranuclear
inheritance, gene and chromosome, genetic material, DNA replication and gene expression, DNA
repair and mutation, basic molecular biological technique, quantitative and population genetics,
evolutionary genetics
243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น
3(2-3-6)
Introductory Cytogenetics
การแบ่งเซลล์ โครงสร้าง หน้าที่และพฤติกรรมของโครโมโซม โครโมโซมที่มีลักษณะพิเศษ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและจานวนโครโมโซม ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ของเซลล์
ทั้งพืชสัตว์และมนุษย์ เทคนิคในการศึกษาพันธุศาสตร์ของเซลล์
Cell division, structures, functions and behavior of chromosome, special chromosome,
changes of structure and number of chromosome, chromosome and evolution, cytogenetic of plant,
animal, and human, technique in cytogenetic study

243351 นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์
Animal Ecology and Behavior

3(2-3-6)
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ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระบบนิ เ วศกั บ สั ต ว์ วิ วั ฒ นาการ การปรั บ ตั ว ในสภาพแวดล้ อมที่
แตกต่างกัน ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัว การผสมพันธุ์ ประชากร สังคม พฤติกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรม การสื่อสารระหว่างสัตว์ พฤติกรรมทางสังคม เทคนิคทางนิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากร
สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์
Relationship between ecosystems and animals, evolution, adaptation in different
environments, factors effecting distribution, breeding, population, community, behavior, factors
effecting behavior, animal communication, social behavior, techniques in ecology and wildlife
conservation management
243352 นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว
3(2-3-6)
Ecology and Tourism
ระบบนิเ วศ การประยุ ก ต์ใ ช้ ห ลัก การทางนิเ วศวิท ยาเพื่อ การท่อ งเที่ย วและการอนุรั ก ษ์
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศและทรัพยากรการท่องเที่ยว
Ecosystems, applications of ecological principles in tourism and conservation, relationship
between ecosystems and tourism resources
243353 นิเวศวิทยาเขตร้อน
3(2-3-6)
Tropical Ecology
ประเภทของชีวาลัยบนโลก การกระจายตัวของชีวาลัยเขตร้อน ความหลากหลายทางชีวภาพ
และปั จ จั ย จ ากั ด ในเขตร้ อ น การปรั บ ตั ว ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ในระบบนิ เ วศเขตร้ อ น ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเขตร้อน การใช้
ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเขตร้อน
Biomes, distribution of tropical area, biodiversity and limiting factor in tropic, biological
adaptation in tropic, effect of climate changing on biodiversity loss in tropical ecosystem, using of
ecological theory for preservation and restoration of tropical ecosystem

243401 ระเบียบวิธีวจิ ัย
Research Methodology

3(3-0-6)
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ระเบียบวิธีการวิจัย การกาหนดปัญหาการวิจัยและการเขียนเค้าโครงการวิจัย การสืบค้น
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สมมติฐานการวิจัย การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้ชีวสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลและสรุปผลข้อมูล
Research methodology, research problem and proposal writing, literature and research
publication reviews, research hypothesis, population sampling, data collection, using on biological
statistic for data analysis, data interpretation and conclusion
243421 พฤกษศาสตร์พ้นื บ้าน
3(2–3-6)
Ethnobotany
ชนิ ด ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ การจั ด จ าแนกตามอนุ ก รมวิ ธ านพื ช พื้ น บ้ า น การ
แพร่กระจาย การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
Type, botanicalcharacteriatics, taxonomy of ethnoplants, distribution, conservation and
traditional applications
243422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
3(2–3-6)
Economic Botany
พืชทางการเกษตร พืชสมุนไพร พืชที่มีความสาคัญในสภาวะขาดแคลน และผลิตผลจากพืชที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ
Agricultural crops, medicinal plants, important plants in shortage period, economic
importance of plant products
243423 การเจริญเติบโตของพืช
3(2-3-6)
Plant Growth
บทนา โครงสร้างพืช การเติบโต การเจริญและการเปลี่ยนแปลงพืช ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเจริญเติบโต ฮอร์โมนพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม และการ
ตอบสนองของพืชในรูปแบบต่าง ๆ
Introduction, plant structure, plant growth, development and differentiation, factors
affecting growth, plant hormones, plant growth regulators, effects of environment on plant growth
and plant responses

243424 ชีววิทยากล้วยไม้
Orchid Biology

3(2-3-6)
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ชีววิทยาของกล้วยไม้ การเพาะเลี้ยง การจาแนกสกุลและชนิดกล้วยไม้ที่สาคัญ การอนุรักษ์
การขยายพันธุ์กล้วยไม้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ การปลูกกล้วยไม้เชิงการค้าและการตลาดเพื่อการส่งออก
Orchid biology, cultivation, taxonomic basis for identifying of important genera and
species, conservation ,different techniques for orchid propagation, commercial orchid production and
marketing for export
243425 การออกแบบการทดลองสาหรับพืชศาสตร์
3(2-3-6)
Experimental Design for Plant Science
หลักการพืน้ ฐานของการทดลองด้านพืชศาสตร์ สถิติ การทดสอบสมมติฐาน การออกแบบ
แผนการทดลอง การทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์และแผนการทดลอง
แบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์สาหรับการเพาะปลูกพืชและการทดลองทางพืช ค่าสูญหาย การถดถอยเชิงเส้น
และสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ผลการทดลอง
Basic principles of experimentation in plant, statistics, hypothesis testing, plot designs,
factorial experiments, completely randomized design (CRD) and randomized complete block design
(RCBD) for plant propagation and plant experiment, missing values, regression and correlation, result
analysis
243426 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-6)
Plant Tissue Culture
เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อจากส่วนต่าง ๆ ของพืช การใช้ประโยชน์ทางด้าน
การปรับปรุงพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชปริมาณมากในเวลาสั้น การผลิตพืชปลอดโรคและทางการแพทย์
Techniques in plant tissue culture, applications of tissue culture for crop improvement,
micropropagation, disease-free plant production and medical purposes
243431 ชีววิทยาของแมลง
3(2–3-6)
Insect Biology
ชีววิทยาและความหลากหลายของแมลง พฤติกรรมของแมลง นิเวศวิทยาของแมลง แมลงสังคม
การควบคุมแมลงที่เป็นโทษ ความสัมพันธ์ของแมลงกับพืช สัตว์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
Biology and diversity of insects, insect behavior, insect ecology, social insect, insect
control, relationships among insects, plants, animals, human and environment
243432 ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ
Endocrinology

3(2-3-6)
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โครงสร้างเชิงกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ และเคมีของฮอร์โมนในสัตว์มีกระดูก
สันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การเปรียบเทียบการทางานและการควบคุมระบบต่อมไร้ท่อในสัตว์
มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง
Anatomy, physiology of the endocrine system and chemistry of hormones in vertebrates
and invertebrate, comparison of function and regulatory mechanisms of endocrine system of
vertebrates and invertebrates
243433 ปรสิตวิทยาทั่วไป
3(2–3-6)
General Parasitology
รู ป แบบของการเป็ น ปรสิ ต สั ณ ฐานวิ ท ยาและลั ก ษณะต่ า ง ๆ ของปรสิ ต ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างเจ้าบ้านกับปรสิต อาการ การวินจิ ฉัย และการป้องกัน
Parasitism, morphology and characteristics of parasites, host-parasite relationships,
symptom, diagnosis and prevention
243434 ปักษีวิทยา
3(2-3-6)
Ornithology
สัณ ฐานวิท ยาและหน้า ที ่ข องอวัย วะของนก วิว ัฒ นาการ สรีร วิท ยา พฤติก รรม
นิเวศวิทยา อนุกรมวิธานของนก การอนุรักษ์นก
Morphology and functions of bird organs, evolution, physiology, behaviors, ecology, bird
taxonomy, bird conservation
243435 ชีววิทยาของผึ้งและการเลี้ยงผึ้ง
3(2-3-6)
Bee Biology and Apiculture
ชีววิทยาของผึ้ง พฤติกรรมและการสื่อสาร การเพิ่มประชากรผึ้งและการแยกรัง ศัตรูผ้ึง
ผลิตภัณฑ์จากผึง้ และการใช้ประโยชน์ การใช้ผ้งึ ช่วยผสมเกสรพืชผลทางการเกษตร และการจัดการการ
เลี้ยงผึง้
Honey bee biology, behavior and communication, colony development, bee pests, bee
products and usefulness, utilization of honey bees in the pollination of agricultural crops and
beekeeping managements

243436 แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Insects

3(2-3-6)
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แมลงกินได้ แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์ แมลงช่วยผสมเกสร แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูพืช
แมลงศัตรูสัตว์ แมลงในบ้านเรือน และแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
Edible insects, natural product of insects, pollinators, natural enemies, insect pests of
economic crops, insect pests of animals, household pests and insect-borne diseases
243441 พันธุศาสตร์ของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Genetics
ความรู้พื้น ฐานทางพัน ธุศ าสตร์ ใ นมนุษ ย์ ความผิด ปกติข องยีน และโครโมโซม โรคทาง
พันธุกรรม มะเร็งกับยีน การประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาในการศึกษาและวิจัยทางด้าน พันธุ
ศาสตร์ของมนุษย์
Basic knowledge of genetics in human, gene and chromosome aberration, genetic disease,
cancers and genes, application of molecular techniques in study and research of human genetics
243442 ชีววิทยาโมเลกุล
3(2-3-6)
Molecular Biology
ประวัติความเป็นมาของชีววิทยาระดับโมเลกุล โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม
กลไกการควบคุมระดับเซลล์และระดับโมเลกุลของการจาลองตัวเองของดีเอ็นเอ การลอกรหัสและการ
แปลรหัส การกลายพันธุ์ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ เทคนิคที่ใช้ในการวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
History of molecular biology, structure and functions of the genetic material, cellular and
molecular regulation underlying DNA replication, transcription and translation, mutation, DNA repair,
techniques in molecular genetic research
243443 พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Population and Quantitative Genetics
ประชากรสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน และจีโนไทป์ วิวัฒนาการ พันธุกรรมโดย
อิทธิพลของยีนหลายคู่ ความคล้ายคลึงระหว่างเครือญาติ อัตราพันธุกรรม การคัดเลือก พันธุศาสตร์
ประชากรและปริมาณในระดับโมเลกุล
Equilibrium population, changes in gene and genotype frequency, evolution, genetics by
polygenic effects, resemblance between relatives, heritability, molecular population and quantitative
genetics
243444 เทคนิคทางชีววิทยา
3(2–3-6)
Biological Techniques
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การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่าง การทาสไลด์กึ่งถาวรและถาวร การตัดเนื้อเยื่อ การใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือทางชีววิทยา การวาดรูปและถ่ายรูปทางวิทยาศาสตร์
Specimen collection and preservation, semi- and permanent slide preparation, sectioning,
instruction of biological equipment, drawing and photography in science
243445 เทคโนโลยีชวี ภาพเบื้องต้น
3(2-3-6)
Introductory Biotechnology
เทคนิคทางดีเอ็นเอ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืช การผลิตสัตว์ การเพาะเลี้ยงเซลล์
ต้น ก าเนิด การผลิต วั ค ซี น เทคนิ ค ทางภู มิ คุ้ ม กั น ชี ว มวลเพื่ อ การผลิ ต พลั ง งานทดแทนและบ าบั ด
สิ่ ง แวดล้ อ ม เทคโนโลยี ก ารหมัก จุล ิน ทรีย ์ เทคโนโลยีช ีว ภาพทางเคมี การ สกัด และการแยก
สารประกอบทุติยภูมิเพื่อให้ได้สารผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์
DNA technique, biotechnology in plant production, animal production, stem cell culture,
vaccine production, immunologic techniques, biomass renewable energy and environmental
treatment, microbial fermentation technology, biotechnology in chemistry, secondary metabolite
extraction and purification
243446 หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา
3(2–3-6)
Current Topics in Biology
การสืบค้น การศึกษา การวิเคราะห์ และวิจารณ์ผลงานวิจัยทางชีววิทยาในหัวข้อต่าง ๆ ที่มี
การเผยแพร่ในปัจจุบัน
Searching, studying, analysis and discussion of the scientific reports and current topics in
biological field
243451 ชีววิทยาของมลพิษ
3(3-0-6)
Pollution Biology
ลักษณะของมลพิษทางอากาศ ทางน้าและทางดิน สาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษใน
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
Types of air, water, and soil pollutions, causes of environmental pollutions and effects of
pollutions on organisms, protection and treatments, conservation of environments

243452 ชลธีวทิ ยา
Limnology

3(2-3-6)
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น้า คุณสมบัติของน้าและวัฏจักรของน้า การจัดจาแนกประเภทของระบบนิเวศน้าจืดแบบ
ต่างๆ ปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของระบบนิเวศน้าจืด ระบบนิเวศน้านิ่งและระบบนิเวศน้าไหล
การจัดจาแนกประเภทของระบบนิเ วศน้านิ่งและน้าไหล การหมุนเวียนของสารอาหารและพลั ง งาน
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดารงชีวิต ของสิ่งมีชีวิตในน้า การปรับตัวและหน้าที่ ของสิ่งมีชีวิต
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวติ และถิ่นที่อยู่อาศัย
Water, water properties and hydrological cycle, classification of fresh water ecosystems,
physical, chemical and biological factor of fresh water ecosystem, lentic and lotic ecosystem,
classification of lotic and lentic ecosystem, nutrient and energy cycle, the effect of environmental
factors on fresh water biota, adaptation and function of fresh water biota, interaction between fresh
water biota and habitats
243453 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(2–3-6)
Environmental Biology and Indigenous Wisdom
ชีว วิท ยาของสิ่งแวดล้อม และระบบนิเ วศ ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเทคโนโลยี กับ สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์
และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การศึก ษาและการประยุก ต์ใ ช้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นโดย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Environmental biology and ecosystems, interaction between technology and
environments, conservation of environments and natural resources, cultures and local beliefs on the
utilization and conservation of biodiversity, studing and applications on indigenous wisdoms based on
scientific methods
243454 การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพสาหรับการประเมินระบบนิเวศ
3(2-3-6)
Biological monitoring for Ecological Assessment
ทฤษฎีและหลักการทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชีวภาพ ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
ต่อระบบนิเวศ การใช้สิ่งมีชีวิตในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบนิเวศ การสารวจและเก็บ
ตัวอย่างปัจจัยทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ การใช้สิ่งมีชีวติ ในการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพใน
เขตร้อน
Biological theories and principles of bioindicator, the effect of environmental pollution on
ecosystem, using a biological monitoring for ecological assessment, physical, chemical and biological
surveying and sampling, using of biological monitoring in tropic area
243461 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
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การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน (ถ้ามี) การนาเสนอ การ
อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านชีววิทยา
Searching, collecting data, analyzing, report writing (if any) , presenting, discussing, and
answering question in biology
243462 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การวางแผนการทดลอง ดาเนินการทดลอง การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน
การนาเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อทางด้านชีววิทยา
Studying, experimental design, experimental practice, analyzing, report writing,
presenting and discussing in biology
243463 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
การค้นคว้า การฝึก ปฏิบัติ เรีย นรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เ กี่ย วข้องกับ
ชีววิทยา ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน เขียนรายงานและนาเสนอ
Studying, training, learning, gaining experience, improving working skills in biology in
private or government sectors, report writing and presentation
243464 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน เขียนรายงานและนาเสนอ
Working, learning, gaining experience, improving working skills in biology as an apprentice
in private or government sectors, report writing and presentation

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

4(3-3-8)
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คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน
โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่ น
เทอร์โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่
Mathematics for physics, introduction of mechanics, law of motion, gravitational force,
work and energy, momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, fluids mechanics,
wave and vibration, thermodynamics, electromagnetics, electric circuits, modern physics
247111

ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิ ด ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ การน าไปใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน สถิตพิ รรณนา การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
เบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคกาลังสอง และการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concepts extent and benefits of statistics for health science, the application of statistics in
daily life, descriptive statistics, estimation and hypothesis test, elementary analysis of variance,
regression and correlation analysis, chi-square test, the use of statistical package program to analyze
and interpret the data
361101

จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอ
ลิซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสาคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข
Structures and functions of microbial cell, nutrition, growth and reproduction, metabolism,
microbial control, classification and genetics, significance of microorganisms in food, industry,
environment, medicine, and public health

365215 ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

4(3-3-8)
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นิย ามและหลั ก การของชีวเคมี คุณสมบัติท างเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิ ซึมของ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการทางานของเอนไซม์ การควบคุมทาง
ชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อ มูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณู
ชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
Definition and principle of biochemistry, chemical properties, types, structures and
metabolisms of carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, properties and activities of enzyme,
hormonal regulation, central dogma and regulation, techniques of molecular biology, bioenergetics
and biochemical properties testing for biomolecules

3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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เป็นไปตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
หมวดวิชาเอก
1. เลขสามลาดับแรก
หมายถึง
สาขาวิชา
243
หมายถึง
สาขาวิชาชีววิทยา
2. เลขในลาดับที่ 4
2.1 เลข 1
2.2 เลข 2
2.3 เลข 3
2.4 เลข 4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับชั้นปีของการศึกษา
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4

3. เลขในลาดับที่ 5
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมวดหมู่ในสาขาวิชา
ชีววิทยาทั่วไป
เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล
พืชศาสตร์
สัตววิทยา
พันธุศาสตร์
นิเวศวิทยาและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
สัมมนาทางชีววิทยา โครงงาน ฝึกงาน
และสหกิจศึกษา

4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง

อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
ประชาชน
วิชาการ
1
นางสาวจตุพร
35701004XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วท.ด.
ตั้งจิตรวิทยากูล
วท.ม.
วท.บ.
2
นางสาวนุจริ า ทาตัน
367010092XXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
3
นางสาวเนรัฐชลา
56201001XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วท.ด.
สุวรรณคนธ์
วท.ม.
วท.บ.
4
นางสาวทิพย์วรรณ
32202000XXXXX
วท.ด.
สรรพสัตย์
วท.ม.
วท.บ.
5
นายประลองยุทธ
35603002XXXXX
วท.ด.
ศรีปาลวิทย์
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัตววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัตววิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชีววิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัตววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชา

ปี
2551
2544
2542
2551
2547
2544
2553
2547
2544
2550
2545
2542
2550
2543
2540
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ประชาชน
1
นางปรียานันท์ แสนโภชน์ 36599005XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

2

นายภพเก้า พุทธรักษ์

36406001XXXXX

รองศาสตราจารย์

3

นายสมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

55099900XXXXX

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
ค.บ.
Ph.D.

Ph.D.

พันธุศาสตร์
พืชศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ชีววิทยา
ชีววิทยา
Plant Molecular
Biology
Tropical Molecular
ชีววิทยา
ชีววิทยาทางทะเล
สัตววิทยา
Horticulture

กศ.ม.

ชีววิทยา

กศ.บ.

ชีววิทยา

M.sc.
วท.ม.
วท.บ.
4

นายคงศักดิ์ พร้อมเทพ

36599005XXXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ราชภัฏจันทรเกษม
Gent University, Belgium

ปี
2519
2514
2542
2536
2532
2536

Vrije University, Belgium
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531
2523
2517

University of the
Philippines Los Baños
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ วิทยาเขตประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ วิทยาเขตบางแสน

2524
2511
2509
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ลาดับ
5
6

ชื่อ – สกุล
นางสาวพลินจรีย์
รังสยาธร
นายสิทธิศักดิ์
ปิ่นมงคลกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36099009XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

33099006XXXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

7*

นางสาวจตุพร
ตั้งจิตรวิทยากูล

35701004XXXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

8*

นางสาวนุจริ า ทาตัน

36701009XXXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

9*

นางสาวเนรัฐชลา
สุวรรณคนธ์

56201001XXXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

10

นายชัชวาลย์ วงค์ชัย

35699002XXXXX

-

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
วท.ด.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.ด.
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสุรนารี
วท.ม.
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสุรนารี
วท.บ.
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยสุรนารี
วท.ด.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.
สัตววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ด.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ด.
ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Dr.rer.nat Natural Science
University of Salzburg, Austria
วท.ม.
พฤกษศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.
พฤกษศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี
2545
2539
2552
2544
2541
2551
2544
2542
2551
2547
2544
2553
2547
2544
2556
2548
2543

51

52
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
32202000XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
-

11*

นางสาวทิพย์วรรณ
สรรพสัตย์

12*

นายประลองยุทธ
ศรีปาลวิทย์

35603002XXXXX

-

13

นางสุกัญญา สืบแสน

35103002XXXXX

-

14

นายอาทิตย์ นันทขว้าง

35101002XXXXX

-

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สัตววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
สัตววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2550
2545
2542
2550
2543
2540
2556
2545
2541
2549
2544
2542

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นายสิริวัฒน์ วงษ์ศิริ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ

2

นางชโลบล วงศ์สวัสดิ์

รองศาสตราจารย์

3

นางวันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

รองศาสตราจารย์

4

5

นายณัฐวุฒิ ธานี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.S.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
M.Sc.
วท.บ.
Ph.D.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Dr.Ag
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
Entomology
Entomology
กีฏวิทยา
ชีววิทยา
การสอนชีววิทยา
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Agriculture
เกษตรศาสตร์

Plant health
Ecological entomology
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ชีววิทยา
Entomology
สัตววิทยา
ชีววิทยา

ปี
2518
2515
2513
2534
2532
2504
2544
2535
2527
2541
2531
2523
2521
2542
2531
2528
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

6

นายณัฐพจน์ วาฤทธิ์

อาจารย์

7

นายอลงกต พลวัฒน์

-

คุณวุฒิ
Ph.D.
M. S.
วท.บ.
Ph.D.
M.S.
วท.บ.

สาขาวิชา
Entomology
Biology
ชีววิทยา
Medical Entomology
Medical Entomology
ชีววิทยา

ปี
2550
2545
2542
2551
2548
2542
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4.1.2 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 มีความเป็นผู้นา และ/หรือ เป็นผู้ตามที่ดี
4.1.5 มีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
4.1.6 มีทักษะในภาคปฏิบัติตามที่ฝกึ ฝน
4.1.7 มีทักษะในการทารายงานและนาเสนอผลงาน
4.1.8 มีการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
4.1.9 ใช้ความรูท้ ฤษฎี หลักการ และแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาใช้ระหว่างปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.2 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
243463 การฝึกงาน จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยให้มีระยะเวลาการฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง
243464 สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมีช่วงเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษา
อย่างต่อเนื่องเต็มเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
4.4 การเตรียมการ
มีการตรวจสอบจานวนนิสิตที่มีความประสงค์ในการฝึกงาน ลักษณะงานที่นิสิตมีความ
ต้องการในการฝึกงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้ความคิดเห็นเรื่องแหล่งฝึกงานแก่นิสิต
ติด ต่อประสานงานกั บ แหล่ ง ฝึก งาน และควบคุมดู แลให้ก ระบวนการฝึก งานด าเนิน ไปใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกงาน ระหว่างการฝึกงานนิสติ สามารถ
ขอค าปรึ ก ษากั บ อาจารย์ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช า มี ก ารจั ด เตรี ย มอาจารย์ นิเ ทศฝึ ก งานและ
คณะกรรมการสอบการฝึกงานโดยผ่านการเห็นชอบของสาขาวิชา
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4.5 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลการฝึก งาน พิจารณาจากผลการนิเ ทศฝึก งาน และผลการนาเสนอการ
ฝึกงานแบบปากเปล่า จากคณะกรรมการสอบการฝึก งาน รวมถึงการส่งเล่มรายงานการ
ฝึ ก งานที่ ส มบรู ณ์ ต ามระยะเวลาที ่ก าหนด การประเมิน ผลมุ ่ง เน้น ประสบการณ์ ต าม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม โดยให้มีเกรดเป็น S หรือ U
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ข้อกาหนดในการทางานวิจัยต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาที่นิสิตให้ความสนใจ
โดยมีการตัง้ สมมติฐาน วัตถุประสงค์ ระเบียบขั้นตอนของวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยสามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการทางานวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ทางานวิจัย และมีขอบเขตที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยก่อให้เกิดองค์ความรู้
หรือข้อมูลใหม่ในทางชีววิทยา และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
กาหนดอย่างเคร่งครัด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิต สามารถออกแบบการวิจัย ทาโครงการวิจัย สาเร็จ ตามการออกแบบการวิจัย
เขีย นรายงานการวิจัย ตามหลัก การเขีย นทางวิท ยาศาสตร์ สามารถปรับ ตัวทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ปฏิบัติการทดลอง และสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทาโครงงานอย่างมีเหตุผล
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ให้นิสิตจานวน 1-3 คน เลือกประเด็นที่สนใจและอาจารย์ที่ปรึกษาในการทาวิจัย โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาในการทาวิจัยให้คาแนะนาในการเลือกหัวข้อ ขอบเขตการวิจัย และดูแลการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนการ และระยะเวลาที่กาหนด จัดให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยแบบ
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ปากเปล่าผ่านคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและ/หรือมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
5.6 กระบวนการประเมินผล
ผู้ส อนหรือ อาจารย์ที่ป รึก ษาการท าวิจัย ประเมิน ผลจากความก้า วหน้า ในการทา
โครงการ มีก ารจัด สอบแบบปากเปล่าโดยมีอาจารย์ที่ป รึก ษาวิจัย และคณะกรรมการรวม
แล้ว ไม่น ้อ ยกว่า 3 คน และ/หรือ มีก ารเผยแพร่น าเสนอผลงานวิจ ัย แบบโปสเตอร์ต าม
ระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึง การส่ง รายงานการศึก ษาวิจัย เล่ ม สมบรูณ์ต ามระยะเวลาที่
กาหนด การประเมินผลมุ่งเน้นกระบวนการทาการวิจัยที่นิสิตเรียนรู้มากกว่าผลการวิจัย โดย
ให้มีเกรดเป็น S หรือ U
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ด้านภาวะผู้นา

4. ด้านการเรียนรู้

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 รณรงค์การแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกต้อง ตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพในรายวิชาที่เกี่ยวข้องและในกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ตลอดระยะเวลาการศึกษา
1.3 ส่งเสริมให้นิสติ มีความพร้อม และมีความมุ่งมั่นในการทางาน โดยผ่านการ
ทางานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชาเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย
2.1 มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในทุก
รายวิชา
2.2 ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัย และขยันหมั่นเพียร
2.3 ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการสอดแทรกถึงจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องให้นสิ ิตทราบในรายวิชาต่าง ๆ
2.4 ส่งเสริมให้รู้คุณค่าของทรัพยากรทางชีวภาพที่มใี นท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยผ่านรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.1 ส่งเสริมให้นิสติ กล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นผ่านการอภิปรายและ
เสวนางานที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ภาษาและการสื่อสารที่เหมาะสม
3.2 ส่งเสริมให้นสิ ิตบริหารจัดการและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยกาหนดการ
ทางานกลุ่ม ซึ่งให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา การเป็นสมาชิกกลุ่ม และผูร้ ายงาน
4.1 ส่งเสริมให้นสิ ิตใฝ่เรียนรู้และมีการศึกษาค้นคว้าโดยใช้ระบบสารสนเทศ เช่น
การมอบหมายงานในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรายวิชาเรียน ส่งเสริมให้นสิ ิต
ค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือการมอบหมายงานให้นิสติ ค้นคว้าและวิจัยในหัวข้อที่นสิ ิต
สนใจ เช่น การทาการศึกษาอิสระ
4.2 ส่งเสริมให้นิสติ สามารถใช้ความรู้และทักษะพืน้ ฐานต่าง ๆ ทางชีววิทยา นามา
ประยุกต์ให้เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพโดยการให้นิสติ ได้ฝกึ ปฏิบัติจริง ทั้งใน
การฝึกงานและการทาการศึกษาอิสระ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
(5) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
(6) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(7) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ให้ค วามสาคัญ กับ พฤติก รรมการมีวินัย การตรงต่อเวลา เสีย สละ และ
ความซื่อสั ตย์สุ จริต โดยมีข้อก าหนดในการเข้าชั้นเรีย น การส่งและรับ งาน ที่ไ ด้รับ
มอบหมาย
(2) อาจารย์สอนโดยสอดแทรกเรื่องความกตัญญู คุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ การตระหนักและสานึกในความเป็นไทย ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
(3) ปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาการ
(4) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(5) ปลูกฝังให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าห้องเรียน และการส่งงานตรงเวลา
(2) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร
ทั้งในชั้นเรียนและแหล่งฝึกงาน โดยผูส้ อนและผูร้ ับบริการ
(3) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง
(4) ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าห้องเรียนและห้องสอบ
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี ที่สาคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา
(2) มี ค วามรู้ พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ที่ จ ะน ามาอธิ บ าย
หลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ เปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การสอนหลายรูปแบบโดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ เช่น การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียน การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และการเขียนรายงาน โดยเป็นไปตามลักษณะของแต่ละรายวิชา
(2) จัดให้มกี ารสืบค้นและนาเสนองานวิจัยใหม่ ๆ ในแต่ละรายวิชา
(3) จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง าน การเชิ ญ
วิทยากรที่มปี ระสบการณ์ การทาโครงงานวิทยาศาสตร์และการฝึกปฏิบัติงาน หรือการ
ทาสหกิจศึกษากับสถาบันภายนอก
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี เช่น การทาข้อสอบ การสอบปากเปล่า
สาหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการปฏิบัติ
(2) ประเมินจากผลการสืบค้น โดยการนาเสนอผลงานและ/หรือจากรายงานที่
ได้รับมอบหมายและการค้นคว้าด้วยตนเอง ในรายวิชาต่าง ๆ
(3) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน ผลการทาโครงงานและผลจากการ
ฝึกปฏิบัติงาน การนาโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และการนาผลงานเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด
อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการ แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
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(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝกึ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบด้วยตนเองและการทางาน
เป็นกุล่ม
(2) มอบหมายงานโดยใช้หลักการวิจัยในรายวิชาที่เรียน การทาการศึกษาอิสระ
และการฝึกงาน
(3) การศึกษาค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมิ น จากการท าข้ อ สอบ การสอบปากเปล่ า การสอบปฏิ บั ติ การ
สังเกตการณ์ร่วมแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรียน
(2) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงาน รายงาน
การศึก ษาอิส ระ รายงานผลการอภิป รายกลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา การนา
ผลงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นในฐานะผูน้ าและสมาชิกที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
(4) มีทักษะในการดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2.4.2 กลยุทธ์ก ารสอนที่ ใ ช้ใ นการพั ฒ นาการเรีย นรู้ ด้ า นทัก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา การเป็นสมาชิกกลุ่ม
และผลัดกันเป็นผู้รายงาน
(2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมทักษะ
การดารงชีวติ ในสังคม
(3) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกลุ่ม
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(4) ส่งเสริมให้นิสิตกล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น โดยการจัดอภิปราย
และนาเสนองานที่มอบหมายให้ค้นคว้า
(5) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนและการทางาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
(3) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนิสิต
(4) ประเมินพฤติกรรมการเป็นผู้นาและผูต้ ามที่ดี
(5) พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ เพื่ อ การวิ เ คราะห์
ประมวลผล การแก้ปัญหา และนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะการใช้ภาษาเพือ่ สื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษ าในกา รสื่ อ ส าร และความรู้ ภ าษาอั ง กฤษหรื อ
ภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจาเป็น
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบ ค้นและเก็บ รวบรวมข้อมู ลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จั ด การเรี ย นการสอนโดยมอบหมายให้ นิ สิ ต ศึ ก ษาค้ น คว้ า และใช้ ข้ อมู ล
สารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา การนาสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหา และพัฒนางานวิจัยทางชีววิทยาที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์
(2) ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน โดย
การทารายงานและนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(3) ส่งเสริมศักยภาพในการใช้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
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(4) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และนาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ถูกต้อง
และให้ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรีย นรู้ด้านทัก ษะการวิเ คราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินโดยการใช้การสอบทั้งข้อเขียนและปากเปล่า การสอบในภาคปฏิบัติ
การทาแบบฝึกหัด และผลจากการทางานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการนาเสนอผลงาน
และการมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย
(2) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ และให้
ความสาคัญต่อการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
(3) ประเมินทักษะการสื่อสารในชีวติ ประจาวันและทักษะการนาเสนอ
(4) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ จากรายงานและ/
หรือการนาเสนอในการทารายงาน การศึกษาอิสระ
2.6 สุนทรียศิลป์
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) ส่งเสริมให้นิสิตร่วมกิจกรรมของมหาวิท ยาลัยในด้านศิลปะ ดนตรี และ
วัฒนธรรม
(2) สนับสนุนการเข้าประกวดแข่งขันทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
วัฒนธรรม
(3) เปิดโอกาสให้นิสิตนาเสนอกิจกรรม รวมทั้งดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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2.7.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการส่ ง เสริ ม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ส่งเสริมให้นสิ ิตร่วมกิจกรรมส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของมหาวิทยาลัย
(2) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพในรายวิชาที่เกี่ยวข้องและในกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) เปิดโอกาสให้นิสิตนาเสนอกิจกรรม รวมทั้งดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ
2.7.3 วิธีก ารวั ด และประเมินผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะการส่ งเสริม สุ ขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
ประเมินผลการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการดูแลรัก ษาสุขภาพและการพั ฒ นา
บุคลิกภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 ความรับผิดชอบรอง

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(2)

(3)

(4)

6. สุน
ทรีย
ศิลป์

(1)

7. ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลก
กว้าง
001204 ภาษาอังกฤษ
ก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุ
วัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคม
ดิจิทัล

○
●

● ● ●
● ●

○ ○ ●
● ●
●

○ ● ○ ○ ○
● ● ●
●

● ●
● ●

●

● ●

● ●

●

● ● ●

●

● ●

●

● ●

● ●

●

● ● ●

●

● ●

●

● ● ● ● ●
●
●
●

○ ○ ○ ●
○ ○

● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ●
○ ● ● ● ○ ○ ○ ○

○
●

●

● ● ● ●

○ ● ○

○

●

●

●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

● ●

003202 การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนิน
ชีวติ
004201 บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม

(7)

(1)

●

●
●

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

●

(2)

(3)

(4)

● ●

(1)

(2)

(3)

(4)

●

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

● ● ●

(2)

(3)

●

6. สุน
ทรีย
ศิลป์

7. ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

(4)

(1)

(1)

(2)

●

○

●

○

● ●

● ● ● ○

○

○

○

○ ○ ○

●

●

● ● ● ●

○

○

●

● ●

●

●

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
241111 คณิตศาสตร์ 1
241112 คณิตศาสตร์ 2
242104 เคมี 1
242105 เคมี 2
243101 ชีววิทยา 1
243102 ชีววิทยา 2
243103 ชีววิทยา 3
244103 ฟิสิกส์เบือ้ งต้น

○
○
○
○
○
●
●

●
●
●
●
●
○

○
○

●
● ●
●
● ●
● ○
○ ● ○
●
● ● ●
●
●
●
● ●
● ●
●
●
●
●
●
○ ● ● ●

○ ○
○ ○
● ○
● ○ ○
○
○
● ●
●
○

○
○
● ○ ○
○
●
○
● ●
● ● ●
○

●
●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(2)

(3)

(4)

6. สุน
ทรีย
ศิลป์

(1)

7. ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาแกนสาขา
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
242141 เคมีอินทรีย์
247111 ชีวสถิติ

● ● ● ● ●
●

○
○
○
○

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
365215 ชีวเคมีทั่วไป

●

● ● ● ●

● ●
○







● ●

○ ● ● ○ ○

● ○



● ●

○
○





○ ○
 ○

●
●



○
● ○ ○

○
○ ●





○
○
● ○ ○ ○ ○

○
○

○
○

วิชาเฉพาะสาขา
243212 ชีววิทยาของเซลล์















○















○



243251 นิเวศวิทยา





243301 วิวัฒนาการ
243302 อนุกรมวิธาน
และระบบวิทยา
243321 สรีรวิทยาของพืช







○
○







○









○ ○









○







○








○








○ ● ○ ○ ○



○



























○
○
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

243331 สรีรวิทยาของสัตว์
243341 พันธุศาสตร์
243401 ระเบียบวิธีวิจัย
243461 สัมมนา
243462 การศึกษาอิสระ
243463 การฝึกงาน
243464 สหกิจศึกษา

(1)

(2)

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

(3)

(4)

○
● ○
●
● ●
● ●
● ●

(5)

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

(6)

●
●

(7)

(1)

●
●
●
●
●
●
●

(2)

(3)

(4)

(1)

○
●
●
●

●
●
●
●
●
○
○

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

(2)

●
●
●
●
●

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

●

●
●
○
○

● ●
● ●
●
● ●
●
● ●
● ●

(3)

○

○ ○
● ●
● ●

(4) (5)

(2)

(3)

(4)

6. สุน
ทรีย
ศิลป์

(1)

● ● ●
● ●
○
○ ● ● ○ ●
● ● ● ● ●
○ ●
●
●
● ○ ●
● ●
● ○ ● ● ● ●

7. ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)

●
○
○
○

วิชาเฉพาะด้านเลือก
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
243322 สัณฐานวิทยาและ
กายวิภาคศาสตร์ของพืช
243323 อนุกรมวิธานของพืช
243421 พฤกษศาสตร์พนื้ บ้าน

243422 พฤกษศาสตร์
เศรษฐกิจ

● ● ● ○

● ● ●

○ ● ○ ● ○

○

●

○ ● ●

● ● ● ○
● ● ● ● ● ●

● ● ●
○ ● ○ ● ○
○
●
○ ● ●
● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ●
○ ○ ○ ○

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ●

○
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

(1)
243423 การเจริญเติบโตของ
พืช
243424 ชีววิทยากล้วยไม้
243425 การออกแบบการ
ทดลองสาหรับพืชศาสตร์
243426 การเพาะเลี้ยง
เนือ้ เยื่อ

(2)

(3)

● ●

(4)

(5)

○

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

○ ● ●

(4)

(1)

(2)

● ●

(3)

(4)

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

○ ● ○ ○ ○

(2)

(3)

(4)

● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ●

○ ● ○

● ● ○ ● ○ ● ○ ●

●

(1)

● ● ● ●

● ● ● ● ●

●

6. สุน
ทรีย
ศิลป์

○

● ○ ○ ● ● ●

● ● ● ○ ●

● ○ ●

○ ●

●

● ●

●

●

●

● ● ●

● ● ●

● ●

●

●

●

● ● ●

● ● ●

●
●
●
● ● ●
●
●
●
● ● ●
● ● ●
○
● ●
○ ● ● ● ● ● ● ● ●
●

● ● ●
● ● ●
● ● ●
○
●

กลุ่มวิชาสัตววิทยา
243332 สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง
243333 สัตว์มีกระดูกสัน
หลัง
243431 ชีววิทยาของแมลง
243432 ชีววิทยาของต่อมไร้ทอ่

243433 ปรสิตวิทยาทั่วไป
243434 ปักษีวิทยา

● ●
● ●
●
○ ● ○ ○

○

○

7. ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

243435 ชีววิทยาของผึง้ และ
การเลี้ยงผึง้
243436 แมลงสาคัญทาง
เศรษฐกิจ

(1)

(2)

(3)

(4)







○

(5)

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

(6)

(7)

(1)

(2)

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. สุน
ทรีย
ศิลป์

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)









○







○





○







○

● ●

●

●

● ● ○

●

● ● ●

● ●

●

● ●

● ● ○

● ● ●

●

● ● ○ ○

● ●

● ● ● ○ ●

● ● ○ ●

● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○



7. ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)

● ● ●

243342 พันธุศาสตร์ของ
เซลล์เบือ้ งต้น
243441 พันธุศาสตร์ของ
มนุษย์
243442 ชีววิทยาโมเลกุล
243443 พันธุศาสตร์
ประชากรและปริมาณ
เบือ้ งต้น
243444 เทคนิคทางชีววิทยา
243445 เทคโนโลยีชีวภาพ
เบือ้ งต้น
243446 หัวข้อปัจจุบันทาง
ชีววิทยา

69

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์

●

● ●

○

● ● ○

●

● ●

● ● ● ○

● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○

● ● ● ●

● ● ● ○ ● ● ● ● ○

●

●

● ○ ●
● ○

●

● ● ● ○ ○
●

●

○ ● ● ● ●

●
○

○ ● ● ● ● ●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(2)

(3)

(4)

6. สุน
ทรีย
ศิลป์

(1)

7. ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)

กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
243351 นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรมของสัตว์
243352 นิเวศวิทยากับการ
ท่องเที่ยว
243353 นิเวศวิทยาเขตร้อน
243451 ชีววิทยาของมลพิษ
243452 ชลธีวทิ ยา
243453 ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

○ ● ○

● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ●

○

●

○ ● ○

● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ●

○

●

● ●

○

● ○ ○

●

● ● ○

● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○

● ○ ○ ○ ●

● ● ○

● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○

○ ● ● ○ ●

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○


○





○











○

○

○ ● ● ○ ●

● ● ● ● ●


243454 การติดตาม
ตรวจสอบทางชีวภาพสาหรับ
การประเมินระบบนิเวศ

●

○





○
○

○
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)





○ ○



○ ○







○

(4)

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

(4) (5)

(1)

(2)

(3)

(4)





○



○ ○





○

(3)

6. สุน
ทรีย
ศิลป์

(1)

7. ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)

รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขา/หลักสูตรอื่น
243211 เซลล์และชีววิทยา
โมเลกุล
243241 พันธุศาสตร์ทั่วไป











○



○

72

73

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 กาหนดให้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบประกั นคุ ณภาพภายในของสถาบันอุดมศึก ษาที่ต้องท าความเข้าใจให้ตรงกั นทั้งสถาบัน และ
ดาเนินการสอบจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้
2.1.2 การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต ร โดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ละรายงานผล
2.1.3 การทวนสอบในระดับรายวิชา ทาโดยการให้นสิ ิตประเมินผลการเรียนการสอนใน
ระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีคณะกรรมการทวนสอบภายในสาขาพิจารณาความ
เหมาะสมของการจั ด การเรี ย นการสอนของแต่ ล ะรายวิ ช าให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดใน
รายละเอีย ดของรายวิ ช า (มคอ. 3) และรายงานผลการด าเนิน การของรายวิ ช า (มคอ. 5) ในการ
ประเมินผลการเรียนของนิสิตในทุกรายวิชาต้องดาเนินการโดยผ่านคณะกรรมการวิพากษ์เกรดและ/หรือ
มี ก ารรายงานผลการประเมิ น ผลการเรี ย นของนิ สิ ต ผ่ า นที่ ป ระชุ ม สาขาวิ ช าก่ อ นด าเนิ น การส่ ง ผล
การเรียน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสาเร็จการศึกษา เน้น
การทาวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยทาอย่างต่อเนื่อง และนาผลการวิจัยที่ได้มา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน
ภายนอก โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
เกี่ ย วกั บ ระยะเวลาในการหางาน จ านวนบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ ง านท า ความเห็ น ของบั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ ความรู้
ความสามารถที่ได้รับ และความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 ผลการประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม และความรู้
ที่ได้จากหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน ทั้ งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ รวมทั้งเปิด
โอกาสให้บัณฑิตเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรับปรุงหลักสูตรให้ดีข้นึ
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2.2.3 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ และ/หรือ การส่ง
แบบสอบถาม เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และเข้ า ท างานในสถาน
ประกอบการนัน้ ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 เป็นต้น
2.2.4 การประเมิ น ต าแหน่ ง และ/หรื อ ความก้ า วหน้ า ในสายงานของบั ณ ฑิ ต ใน
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 ปีที่ 5 เป็นต้น
2.2.5 ประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือจากอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้อมในการเรียนและคุณสมบัติอื่นที่เ กี่ยวข้องกั บกระบวนการเรีย นรู้และการพัฒนาองค์
ความรูข้ องนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และความ
เข้าใจในนโยบายของมหาวิท ยาลั ย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู
หลักสูตร รายวิชา การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ และจรรยาบรรณของวิช าชีพ ครู ข อง
มหาวิท ยาลัย รวมทั้ง กิจ กรรมที่ร่ว มมือ กับ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้ วย บทบาทหนาที่ของ
อาจารยตามพันธกิจด้านต่าง ๆ สิทธิประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตาง ๆ หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและคณะ รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ
1.2 การศึกษางานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบของอาจารย์ใหม่ โดยสาขาวิชา
ดาเนินการมอบหมายอาจารย์ที่มีประสบการณ์เปนอาจารยพี่เลี้ยง มีหนาที่ใหคาแนะนาและการปรึกษา
เพื่อเรียนรู และปรับตัวเองเขาสู การเปนอาจารยในคณะ รวมถึงการใหคาแนะนา และนิเทศการสอนทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ต องสอนคู กับอาจารยผู้มีประสบการณ์ มีการประเมินและติดตามความ
กาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม่โดยผู้บังคับบัญชาเบือ้ งต้น
1.3 การพัฒนาอาจารย์ใหม่ โดยอาจารยใหม่ทุกคนไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงในดานจัดการ
เรียนการสอน และความรูที่ทันสมัยในสาขาชีววิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิจัย โดยจัด
กิ จ กรรมพั ฒ นาวิ ช าการภายในคณะและส งเสริ ม ให เข าร วมประชุ ม สั ม มนา และอบรมใน
สถาบันการศึกษาอื่น ดังนี้
1.3.1 สนับสนุนใหเขารวมอบรม การจัดการความรู้ ประชุมวิชาการภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย
1.3.2 ศึกษาดูงานอบรมทั้งในและตางประเทศ
1.3.3 สนับสนุนใหทางานวิจัยร่วมกับคณะวิจัยภายในและภายนอกคณะหรือ
มหาวิทยาลัยรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะหรือภายนอกคณะ และตีพมิ พผลงานระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1.3.4 เขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ
1.3.5 สนับสนุนให้มีการจัดทาเอกสารประกอบการสอน ตารา หนังสือ และเอกสารเผยแพร่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลแบบมีสวนรวมระหวาง
ผูสอน ผูบริหาร และผูเรียน
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2.1.2 จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ทบทวน/ประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอน
ประจ าป โดยเน้ น ที่ ต้ น แบบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ตามรายละเอี ย ดหลั ก สู ต รและ
รายละเอียดของรายวิชา (course specification)
2.1.3 จัดอบรมประจาปเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งในหอง
เรียนและในภาคปฏิบัติการที่สอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1.4 สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล
2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
ให้ทันสมัย
2.1.6 กาหนดใหมีการวิจัยในหองเรียน
2.1.7 พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 จั ด ใหอาจารยเขารั บ การฝึ ก อบรมทั ก ษะทางด้ า นชี ว วิ ท ยาและเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มสี ่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
2.2.3 จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการดาเนินงานหรือให้บริการทางวิชาการ
ด้านความรู้ทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวภาพร่วมกับสถาบันศึกษาทุกระดับภายในพื้นที่การศึกษา
โดยบุคลากรที่มคี วามรูแ้ ละนาทักษะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยถ่ายทอดสู่ชุมชน
2.2.4 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.5 จัดกลุ มบุคลากรและมีกระบวนการเพื่อการจัดการความรู ระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และสู่ชุมชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลัก สูตร โดยมีหน้าที่เ สนอหลัก สูตรใหม่ หลัก สูตร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
การประกันคุณภาพการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
1.1 แต่งตัง้ คณะกรรมรับผิดชอบหลักสูตร
1.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร
1.3 จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผสู้ อนตรงตามคุณวุฒิและประสบการณ์
1.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ ามที่หลักสูตรและคณะกาหนด
1.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ
1.6 จัดระบบและดาเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
1.7 กากับ ติดตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
1.8 ประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบและน าผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
1.9 ประเมินหลักสูตรโดยกรรมการภายนอก ทุกปีหรือ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และนาผลที่ได้มาปรับปรุงตามความเหมาะสม
2. บัณฑิต
มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา มีระบบการติดตามบัณฑิต หลังจากสาเร็จการศึกษา และ
สอบถามความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ทุ ก ปี รวมถึ ง มี ก ารส ารวจทิ ศ ทางความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานของบัณฑิตในสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง ก่อนการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นิสิตทุกคน รวมถึงมีบุคลากรสายสนับสนุน
ของคณะ เพื่อให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสติ
3.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษา นัดพบเพื่อให้คาปรึกษาแก่นิสิตที่ปรึกษาของตนเอง อย่างน้อย
1 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา และนิสติ สามารถนัดเวลาเพื่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาปรึกษาในด้าน
ต่าง ๆ ได้

78

3.1.3 มีระบบฐานข้อมูลนิสิตทุกคน ทาให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบข้อมูลพื้นฐาน และ
ข้อมูลการศึกษาของนิสิต เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนิสิตอย่างต่อเนื่องและนัดพบนิสิตที่มีปัญหาได้
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้อง
ขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัคร
บุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ โดยคุณสมบัติทั่วไป
ต้องเป็นไปตามข้อ 15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555 และ
ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาชีววิทยาหรือสาขาที่
เกี่ยวข้องตามที่สาขาวิชากาหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.1.1 ขออนุมัติก าลั ง (สายวิชาการ) ทั้งกรณีอัตราใหม่และอั ตราทดแทน ผ่านรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร
4.1.2 สาขาวิชาจัดทาคุณสมบัติเฉพาะด้านที่ต้องการผ่านคณะ ส่งไปกองการเจ้าหน้าที่
เพื่อจัดทาประกาศรับสมัคร
4.1.3 กองการเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง รายชื่ อ ผู้ ส มั ค รให้ ค ณะ โดยคั ด กรองตามคุ ณ สมบั ติ ที่
ประกาศ
4.1.4 คณะดาเนินการเรียกสอบสัมภาษณ์และรายงานผลการคัดเลือก
4.1.5 กองการเจ้าหน้าที่ รายงานผลการคัดเลือกเข้ากรรมการบริหารมหาวิท ยาลัย
พิจารณาอนุมัติ เพื่อเรียกรายงานตัวและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบรวมข้อมูลป้อนกลับจากคณาจารย์ โดยการส่งรายงานผลการดาเนินการของแต่
ละรายวิชา ซึ่งมีข้อมูลย้อนกลับหลาย ๆ ด้าน เช่น การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการ
สอน สรุปผลการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ ให้กับคณะวิทยาศาสตร์
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งเป็นการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผล โดยคณาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วม รวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น
เช่น ผู้เรียน ศิษย์เก่า บุคลากรสายสนับสนุน ตลาดแรงงาน เพื่อดาเนินการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร
โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมของสาขา
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2553 โดยคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
มีขนั้ ตอนดังต่อไปนี้
4.3.1 คณบดีเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่ประสงค์จะขอแต่งตัง้ เป็นอาจารย์พิเศษต่ออธิการบดี
4.3.2 อธิ ก ารบดีเ ป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์พิเ ศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
4.3.3 อาจารย์พิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 4.3.2 ให้ดารงตาแหน่งครั้งละ 1 ภาค
การศึกษา และอาจจะได้รับการแต่งตัง้ ใหม่อีกก็ได้
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตร
หลักสูตร มีการนาความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด มาใช้เพื่อ
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยมีแผนในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี หรือตาม
ความจาเป็น ซึ่งมีการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้หลัก สูตรมี
คุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2558
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยก าหนดให้หลักสูตรที่มีการดาเนินการจัดการเรียนการสอน ได้
จัดทาการประเมินตนเองในระดับ หลัก สูตร โดยอาศัยเกณฑ์การประกั นคุณภาพทางการศึกษาของ
AUN-QA
การเรียนการสอน
การเรี ย นการสอน เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 2 โดยมี 2 ภาคการศึก ษาต่อปีก ารศึก ษา ภาคการศึก ษาบังคับ มี
ระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจเปิดภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับและใช้
เวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้มจี านวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต ดังนี้
รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ช้ เ วลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปั ญ หา ไม่ น้ อ ยกว่ า 15 ชั่ ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ทั้งนี้ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนจะมีการจัดทารายละเอียดของแต่ละ
รายวิชา (มคอ. 3) เพื่อแจ้งแผนการเรียนและการประเมินผลการเรียนแก่นิสิต ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติในการเรียนการสอนระหว่างเปิดภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแต่ละรายวิชาที่
เปิดสอนจะได้รับประเมินโดยนิสิตผ่านระบบออนไลน์ของกองบริการการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลจัดท า
รายงานผลการดาเนินการของรายวิ ชา (มคอ. 5) ร่วมกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้โดย
คณะกรรมการที่จัดตั้งโดยคณะ ทาให้แต่ละรายวิชาได้รับการทบทวนและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การประเมินผู้เรียน
การรับเข้าศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 1 ข้อ 4 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา และข้อ 5 การสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก
เข้าเป็นนิสติ
การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
การศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4 มหาวิท ยาลัย จัด ให้ มีก ารวัด ผลการศึก ษาภาค
การศึกษาละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยนิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์
ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น
เกณฑ์ที่ใช้การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา มีหลายวิธีที่เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ มี
ความสอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา ซึ่งแสดงไว้ใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างชัดเจน และจะมี การแจ้งให้นิสิตทราบในสัปดาห์แรก
ของการเรียน มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากรายวิชา
ที่กาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยตัวอักษร S และ U โดยระดับขั้น กาหนดเป็นตัวอักษร A, B+, B, C+,
C, D+, D, F มีคา่ ระดับขั้นดังนี้ 4.00, 3.50, 3.00, 2.50, 2.00, 1.50, 1.00, 0 ตามลาดับ อักษร I แสดง
ว่านิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัด ผลในรายวิชานั้นให้เสร็จสมบูรณ์ได้ นิสิตต้องดาเนินการขอรับ การ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกาหนด มหาวิทยาลัย
จะเปลี่ย นอัก ษร I เป็นระดั บ ขั้น F หรืออัก ษร U ซึ่ง สาขาวิชาได้จัดการประชุมวิพากษ์เกรดระหว่าง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผสู้ อนร่วมในรายวิชา และอาจารย์อ่ืน ๆ ในสาขา ร่วมกันพิจารณา
การวัดและประเมินผลของนิสิตในทุกภาคการศึกษา ก่อนดาเนินการส่งรายงานผลการเรียนไปยังคณะ
และงานทะเบียนนิสติ และประมวลผลต่อไป
การสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 5

81

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.1.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
วางแผนและดาเนินการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนที่
มีวุฒิการศึกษาอย่างต่าปริญญาตรี และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามความต้องการของ
สาขาวิชา
6.1.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีแผนการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน การเรียนการสอน โดยอย่างน้อยร้อยละ 50 ต้อง
ได้รับการอบรม โดยการเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ทุกปี เพื่อ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย สาระสาคัญของหลักสูตร และแนวทางการจัดการศึกษา รวมถึงความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น สามารถสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนได้ ทั้ ง การเรี ย นในชั้ น เรี ย น
ห้องปฏิบัติการ และแหล่งฝึกฝน
6.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.2.1 การบริหารงบประมาณ
รายได้ของหลักสูตรมาจากเงินงบประมาณที่จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล
สู่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตและอื่น ๆ
โดยสาขาวิชาจัดทาแผนงบประมาณผ่านแผนงบประมาณประจาปีของคณะ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
งบเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตารา วารสาร วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ สารเคมี ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติการ รวมถึงโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และวัสดุสานักงาน ให้เป็นไปตาม
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อตอบสนองและสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นิสติ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะ และสาขาวิชา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สารวจ และดาเนินการให้มีหนังสือ ตารา
วารสาร และระบบสืบค้นข้อมูล เพื่อให้บริการทั้งอาจารย์ บุคลากร และนิสิต โดยมีศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาที่มีหนังสือพื้นฐานด้านชีววิทยาและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และการค้นคว้า อย่างเพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด มีวัสดุ และอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์การศึกษาเฉพาะทางที่เพียงพอ เช่น กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดาและ
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสามมิติ พร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ ตู้อบลมร้อน อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ
เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ชุดอุปกรณ์ผา่ ตัดสิ่งมีชีวิต
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ฯลฯ รวมถึงห้องปฏิบัติก ารพร้อมครุภัณฑ์ป ระจาห้อง เพื่อใช้การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการ
ค้นคว้าวิจัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดและเพียงพอกับจานวนนิสติ
6.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1. สาขาวิ ช าร่ ว มกั บ คณะ จั ด ท างบประมาณประจ าปี เพื่ อ จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์
การศึกษาเพื่อให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยตลอดเวลา รวมถึงการดูแลรักษา ซ่อมบารุงครุภัณฑ์
ที่มอี ยู่เดิมให้ใช้งานได้ดี
2. สาขาวิชามีคณะกรรมการติดตามการใช้ทรัพยากรการสอน เช่น สารเคมี
วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางพัสดุและตอบสนองต่อหลักสูตรใน
ทุกภาคการศึกษา พร้อมกับวางแผนการจัดซื้อทรัพยากรการเรียนให้เพียงพอ ตามงบประมาณประจาปี
ที่จัดสรรจากคณะ
3. สาขาวิ ช าร่ ว มกั บ คณะ จั ด ท างบประมาณผ่ า นศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา เป็นประจาทุกปี เพื่อการจัดซื้อหนังสือ ตารา และวารสารที่มีความจาเป็นและเกี่ยวข้อง
เพื่อให้บริการกับนิสิตและอาจารย์ เพื่อประกอบการเรียนการสอน การทาวิจัย พร้อมทั้งจัดหาสื่อที่
ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของหลักสูตร
4. อาจารย์ผู้ สอนในสาขาวิชา สามารถเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือ
ตาราในรายวิชาในหลักสูตร ต่อคณะกรรมการของคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดทาขึ้นเป็นเอกสารการสอน
และตาราได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
6.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1. คณะกรรมการของสาขา วางแผนการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
อย่างเป็นระบบ ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนิสิต
2. มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร จากความต้องการใช้ทรัพยากร
ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการประชุมของสาขา รวมถึงการประเมินความพอเพียง
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนโดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา
3. มีการนาผลการประเมินที่ได้ มาวางแผนการจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอกับ
ความต้องการ พร้อมทั้งติดตามการใช้ทรัพยากร เช่น หนังสือ ตารา วารสาร สารเคมี วัสดุและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ตา่ ง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้คุ้มค่าและเหมาะสม
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วั น
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัด ท ารายงานผลการด าเนินการของหลัก สูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต ตามมาตรฐาน
ผลการเรีย นรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เ ปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีก ารพั ฒนา/ปรับ ปรุงการจัด การเรีย นการสอน กล
ยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใ หม่ (ถ้ ามี) ทุก คน ได้รับ การปฐมนิเ ทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ป ระจ าทุก คนได้ รับ การพั ฒนาทางวิ ช าการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอนรวมทั้ งการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนดในรายละเอียด
ของหลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจาปี โดยอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบรายวิชา และ/หรือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.1.5 จัดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาโดยผ่าน
การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ในหลัก สูตรจัดให้มีก ารทวนสอบทุก ภาคการศึก ษา ทุก
รายวิชาต้องดาเนินการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นแผนใน
การพัฒนา ปรับปรุงในระดับรายวิชา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุท ธ์ก าร
พัฒนากลยุทธ์การสอนของอาจารย์ในการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสติ ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผสู้ อนทุกคน เมื่อ
สิน้ สุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
สรุป ผลการใช้แผนกลยุทธ์ การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกั นวางแผน
ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ในการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 สาขาวิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประเมินหลักสูตร เพื่อ
ประเมินผลการดาเนินของหลักสูตรจากรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร มคอ. 7 ทุกปี เพื่อ
ประเมินผลการด าเนิ นงานของหลัก สูตรในรอบปีการศึกษา เพื่อนาผลการประเมินใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงการดาเนินการในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
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2.2 สาขาวิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและ
ประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ โดยใช้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย จากการประเมิ น เอกสาร ที่
ประกอบด้ว ยผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ทั้งหมด ได้แก่ นัก เรีย น นิสิต บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนุน บัณฑิต ศิษย์เก่า หน่วยงานการศึกษาภายนอก หน่วยงานและผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต
โดยการประเมินผลลัพธ์ที่ประสบความสาเร็จตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้กาหนดไว้ในหลักสูตรเพื่อให้
ได้บัณฑิ ตตามคุ ณลั ก ษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ELO) อาศัย เกณฑ์มาตรฐานของ AUNQA เมื่อ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร และนาผลการประเมินพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป
2.3 คณะกรรมการประเมิน หลัก สูต ร สรุ ป ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รในภาพรวมและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อ การประเมินผลการดาเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชีท้ ี่กาหนดของหลั กสูตร
โดยมีคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่
ได้รับการแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย
คณะก าหนดให้ใ ช้ร ะบบการประกัน คุณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของ
AUNQA ในรอบ 4 ปีของการดาเนิ นงานของหลักสูตร ซึ่งต้องได้รับการประเมินระดับหลักสูตร ใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงานเสนอ
ต่อคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
4.2 จัดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน และนิสิตเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร แผนกลยุทธ์ของการดาเนินงานหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนตามผลการประเมินหลักสูตร ให้ตอบสนองและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ความต้องการของผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ทั้งหมด สถานการณ์ของนโยบายของมหาวิท ยาลัย นโยบาย
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศที่เป็นปัจจุบัน
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 ศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
2.2.1.1 วิชาแกนสาขา
2.2.1.2 วิชาเฉพาะสาขา
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)

เกณฑ์มาตรฐานของ
มคอ. 1
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
30
21
9
93
25
68
56
21
35
12
6
129 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
93
28
65
53
18
35
12
6
129 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาภาษา
12 หน่วยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
ปิดรายวิชา
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
3(3-0-6)
003136

Civilization and Indigenous Wisdom
พะเยาศึกษา
3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
004150 กอล์ฟ
Golf
004151 เกม
Game
004152 บริหารกาย
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
Takraw
004157 นันทนาการ
Recreation

1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

ปิดกลุ่มพลานามัย

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

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

ปิดรายวิชา
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004158 ซอฟท์บอล
Softball

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

เทนนิส
Tennis

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ 8 หน่วยกิต
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง

1(0-2-1)
1(0-21)
1(0-2-1)

ปิดรายวิชา

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
กลุ่มวิชาบูรณาการ 18 หน่วยกิต
3(3-0-6)

ปิดกลุ่มบูรณาการ

3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

2(1-2-3
002201
002202
003201
003202

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

3(3-2-5)
3(3-2-5)
3(3-2-5) เปิดรายวิชา

Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(3-2-5)
Health and Environment Management

004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Art of Living

3(3-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ปิดรายวิชา
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า
Information Science for Study and
Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง

3(3-0-6)

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

ปิดรายวิชา

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

3(3-0-6)

Fundamental Laws for Quality of Life

003132

ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer
Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตในยุค

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

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

3(3-0-6)

สารสนเทศ
Mathematics for Life in the
Information Age

006143
006144
006145

ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชวี ติ
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว

ปิดรายวิชา

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

Energy and Technology Around Us

006245

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Science in Daily Life

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)

104
หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะ
93 หน่วยกิต
วิชาแกน
25 หน่วยกิต
241111
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความต่อเนื่อง
ของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์
ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ เมทริกซ์และ
ระบบสมการเชิงเส้น
Mathematic induction, limits and continuity of
functions, derivative of functions and applications,
integral of functions and applications, matrices
and system of linear equations
241112
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง อนุกรมกาลัง
ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัว
แปร
Techniques of integration, improper
integrals, sequences and series of real numbers,
power series, functions of several variables, limits
and continuity of several variable functions,
derivative of several variable functions
243103 ชีววิทยา 3
3(2-3-6)
Biology III
เซลล์และเนือ้ เยื่อสัตว์ ความหลากหลายและ
วิวัฒนาการของสัตว์ ระบบอวัยวะและสรีรวิทยา
เปรียบเทียบ พฤติกรรมและนิเวศวิทยาของสัตว์
Animal cells and tissues, diversity and
evolution of animals, organ system and
comparative physiology, behavior and ecology of
animals

244103

ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
93 หน่วยกิต
วิชาแกน
28 หน่วยกิต
241111
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5) ปรับคาอธิบายรายวิชา
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์
และปริ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น พี ช คณิ ต และฟั ง ก์ ชั น
อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions,
derivatives and integral of algebraic and
transcendental functions, applications of
derivatives and integral
241112

คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5) ปรับคาอธิบายรายวิชา
Mathematics II
เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลาดับและอนุกรมของจานวน
จริง อนุกรมกาลัง
Techniques of integration, improper
integrals, polar coordinate system, sequences
and series of real numbers, power series

243103

ชีววิทยา 3
3(2-3-6)
Biology III
เซลล์แ ละเนื้อเยื่อสั ต ว์ ความหลากหลาย
และวิ วั ฒ นาการของสั ต ว์ ระบบอวั ย วะและ
ส รี ร วิ ท ย า เ ป รี ย บ เ ที ย บ พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ
นิเวศวิทยาของสัตว์ การจัดการสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์
Animal cells and tissues, diversity and
evolution of animals, organ system and
comparative physiology, behavior and ecology
of animals, laboratory animal science
management

ย้ า ยจา ก วิ ช า พื้ น ฐา น
เฉพาะด้ า น บั ง คั บ วิ ช า
เฉพาะสาขา และปรั บ
คาอธิบายรายวิชา

ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics

ปรับคาอธิบายรายวิชา

4(3-3-8) 244103

4(3-3-8)
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การเคลื่อนทีแ่ บบเปลี่ยนตาแหน่งใน 1 มิติและ
2 มิติแรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน
โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนทีแ่ บบหมุนสมดุล
เชิงสถิตและสมบัติของสสารกลศาสตร์ของไหล
เทอร์โมไดนามิกส์คลืน่ และการสั่นสะเทือนเสียง
ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้า
เบือ้ งต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่
Transitional motion in 1 and 2 dimension,
force and law of motion, work and energy,
momentum and collision, rotation motion, static
equilibrium and properties of matter, fluid
mechanics, thermodynamics, waves and
vibrations, sound, optics, electricity and
magnetism, basic electric circuits, modern
physics
วิชาเฉพาะด้าน
68 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
56 หน่วยกิต
วิชาแกนสาขา
21 หน่วยกิต
146111
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
3(3-0-6)
Practical Reading and Writing
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง ทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียน หัวข้อและประเด็น
ต่างๆ ของการพูดและการเขียน และสาระคาศัพท์
ที่มีความเกี่ยวข้อง
English in more specific contexts; listening,
speaking, reading, and writing skills, various
speaking and writing topics and vocabulary from
the content areas
242141 เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
ความแตกต่างระหว่างสารประกอบอินทรีย์
และอนินทรีย์ การจาแนกสารประกอบอินทรีย์ตาม
หมู่ฟังก์ชัน ชนิดและกลไกของปฏิกิรยิ าทางเคมี
อินทรีย์ การเรียกชื่อ การเตรียม สมบัติ ปฏิกิริยา
และประโยชน์ของสารประกอบชนิดอะลิฟาติก
และอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและสารอนุพันธ์
รวมทั้งศึกษาไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมีของ
สารประกอบอินทรีย์

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
คณิ ต ศาสตร์ ที่ ใ ช้ ใ นฟิ สิ ก ส์ กลศาสตร์
เบื้องต้น กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและ
พลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบ
หมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่น
และการสั่น เทอร์โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่
Mathematics for physics, introduction of
mechanics, law of motion, gravitational force,
work and energy, momentum and collisions,
rotation motion, properties of matter, fluids
mechanics,
wave
and
vibration,
thermodynamics, electromagnetics, electric
circuits, modern physics

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาแกนสาขา

65 หน่วยกิต
53 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
ปิด รา ยวิ ช า ออกจาก
หลักสูตร

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
3(3-0-6 )
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง
โดยเน้น ทั ก ษะการฟัง พูด อ่า น และเขียน ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on
listening, speaking, reading, and writing skills
related to students’ discipline

ปรับแผนการเรียน จาก
ปี 3 เทอมปลาย เป็น ปี
3 เทอมต้ น และปรั บ
คาอธิบายรายวิชา

242141

เคมีอินทรีย์
4(3-3-8) ปรับคาอธิบายรายวิชา
Organic Chemistry
บทนาเคมีอินทรีย์ การจาแนกสารประกอบ
อิน ทรีย์ การเรียกชื่อ การเขียนสู ต รโครงสร้าง
และไอโซเมอร์ต่าง ๆ สมบัติ ปฏิกิริยาและกลไกของ
สารประกอบชนิด แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโร
มาติ ก เฮทเทอโรไซคลิ ก แอลคิ ลเฮไล ด์
แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน คาร์
บอกซิลิกและอนุพันธ์
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The differences between organic and
Introduction of organic chemistry,
inorganic compounds, classification of organic
classification, nomenclature and isomerism of
compounds, types of organic reactions and
organic compounds, properties, reactions and
reaction mechanisms, nomenclature, preparations,
reaction mechanisms of alkane, alkene, alkyne,
properties, reactions and uses of aliphatic compounds
aromatic, heterocyclic, alkyl halide, alcohol,
and aromatic hydrocarbons and their derivatives
ether, amine, aldehyde, ketone, carboxylic
including study of isomerism and stereochemistry
acids and their derivatives
of organic compounds
2471111
ชีวสถิติ
3(2-2-5) 2471111
ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
Biostatistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิตดิ ้าน
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิตดิ ้าน
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ชี ว ภ า พ ก า ร น า ไ ป ใ ช้ ใ น
สถิตพิ รรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและ
ชีวิตประจาวัน สถิติพรรณนา การประมาณค่า
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัว
และการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ
สถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน
แปรปรวนเบื้ อ งต้ น การวิ เ คราะห์ก ารถดถอย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบือ้ งต้น การ
และสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคกาลัง
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การ
สอง และการใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการ
ทดสอบด้วยไคกาลังสอง การแปลผลและการ
วิเคราะห์และแปลผล
นาเสนอผลสถิติ
Concepts extent and benefits of statistics
Concepts extent and benefits of statistics for
for health science, the application of statistics
health science, the application of statistics in daily
in daily life, descriptive statistics, estimation
life, descriptive statistics, probability, random
and hypothesis test, elementary analysis of
variable and probability distribution, sampling
variance, regression and correlation analysis,
distribution, estimation and hypothesis test,
chi-square test, the use of statistical package
elementary analysis of variance, regression and
program to analyze and interpret the data
correlation analysis, chi-square test, the data
interpretation and presentation to research
361201 จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8) 361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
General Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์
การเจริ ญและการสื บพั นธุ์ เมแทบอลิ ซึ ม วิ ธี การ
อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิ ซึม
ควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์
วิธีการควบคุม การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น ด้ า น อ า ห า ร
ความส าคั ญของจุ ลิ นทรี ย์ ในด้ านอาห าร
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข
อุ ต สาหกรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม การแพทย์ และ
Structure and function of microbial cell,
สาธารณสุข
nutrition, growth and reproduction, metabolism,
Structure and function of microbial cell,
control, classification of microorganisms and
nutrition, growth and reproduction,
genetics, their significance on food, industry,
metabolism, microbial control, classification and
environment, medicine and public health
genetics, significance of microorganisms in
food, industry, environment, medicine and
public health

สาระที่ปรับปรุง

ปรับคาอธิบายรายวิชา

ปรั บ รหั ส รายวิ ช าและ
คาอธิบายรายวิชา
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365215 ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทาง
เคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของสารชีว
โมเลกุล ได้แ ก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิ ด และ
กรดนิวคลีอิก จลนศาสตร์ข องเอนไซม์ ฮอร์โมน
สารอาหาร การแสดงออกของยีน และการควบคุม
หลักการและเทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงาน
ศาสตร์ หลั ก การและปฏิ บั ติก ารของการเตรี ย ม
บัฟเฟอร์ การวัดการดูดกลืนแสง การทดสอบสาร
ชีวโมเลกุลและการวัดจลนศาสตร์ของเอนไซม์
Definition and principle of biochemistry,
chemical properties, types, structures and
metabolism of biomolecules including
carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid,
enzyme kinetic, hormone, nutrition, gene
expression and regulation, principle and
techniques of molecular biology, bioenergetics,
principle and laboratory of buffer preparation,
optical density determination, biomolecules
characterization and determination of enzyme
kinetics
วิชาเฉพาะสาขา
35 หน่วยกิต
243401 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
4(3-3-8)
Taxonomy and Systematics
แนวคิ ด ในการจั ด หมวดหมู่ หลั ก การทาง
อนุ ก รมวิ ธ านและระบบวิ ท ยา การจั ด จาแนก
ความสั ม พัน ธ์เ ชิง วิวัฒ นาการของสิ่ง มี ชีวิต
Concepts of classification, principles of
taxonomy and systematics, phylogenetic and
evolutionary relationship of organisms
243301

วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
Evolution
ทฤษฎี วิ วั ฒ นาการ มโนทั ศ น์ ข องดาร์ วิ น
หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ การหา
อายุบรรพชีวิน พันธุศาสตร์ประชากร การคัดเลือก
ตามธรรมชาติ แ ละการปรั บ ตั ว กลไกการเกิ ด
วิ วั ฒ นาการ วิว ัฒ นาการมหภาค วิว ัฒ นาการ
จุล ภ า ค ก า ร เ ก ิด สิ่ง ม ีช ีว ิต ใ ห ม ่แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลาย การกาเนิด โลก การเปลี่ยนแปลงของ

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
365215 ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8) ปรับคาอธิบายรายวิชา
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทาง
เคมี ชนิ ด โครงสร้ า ง และเมแทบอลิ ซึ ม ของ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์
คุ ณ สมบั ติ แ ละการท างานของเอนไซม์ การ
ควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อมูล
ทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของ
ยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์
และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีว
โมเลกุล
Definition and principle of biochemistry,
chemical properties, types, structures and
metabolisms of carbohydrates, proteins, lipids
and nucleotides, properties and activities of
enzyme, hormonal regulation, central dogma
and regulation, techniques of molecular
biology, bioenergetics and biochemical
properties testing for biomolecules

วิชาเฉพาะสาขา
35 หน่วยกิต
243302 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
4(3-3-8) ปรับรหัสรายวิชา
Taxonomy and Systematics
แนวคิ ด ในการจั ด หมวดหมู ่ หลั ก การ
ทางอนุ ก รมวิ ธ านและระบบวิ ท ยา การจั ด
จ าแ นก ความสัม พัน ธ์เ ชิง วิว ัฒ นาการของ
สิ่ง มี ชีวิต
Concepts of classification, principles of
taxonomy and systematics, phylogenetic and
evolutionary relationship of organisms
243301 วิวัฒนาการ
3(3-0-6) ปรับคาอธิบายรายวิชา
Evolution
ทฤษฎี วิ วั ฒ นาการ มโนทั ศ น์ ข องดาร์ วิ น
หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ การหา
อายุ บ รรพชี วิ น พั น ธุ ศ าสตร์ ป ระชากร การ
คัด เลือกตามธรรมชาติแ ละการปรับ ตั ว กลไก
การเกิ ด วิ วั ฒ นาการ วิว ัฒ นาก ารจุล ภาค
วิวัฒ นาการมหภาค การเกิด สิ่งมีชีวิต ใหม่และ
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ก า ร ก า เ นิด โ ล ก การ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ต้นไม้แห่งวิวัฒนาการ
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เปลื อกโลก ต้ นไม้ แห่ งวิ วั ฒนาการและช่ วงเวลา
และช่วงเวลา วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของมนุษย์
ของมนุษย์
Evolutionary theories, Darwinian concepts,
Evolutionary theories, Darwinian concepts,
evidences for evolution, dating the fossil records,
evidences for evolution, dating the fossil
population genetics, natural selection and
records, population genetics, natural selection
adaptation, the mechanisms of evolution,
and adaptation, the mechanisms of evolution,
macroevolution, microevolution, speciation and
microevolution, macroevolution, speciation and
biodiversity, the formation of the earth, plate
biodiversity, the formation of the earth, plate
tectonic, evolutionary trees and timeline,
tectonic, evolutionary trees and timeline,
evolution of life, human evolution
evolution of life, human evolution
243401 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ระเบียบวิธีการวิจัย การกาหนดปัญหาการ
วิจัยและการเขียนเค้าโครงการวิจัย การสืบค้น
การทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สมมติฐานการวิจัย การก าหนดประชากรและ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การ
เลือกใช้ชีวสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปร
ผลและสรุปผลข้อมูล
Research methodology, research problem
and proposal writing, literature and research
publication reviews, research hypothesis,
population sampling, data collection, using on
biological statistic for data analysis, data
interpretation and conclusion
1(0-2-2) 243461 สัมมนา
1(0-2-2)
243491 สัมมนา
Seminar
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน (ถ้ามี) การนาเสนอ การอภิปราย
การเขี ย นรายงาน (ถ้ า มี ) การน าเสนอ การ
และการตอบข้ อ ซั ก ถามในประเด็ น ทางด้ า น
อภิ ป ราย และการตอบข้ อ ซั ก ถามในประเด็ น
ชีววิทยา
ทางด้านชีววิทยา
Searching, collecting data, analyzing, report
Searching, collecting data, analyzing,
writing (ถ้ามี), presenting, discussing, and
report writing (if any) , presenting, discussing,
answering question in biology
and answering question in biology
6 หน่วยกิต 243462 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
243492 การศึกษาอิสระ
Independent Study
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การค้ น คว้ า การวางแผนการทดลอง
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ด าเนิ น การทดลอง การวิ เ คราะห์ การเขี ย น
ในหัวข้อทางด้านชีววิทยา
รายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อ
Studying, collecting data, analyzing, report
ทางด้านชีววิทยา
writing, presenting and discussing in biology
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243493

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บั ติ เรียนรู้ เพิ่ม พูน ประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา ในสถาน
ประกอบการ องค์ ก รภาครั ฐ หรื อ เอกชน เขี ย น
รายงานและนาเสนอ
Training, learning, gaining experience, improving
working skills in biology in private or government
sectors, report writing and presentation

243494

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา ในฐานะ
พนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ องค์ ก ร
ภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in biology as an
apprentice in private or government sectors

วิชาเฉพาะด้านเลือก
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

12 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
Studying,
experimental
design,
experimental practice, analyzing, report
writing, presenting and discussing in biology
243463 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การค้นคว้า การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์แ ละทั ก ษะในงานที่เ กี่ ยวข้ อ งกั บ
ชีววิทยา ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน เขียนรายงานและนาเสนอ
Studing, training, learning, gaining
experience, improving working skills in biology
in private or government sectors, report writing
and presentation
243464 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา ในฐานะ
พนั ก งานฝึก หัด ในสถานประกอบการ องค์ก ร
ภาครัฐหรือเอกชน เขียนรายงานและนาเสนอ
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in biology as an
apprentice in private or government sectors,
report writing and presentation
วิชาเฉพาะด้านเลือก
12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
243323 พฤกษศาสตร์พนื้ บ้าน
3(2–3-6)
Ethnobotany
ช นิ ด ลั ก ษ ณ ะ ก า ร จั ด จ า แ น ก ต า ม
อนุกรมวิธานพืชพื้นบ้าน การแพร่กระจาย การ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
Type, characterization, and taxonomy of
ethnoplants, Distribution, conservation and
traditional applications
243425 การออกแบบการทดลองสาหรับพืชศาสตร์
3(2-3-6)
Experimental Design for Plant Science
หลั ก การพื้ น ฐานของการทดลองด้ า นพื ช
ศาสตร์ สถิ ติ การทดสอบสมมติ ฐ าน การ
ออกแบบแผนการทดลอง การทดลองแบบแฟก
ทอเรียล แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์และ
แผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ส าหรับ
การเพาะปลูกพืชและการทดลองทางพืช ค่าสูญ
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243474

การเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อ
3(2–3-6)
Plant Tissue Culture
เทคนิ ค และวิธี ก ารในการเพาะเลี้ย งเนื้อ เยื่อ
จากส่วนต่า งๆ ของพืช การใช้ป ระโยชน์ท างด้าน
การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช การขยายพั น ธุ์ พื ช ปริ ม าณ
มากในเวลาสั้น การผลิตพืชปลอดโรคและทางการ
แพทย์
Techniques in plant tissue culture,
applications of tissue culture for crop
improvement, micropropagation, disease-free
plant production and medical purposes
กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
243432 ชีววิทยาของแมลง
3(2–3-6)
Insect Biology
ชี ว วิ ท ยาและความหลากหลายของแมลง
พฤติ กรรมของแมลง นิ เวศวิ ทยาของแมลง แมลง
สังคม การควบคุมแมลงที่เป็นโทษ ความสัมพันธ์
ของแมลงกับพืช สัตว์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
Biology and diversity of insects, insect
behavior, insect ecology, social insect, insect
control, relationships among insects, plants,
animals, human and environment
243433 ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ
3(2–3-6)
Endocrinology
โครงสร้างเชิงกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบ
ต่อมไร้ท่อ และเคมีของฮอร์โมนในสัตว์มีกระดูกสัน
หลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การเปรียบเทียบ
การทางานและการควบคุมระบบต่อมไร้ท่อในสัตว์
มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง
Anatomy, physiology of the endocrine system
and chemistry of hormones in vertebrates and
invertebrate, comparison of function and

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
หาย การถดถอยเชิ ง เส้น และสหสั ม พัน ธ์ การ
วิเคราะห์ผลการทดลอง
Basic principles of experimentation in
plant, statistics, hypothesis testing, plot
designs, factorial experiments, completely
randomized design (CRD) and randomized
complete block design (RCBD) for plant
propagation and plant experiment, missing
values, regression and correlation, result
analysis
243426 การเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อ
3(2–3-6)
Plant Tissue Culture
เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
จากส่วนต่าง ๆ ของพืช การใช้ประโยชน์ทางด้าน
การปรับปรุงพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืช ปริมาณ
มากในเวลาสั้ น การผลิ ต พื ช ปลอดโรคและ
ทางการแพทย์
Techniques in plant tissue culture,
applications of tissue culture for crop
improvement, micropropagation, disease-free
plant production and medical purposes
กลุ่มวิชาสัตววิทยา
243431 ชีววิทยาของแมลง
3(2–3-6)
Insect Biology
ชี ว วิ ท ยาและความหลากหลายของแมลง
พฤติกรรมของแมลง นิเวศวิทยาของแมลง แมลง
สังคม การควบคุมแมลงที่เป็นโทษ ความสัมพันธ์
ของแมลงกับพืช สัตว์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
Biology and diversity of insects, insect
behavior, insect ecology, social insect, insect
control, relationships among insects, plants,
animals, human and environment
243432 ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ
3(2–3-6)
Endocrinology
โครงสร้างเชิงกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบ
ต่อมไร้ท่อ และเคมีของฮอร์โมนในสัตว์มีกระดูก
สั น หลั ง และสั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง การ
เปรียบเทียบการท างานและการควบคุมระบบ
ต่ อ มไร้ ท่ อ ในสั ต ว์ มี ก ระดู ก สั น หลั ง และไม่ มี
กระดูกสันหลัง
Anatomy, physiology of the endocrine
system and chemistry of hormones in
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regulatory mechanisms of endocrine system of
vertebrates and invertebrate, comparison of
vertebrates and invertebrates
function and regulatory mechanisms of
endocrine system of vertebrates and
invertebrates
243434 ปรสิตวิทยาทั่วไป
3(2–3-6)
243433 ปรสิตวิทยาทั่วไป
3(2–3-6)
General Parasitology
General Parasitology
รูปแบบของการเป็นปรสิต สัณฐานวิทยาและ
รูป แบบของการเป็ น ปรสิต สั ณฐานวิท ยาและ
ลักษณะต่างๆ ของปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้า
ลักษณะต่างๆ ของปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
บ้านกับปรสิต อาการ การวินจิ ฉัย และการป้องกัน
เจ้าบ้านกับปรสิต อาการ การวินิจฉัย และการ
Parasitism, morphology and characteristics of
ป้องกัน
parasites, host-parasite relationships, symptom,
Parasitism, morphology and characteristics
diagnosis and prevention
of parasites, host-parasite relationships,
symptom, diagnosis and prevention
243435 ปักษีวิทยา
3(2–3-6)
243434 ปักษีวิทยา
3(2–3-6)
Ornithology
Ornithology
สัณ ฐานวิท ยาและหน้า ที่ข องอวัย วะของนก
สัณ ฐานวิท ยาและหน้า ที่ข องอวัย วะของ
วิวัฒ นาการ สรีร วิท ยา พฤติก รรม นิเ วศวิท ยา
น ก วิว ัฒ น า ก า ร ส รีร วิท ย า พ ฤ ติก ร ร ม
อนุกรมวิธานของนก การอนุรักษ์นก
นิเ วศวิท ยา อนุกรมวิธานของนก การอนุรักษ์นก
Morphology and functions of bird organs,
Morphology and functions of bird organs,
evolution, physiology, behaviors, ecology, bird
evolution, physiology, behaviors, ecology, bird
taxonomy, bird conservation
taxonomy, bird conservation
243471 การเลี้ยงผึง้
3(2-3-6) 243435 ชีววิทยาของผึง้ และการเลี้ยงผึง้
3(2-3-6)
Apiculture
Bee Biology and Apiculture
ชี ว วิ ท ยาของผึ้ ง พฤติ ก รรมและการสื่ อ สาร
ชีววิทยาของผึ้ง พฤติกรรมและการสื่อสาร
การเพิ่มประชากรผึ้งและการแยกรัง โรคและศัตรู
การเพิ่ ม ประชากรผึ้ ง และการแยกรั ง ศั ต รู ผึ้ ง
ของผึง้ ผลิตภัณฑ์จากผึ้งและการใช้ประโยชน์ การ
ผลิตภัณฑ์จากผึ้งและการใช้ประโยชน์ การใช้ผึ้ง
ใช้ผึ้งช่วยผสมเกสรพืชผลทางการเกษตร และการ
ช่ ว ยผสมเกสรพื ช ผลทางการเกษตร และการ
จัดการการเลี้ยงผึง้
จัดการการเลี้ยงผึง้
Honey bee biology, behavior and
Honey bee biology, behavior and
communication, colony development, bee pests
communication, colony development, bee
and diseases, bee products and usefulness,
pests, bee products and usefulness, utilization
utilization of honey bees in the pollination of
of honey bees in the pollination of agricultural
agricultural crops and beekeeping managements
crops and beekeeping managements
243472 แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ
3(2–3-6)
243436 แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ
3(2–3-6)
Economic Insects
Economic Insects
แมลงกินได้ แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์ แมลงช่วย
แมลงกินได้ แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์ แมลงช่วย
ผสมเกสร แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูพืช
ผสมเกสร แมลงศัต รูธ รรมชาติ แมลงศัต รูพืช
แมลงศัตรูสัตว์ แมลงในบ้านเรือน และแมลงที่เป็น
แมลงศัตรูสัตว์ แมลงในบ้านเรือน และแมลงที่
พาหะนาโรค
เป็นพาหะนาโรค
Edible insects, natural product of insects,
Edible insects, natural product of insects,
pollinators, natural enemies, insect pests of
pollinators, natural enemies, insect pests of
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economic crops, insect pests of animals,
household pests and insect-borne diseases
กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์
3(2-3-6)
Cytogenetics
การแบ่งเซลล์ โครงสร้าง หน้าที่และ
พฤติกรรมของโครโมโซม โครโมโซมที่มีลักษณะ
พิเศษ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและจานวน
โครโมโซม ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ พันธุ
ศาสตร์ของเซลล์ทั้งพืชสัตว์และมนุษย์ เทคนิคใน
การศึกษาพันธุศาสตร์ของเซลล์
Cell division, structures, functions and
behavior of chromosome, special chromosome,
changes of structure and number of chromosome,
chromosome and evolution, cytogenetic of plant,
animal, and human, technique in cytogenetic
study
243441 พันธุศาสตร์ของมนุษย์
3(3-0-6)
Human Genetics
ความรู้พื้น ฐานทางพัน ธุ ศาสตร์ ใ นมนุ ษ ย์
ความผิด ปกติข องยีน และโครโมโซม โรคทาง
พันธุก รรม มะเร็งกับ ยีน การประยุก ต์ใช้เทคนิค
ทางอณูชีววิทยาในการศึกษาและวิจยั ทางด้าน
พันธุศาสตร์ของมนุษย์
Basic knowledge of genetics in human, gene
and chromosome aberration, genetic disease,
cancers and genes, application of molecular
techniques in study and research of human
genetics
243443 เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
3(2-3-6)
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economic crops, insect pests of animals,
household pests and insect-borne diseases
กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์เบือ้ งต้น
3(2-3-6)
Introductory Cytogenetics
การแบ่ ง เซลล์ โครงสร้ า ง หน้ า ที่ แ ละ
พฤติกรรมของโครโมโซม โครโมโซมที่มีลักษณะ
พิเ ศษ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้า งและจานวน
โครโมโซม ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ พันธุ
ศาสตร์ของเซลล์ทั้งพืชสัตว์และมนุษย์ เทคนิคใน
การศึกษาพันธุศาสตร์ของเซลล์
Cell division, structures, functions and
behavior of chromosome, special chromosome,
changes of structure and number of
chromosome, chromosome and evolution,
cytogenetic of plant, animal, and human,
technique in cytogenetic study
243441 พันธุศาสตร์ของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Genetics
ความรู้พื้น ฐานทางพัน ธุศ าสตร์ ใ นมนุ ษ ย์
ความผิด ปกติข องยีน และโครโมโซม โรคทาง
พัน ธุก รรม มะเร็ง กับ ยีน การประยุก ต์ใ ช้
เทคนิค ทางอณูชีววิท ยาในการศึกษาและวิจัย
ทางด้าน พันธุศาสตร์ของมนุษย์
Basic knowledge of genetics in human, gene
and chromosome aberration, genetic disease,
cancers and genes, application of molecular
techniques in study and research of human
genetics
243443 เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
3(2-3-6)
243443 พั น ธุ ศ าสตร์ ป ระชากรและปริ ม าณเบื้ อ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Population and Quantitative
Genetics
ประชากรสมดุ ล การเปลี่ยนแปลงความถี่
ของยีนและจีโนไทป์ วิวัฒนาการ พันธุกรรมโดย
อิทธิพลของยีนหลายคู่ ความคล้ายคลึงระหว่าง
เครือญาติ อัตราพันธุกรรม การคัดเลือก พันธุ
ศาสตร์ประชากรและปริมาณในระดับโมเลกุล
Equilibrium population, changes in gene
and genotype frequency, evolution, genetics by
polygenic effects, resemblance between

สาระที่ปรับปรุง

ปรับชื่อรายวิชา

ปรับหน่วยกิต

ปิดรายวิชา
รายวิชาใหม่
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relatives, heritability, molecular population and
quantitative genetics
243444 เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3-6)
Biological Techniques
การรวบรวมและเก็บ รัก ษาตัว อย่า ง การ
ท าสไลด์กึ ่ง ถาวรและถาวร การตัด เนื ้อ เยื่อ
การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางชีววิทยา การ
วาดรูปและถ่ายรูปทางวิทยาศาสตร์
Specimen collection and preservation,
semi- and permanent slide preparation,
sectioning, instruction of biological equipment,
drawing and photography in science
243445 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
3(2-3-6)
Introductory Biotechnology
เทคนิค ทางดีเ อ็น เอ เทคโนโลยีช ีว ภาพ
เพื่อการผลิต พืช การผลิต สัต ว์ การเพาะเลี้ยง
เซลล์ต ้น ก าเนิด การผลิต วั ค ซี น เทคนิ ค ทาง
ภูมิคุ้มกัน ชีวมวลเพื่อการผลิตพลังงานทดแทน
และบ าบั ด สิ่ ง แวดล้ อ ม เทคโนโลยี ก ารหมัก
จุลิน ทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพทางเคมี การสกัด
และการแยกสารประกอบทุต ิย ภูมิเ พื่อ ให้ไ ด้
สารผลิต ภั ณฑ์บ ริสุ ท ธิ์
DNA technique, biotechnology in plant
production, animal production, stem cell
culture, vaccine production, immunologic
techniques, biomass renewable energy and
environmental
treatment,
microbial
fermentation technology, biotechnology in
chemistry, secondary metabolite extraction and
purification

243461

เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3-6)
Biological Techniques
การรวบรวมและเก็บ รัก ษาตัว อย่า ง การทา
สไลด์กึ่ง ถาวรและถาวร การตัด เนื้อ เยื่อ การใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือทางชีววิทยา
Specimen collection and preservation, semiand permanent slide preparation, sectioning,
instruction of biological equipment

243462

เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
3(2-3-6)
Introductory Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืช การผลิต
สัต ว์ การเพาะเลี ้ย งเซลล์ต ้น ก าเนิด การผลิต
วัคซีน เทคนิคทางภูมิคุ้มกัน ชีวมวลเพื่อการผลิต
พลังงานทดแทนและบาบัดสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
การหมัก จุล ิน ทรีย์ เทคโนโลยีช ีว ภาพทางเคมี
การสกัด และการแยกสารประกอบทุต ิย ภูมิ
เพื่อให้ได้ส ารผลิต ภั ณฑ์บ ริสุ ท ธิ์
Biotechnology in plant production, animal
production, stem cell culture, vaccine production,
immunologic techniques, biomass renewable
energy and environmental treatment, microbial
fermentation technology, biotechnology in
chemistry, secondary metabolite extraction and
purification

246463

หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา
3(2-3-6) 243446
Current Topics in Biology
การสืบค้น การศึกษา การวิเคราะห์ และ
วิจารณ์ผลงานวิจัยทางชีววิทยาในหัวข้อต่างๆ ทีม่ ี
การเผยแพร่ในปัจจุบัน
Search, study, analysis and discussion of the
scientific reports and current topics in biological
field

กลุ่มวิชานิเวศวิทยา

สาระที่ปรับปรุง

ปรั บ รหั ส รายวิ ช าและ
คาอธิบายรายวิชา

ปรั บ รหั ส รายวิ ช าและ
คาอธิบายรายวิชา

หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา
3(2-3-6) ปรั บ รหั ส รายวิ ช าและ
Current Topics in Biology
ปรับคาอธิบายรายวิชา
การสื บ ค้ น การศึ ก ษา การวิ เ คราะห์ และ
วิจารณ์ผลงานวิจัยทางชีววิทยาในหัวข้อต่าง ๆ
ที่มีการเผยแพร่ในปัจจุบัน
Searching, studing, analysis and discussion
of the scientific reports and current topics in
biological field

กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
243353 นิเวศวิทยาเขตร้อน

3(2-3-6)

รายวิชาใหม่
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243451

ชีววิทยาของมลพิษ
3(3-0-6)
Pollution Biology
ลักษณะของมลพิษทางน้า ทางอากาศและทางดิน
สาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม การ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ การอนุ รั ก ษ์
สภาพแวดล้อม
Types of air, water, and soil pollutions,
causes of environmental pollutions, protection
and treatments, conservation of environments

243452

ชลธีวิทยา
3(2-3-6)
Limnology
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
ของแหล่งน้าจืด ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวติ กับ
สิ่งแวดล้อมน้าจืด
Physical, chemical and biological
environments in freshwater, relationship between
living organisms and freshwater environments

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
Tropical Ecology
ประเภทของชีวาลัยบนโลก การกระจายตัว
ของชี ว าลั ย เขตร้ อ น ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและปัจจัยจากัดในเขตร้อน การปรับตัว
ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเขตร้อน ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่ อการ
สู ญ เสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเ วศเขตร้อน การใช้ท ฤษฎี ท างนิเ วศวิ ท ยาใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเขตร้อน
Biomes, distribution of tropical area,
biodiversity and limiting factor in tropic,
biological adaptation in tropic, effect of climate
changing on biodiversity loss in tropical
ecosystem, using of ecological theory for
preservation and restoration of tropical
ecosystem
243451 ชีววิทยาของมลพิษ
3(3-0-6) ปรับคาอธิบายรายวิชา
Pollution Biology
ลักษณะของมลพิษทางอากาศ ทางน้าและทาง
ดิน สาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต การป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
Types of air, water, and soil pollutions,
causes of environmental pollutions and effects
of pollutions on organisms, protection and
treatments, conservation of environments
243452 ชลธีวิทยา
3(2-3-6) ปรับคาอธิบายรายวิชา
Limnology
น้ า คุ ณ สมบั ติ ข องน้ าและวั ฏ จั ก รของน้ า
การจัดจาแนกประเภทของระบบนิเวศน้าจืดแบบ
ต่างๆ ปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของ
ระบบนิ เ วศน้ าจื ด ระบบนิ เ วศน้านิ่ง และระบบ
นิเ วศน้าไหล การจัด จาแนกประเภทของระบบ
นิ เ วศน้ านิ่ ง และน้ าไหล การหมุ น เวี ย นของ
สารอาหารและพลังงาน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มี
อิทธิพลต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้า การ
ปรั บ ตั ว และหน้ า ที่ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัย
Water, water properties and hydrological
cycle, classification of fresh water ecosystems,
physical, chemical and biological factor of fresh
water ecosystem, lentic and lotic ecosystem,
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กลุ่มวิชาเทคนิคทางชีววิทยาเบื้องต้น
กลุ่มชีววิทยาประยุกต์
รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขา/หลักสูตรอื่น
243261 พันธุศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
General Genetics
ความรู้พ้นื ฐานของพันธุศาสตร์ สารพันธุกรรม
การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมตามหลักของเมน
เดลและนอกเหนื อ กฎของเมนเดล การจ าลอง
ตัวเองของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีนและการ
ควบคุ ม การซ่ อ มแซมดี เ อ็ น เอและการเกิ ด การ
กลายพันธุ์ เทคนิคทางอณูชีววิทยา พันธุศาสตร์
มนุ ษ ย์ พั น ธุ ศ าสตร์ ป ระชากร และวิ วั ฒ นาการ
ระดับโมเลกุล
Basic knowledge of genetics, genetic
material, principles of mendelian inheritance and
extensions of mendelism, DNA replication, gene
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classification of lotic and lentic ecosystem,
nutrient and energy cycle, the effect of
environmental factors on fresh water biota,
adaptation and function of fresh water biota,
interaction between fresh water biota and
habitats
243454 การติด ตามตรวจสอบทางชีวภาพส าหรับ การ
ประเมินระบบนิเวศ
3(2-3-6)
Biological Monitoring for Ecological
Assessment
ชีว วิท ยาของสิ ่ง แวดล้อ ม และระบบนิเ วศ
ปฏิสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งเทคโนโลยี กับ สิ่ง แวดล้อม
ก า ร อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ วั ฒนธรรมและความเชื่อ
ท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชี วภาพ การศึก ษาและการ
ประยุก ต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
Environmental biology and ecosystems,
interaction between technology and
environments, conservation of environments
and natural resources, cultures and local beliefs
on the utilization and conservation of
biodiversity, studying and applications on
indigenous wisdoms based on scientific
methods
กลุ่มวิชาเทคนิคทางชีววิทยาเบื้องต้น
กลุ่มชีววิทยาประยุกต์
รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขา/หลักสูตรอื่น
243241 พันธุศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
General Genetics
ค วาม รู้ พื้ น ฐานข อง พั น ธุ ศาส ตร์ ส าร
พันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมตาม
หลักของเมนเดลและนอกเหนือกฎของเมนเดล
การจาลองตั วเองของดีเ อ็น เอ การแสดงออก
ของยีน และการควบคุม การซ่อมแซมดีเ อ็นเอ
และการเกิ ด การกลายพั น ธุ์ เทคนิ ค ทางอณู
ชี ว วิ ท ยา พั น ธุ ศ าสตร์ ม นุ ษ ย์ พั น ธุ ศ าสตร์
ประชากร และวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
Basic knowledge of genetics, genetic
material, principles of mendelian inheritance
and extensions of mendelism, DNA replication,

สาระที่ปรับปรุง

รายวิชาใหม่

ปิดกลุ่มรายวิชา
ปิดกลุ่มรายวิชา
ปรับรหัสรายวิชา
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สาระที่ปรับปรุง
expression and gene regulation, DNA repair and
gene expression and gene regulation, DNA
mutation, molecular techniques, human genetics,
repair and mutation, molecular techniques,
population genetics and molecular evolution
human genetics, population genetics and
molecular evolution

ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560

117

001103
001111
241111
242104
243101
004xxx

001112
005171
005173
241112
242105
243102

003134
005172
242141
243103
244103
00xxxx

243212
243251
365215
00xxxx
00xxxx

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวติ และสุขภาพ
ทักษะชีวติ
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 2
รวม
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดการการดาเนินชีวติ
เคมีอินทรีย์
ชีววิทยา 3
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
รวม
ภาคการศึกษาปลาย

ชีววิทยาของเซลล์
นิเวศวิทยา
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
รวม
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
18 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
18 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
20 หน่วยกิต

4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

001102
004101
241111
242104
243101

001101
001103
003202
241112
242105
243102

001204
002201
004201
242141
243103
244103

002202
003201
243212
243251
365215

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4 (3-3-8)
4(3-3-8)

รวม

17 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 2
รวม

3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
19 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
เคมีอินทรีย์
ชีววิทยา 3
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)

รวม

20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ชีววิทยาของเซลล์
นิเวศวิทยา
ชีวเคมีทั่วไป

3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

รวม

18 หน่วยกิต

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น

118
146111
243341
247111
361201
xxxxxx

146200
243301
243321
243331
243xxx

243401
243491
243xxx
243xxx
243xxx
xxxxxx

243492
243493
243494

การอ่า นและการเขียนภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)
เชิงปฏิบัติ
พันธุศาสตร์
4(3-3-8)
ชีวสถิติ
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
17 หน่วยกิต

3 (3-0-6)

243341
243301
247111
361101

พันธุศาสตร์
วิวัฒนาการ
ชีวสถิติ
จุลชีววิทยาทั่วไป

4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)

รวม

17 หน่วยกิต

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

รวม

15 หน่วยกิต

สัมมนา
วิชาเลือกเอก
วิชาเลือกเอก
วิชาเลือกเอก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
การศึกษาอิสระ
การฝึกงาน
สหกิจศึกษา
รวม

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

ภาคการศึกษาปลาย

วิวัฒนาการ
สรีรวิทยาของพืช
สรีรวิทยาของสัตว์
วิชาเลือกเอก

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา

146200

243302

อนุกรมวิธานและระบบวิทยา

4(3-3-8)

243321
243331
243xxx
xxxxxx

สรีรวิทยาของพืช
สรีรวิทยาของสัตว์
วิชาเลือกเอก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
4(3-3-8)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
17 หน่วยกิต

6
6
6
6 หน่วยกิต

243401
243461
243xxx
243xxx
243xxx
xxxxxx

243462
243463
243464

ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา
สัมมนา
วิชาเลือกเอก
วิชาเลือกเอก
วิชาเลือกเอก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
การศึกษาอิสระ
การฝึกงาน
สหกิจศึกษา
รวม

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต

6
6
6
6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

120

121

122

123

124

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

125

รายงานการประชุมพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
วันที่ 3, 4 และ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, บริษัทเอ็มพีกรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด และ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร. ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร แสนเพชร
4. นายประธาน โพธิสวัสดิ์
5. นส.นทพร บุญบุบผา
6. ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล
7. ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์
7. ดร.นุจริ า ทาตัน
8. ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เมื่อที่ประชุมพร้อมเพรียง ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ ประธานกล่าวเปิดการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้
1.1 วัตถุประสงค์ของการประชุม
เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาชี ว วิ ท ยา ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 นั้น ได้ครบรอบพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2560 ในการพัฒนาหลักสูตร

127

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาชีววิทยา ดั้งนั้นเพื่อให้การดาเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาชีววิทยา พ.ศ. 2560 มีความถูกต้องสมบรูณ์ และได้มาตรฐานตาม สกอ. กาหนด จึงได้
จัดการประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทั้งของสาขาชีววิทยา และ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกร่วมพิจารณาตรวจสอบข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในรายละเอียด
ของหลักสูตร
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายเลขา (กรรมการและเลขานุการ)
ฝ่ า ยเลขาแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาร่ า งหลั ก สู ต รโดยกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอก ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบดั ง นี้ เป็ น หลั ก สู ต รที่ ดี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ชั ด เจน คณาจารย์ มี คุ ณ วุ ฒิ ที่
เหมาะสม และมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร โดยมีขอ้ เสนอแนะ คือ
การปรับ เนื้อหาและค าอธิ บ ายในบางรายวิ ช าเพื่อความสมบรู ณ์ของรายวิ ชา เสนอแนะให้เ พิ่ม เติ ม
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทักษะในการทางาน เช่น ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบื้องต้น และการเพิ่มรายวิชาที่นาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรชี้เฉพาะให้เห็นถึงการมีความรู้และทักษะทางด้าน
ชีววิทยา
1.2.1 ผลการพิจารณาร่างหลักสูตรโดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะในแบบรายงานการวิพากษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (มคอ. 2) สาขา
ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 พิจารณาแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาร่างหลักสูตร โดยคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
สรุปเรื่อง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และส่งไฟล์ที่แก้ไข
ให้คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อตรวจสอบแก้ไขอีกครั้ง สาหรับข้อแก้ไขในเล่มหลักสูตรจากการ
วิ พ ากษ์ ครั้ ง ที่ 1 ดั ง เอกสารแนบเรื่ อ ง แบบรายงานผลการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
(มคอ. 2) สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1
มติที่ประชุม
เห็นชอบ

128

129

130

แบบฟอร์มตารางสรุปผลการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1
ร่างหลักสูตร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
ข้อ 5.5, 13

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดยคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร

ปรับแก้ไขคา ข้อความ และเพิ่มเติมข้อความให้ส มบรู ณ์ ดาเนินการปรับแก้ไขคาและข้อความบางส่วนตามข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ในบางส่วนที่ไม่มีการปรับแก้ไขเนื่องจากเป็น
รู ป แบบและรายวิ ช าของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ตั ว ก าหนด จึ ง ไม่
สามารถแก้ไขได้
เห็ น ควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ย วข้องกับความรู้ ภ าษาอังกฤษ
เพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหารายวิชาตามข้อชีแ้ นะ
และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการแก้ปัญหา

หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ข้อ 1.1

ข้อ 2

ปรัชญาของหลักสูตรที่ไม่ชัดเจนถึงบัณฑิตที่หลักสูตรจะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพร้อมทั้งอาจารย์ในสาขาได้ใ ห้
สร้างขึน้ ให้เป็นอย่างไร
ความเห็ น และปรั บ ปรั ช ญาของหลั ก สู ต รจากเดิ ม เป็ น ดั ง นี้
“ชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสิ่งมีชีวิตที่
มี คุ ณ ค่ า ส่ ง เสริ ม ให้ มนุ ษ ยชาติ แ ละ สั ง คมตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์สมดุลธรรมชาติให้ยั่งยืน มี
ทักษะและแม่นยาในองค์ความรู้ นาไปสู่การค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ
สามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในสังคม”
ดาเนินการปรับแก้ไขคาและข้อความบางส่วนตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดยคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร

ปรั บแก้ ไ ขค า ข้ อ ความ เนื้อ ความ และเพิ่ม เติม ข้อความ
เนื้อความให้สมบรูณ์เหมาะสม
เห็นได้ถึงแผนพัฒนาที่ปรับปรุงขึน้ สามารถใช้ได้จริง
หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 1.1
ระบบการจั ด การศึ ก ษา ควรระบุ ใ ห้ ชั ด เจนเป็ น ระบบ ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อชีแ้ นะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ทวิภาค
ข้อ 2.4
การแก้ไขปัญหาของนิสิตแรกเข้าในเรื่องภาษาอังกฤษ โดย มหาวิทยาลั ย ได้ ก าหนด รายวิชาภาษาอั ง กฤษที่ เป็ น รายวิชา
ศึกษาทั่วไป 4 รายวิชา และสาขาได้จัดให้เป็นรายวิชาพื้นฐาน
การจัดอบรมและให้เพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษ
เฉพาะด้านอีก 1 รายวิชา และเพิ่มเติมในส่วนของนิสิตแรกเข้าให้
มีการจัดอบรมเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ข้อ 3

แก้ไขชื่อบางรายวิชา

ให้คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้น ๆ ได้พิจารณาข้อวิพากษ์
และดาเนินการแก้ไขในบางส่วนตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ

หมวดวิชาเลือกเสรีควรมีเกณฑ์ในการเทียบโอนหน่วยกิต การเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
เมื่ อ เรี ย นรายวิ ช าต่ า งสถาบั น และก าหนดให้ เ รี ย นใน ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายวิชานอกสาขา
สาหรับการเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีเป็นไปตามแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
แก้ไขรายละเอียดของรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร เช่น ชื่อ
และคาอธิบายรายวิชา

132
ร่างหลักสูตร
ภาพรวมโครงสร้างของหลักสูตร

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดยคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร
คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานัน้ ๆ ได้พิจารณาข้อวิพากษ์และ
ควรเพิ่ ม เติ ม ระบบการจั ด การ การด าเนิ น การและ ดาเนินการแก้ไขในบางส่วนตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงสร้างของหลักสูตรที่เขียนขึ้น สามารถรองรับนิสิตเพื่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นควรเพิ่มเติมกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้
ฝึกให้สามารถทางานในสังคมปัจจุบันได้
นิ สิ ตสามารถเรี ยนรู้ สภาพการท างานจริ ง ในบางรายวิ ชาของ
หลักสูตร เช่น การศึกษาดูงาน
รายวิชา 243464 “การออกแบบการทดลองสาหรั บ พื ช
ศาสตร์ ” ควรตั ด ส าหรั บ พื ช ศาสตร์ อ อก เนื่ อ งจาก เนื่ อ งจากในรายวิ ช านี้ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช ามี ค วาม
รายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาเหมาะสาหรับทุกสาขา
ประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการออกแบบการ
ทดลองทางพืชศาสตร์ อีกทัง้ หลักสูตรได้จัดให้มรี ายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับของสาขาที่ มุ่งเน้นให้
ความรู้ในการทาวิจัยทางชีววิทยาแก่นิสติ อยู่แล้ว
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ในภาคสนาม เป็นการ
ฝึกงานหรือสหกิจ ศึก ษา ในการจัดเวลาและตารางสอน ปรับแก้ไขตามกรรมการวิพากษ์เสนอแนะ
กรณีมีสหกิจศึกษาควรระบุให้ ชัดเจน ตามข้อกาหนดของ
การปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษา จะต้ อ งใช้ เ วลาไม่ น้ อ ยกว่ า 16
สัปดาห์
ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และประเมินผล
ข้อ 2
ปรั บแก้ ไ ขค า ข้ อ ความ เนื้อ ความ และเพิ่ม เติม ข้อความ ดาเนินการปรับแก้ไขคาและข้อความบางส่วนตามข้อเสนอแนะ
เนื้อความให้สมบรูณ์เหมาะสม
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

133
ร่างหลักสูตร

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดยคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านความรู้ ในข้อที่เน้นผลการ เนื่องจากมาตรฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ มีความจาเป็นต้องอิง
เรียนรู้ด้านความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่ กับมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ไม่ระบุเน้นด้านชีววิทยา อาจทาให้หลักสูตรไม่เข้มแข็งทาง สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยในแต่ละรายวิชาได้มี
วิชาการด้านชีววิทยา
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มุ่ง หวั ง ให้ นิ สิ ต มีค วามเข้ ม แข็ ง ใน
ความรู้ทางชีววิทยาในด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอเหมาะสมกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา สาขา ชีววิทยา
ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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กลยุ ท ธ์ ก ารสอน และการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ และวิ ธี ประเมิน ผลต่า ง ๆ สามารถทาให้ เกิ ดผลการเรี ย นรู้ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร รวมทั้ ง น้ าหนั ก ที่ ใ ห้ ใ นการ
เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ มีความเหมาะสม
หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์การประเมินผลนิสิตมีความเหมาะสมและสามารถ ทาได้จริง
หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์
การพัฒนาอาจารย์มีความครอบคลุมทุกด้านเป็นอย่า งดี ทั้งด้านวิชาการ การจัดการด้านเทคโนโลยีและการมีส่วน
ร่วมกับประชาชนในชุมชน
หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

134
ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดยคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร

การประกั นคุ ณภาพหลั กสู ตรมีความครอบคลุมทุกด้าน และเป็ น ปั จ จั ย ที่ ดี ใ นการสนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต ได้เข้ า สู่
ตลาดแรงงานตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันได้

-

-

-
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หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ในการประเมินโดยการใช้หลักการประเมิน 360º จากทุก
ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรนี้ รวมถึงมีการประเมิน
ทักษะการสอนของอาจารย์โดยนิสติ เป็นสิ่งที่ดี
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (เอกสารแนบ กรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร)
1. การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ เหมาะสม
คาดหวัง
2. การจัดลาดับรายวิชาในแผนการศึกษาสะท้อนผล เหมาะสม
การเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. ผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชา กลยุทธ์ การสอน เหมาะสม
และการประเมิ น ผลสะท้ อ นถึ ง การเรี ย นรู้ ที่
คาดหวัง
อื่น ๆ
ในภาพรวมเป็ น หลั ก สู ต รที่ ดี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ชั ด เจน
คณาจารย์มีคุณวุฒิที่เหมาะสม และมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
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ผูเ้ รียบเรียงรายงานการวิพากษ์หลักสูตรตามข้อแนะนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ. ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ (ชื่ออาจารย์ผเู้ รียบเรียง)
วันที่..30..เดือน..มิถุนายน....พ.ศ. .....2559......
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คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (มคอ.2)
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. ข้อมูลทั่วไปส่วนกระบวนการพัฒนา
เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา
รอบประชุมวัน...ศุกร์......ที่....3......เดือน...มิถุนายน......พ.ศ. .....2559............
2. ส่วนรายละเอียดหลักสูตร ประกอบด้วย
กรุณาทาเครื่องหมาย  หน้าหมวดที่มีการแก้ไขหรือมีขอ้ เสนอแนะหรือมีขอ้ สังเกตเพิ่มเติม
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและประเมินผล
 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
3. ส่วนของรูปเล่ม ใช้ฟอร์มตัวอย่างของ สกอ. เป็นหลัก
4. ส่วนภาคผนวก
ข้อเสนอแนะหรือข้อเพิ่มเติมดังนี้ (สาหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ)ิ
หมายเหตุ โปรดระบุรายละเอียดที่มีการแก้ไขใน และหากคณะกรรมการประสงค์ที่จะแก้ไข
ภายในตัวเล่มหลักสูตรโปรดระบุเลขหน้าที่มกี ารแก้ไข และรายละเอียดลงในตารางที่แนบมาด้านล่างนี้
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แบบฟอร์มตารางสรุปผลการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1
ร่างหลักสูตร
ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
ข้อ 8
เพิ่มเติมอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา เช่น การเลีย้ งสัตว์เศรษฐกิจ และธุรกิจการประมง
หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ข้อ 1 และ 2
มีข้อเสนอแนะ การใช้คา ข้อความที่ทาให้สมบรูณ์ในเนื้อหายิ่งขึน้ ตามข้อคิดเห็นในเล่มร่างหลักสูตร
หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 2.3 และ 2.4
การเพิ่มเติมความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ
ข้อ 3 และ 4
มีข้อเสนอแนะ การใช้ คา ข้อความ ในคาอธิบายรายวิชา ในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาสังคมพหุ
วัฒนธรรม ควรเพิ่มเติมการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการบริหารงานบุคคล และรายวิชาการสื่อสารในสังคมดิจิตอล
ควรมีการเพิ่มเติมการสอนโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ในการทางาน เช่น ไมโครชอพท์ออฟฟิศ ในหมวดวิ ชาเฉพาะด้านมี
ข้อเสนอแนะ การใช้คา ข้อความที่ทาให้สมบรูณ์ในเนื้อหายิ่งขึน้ ตามข้อคิดเห็นในเล่มร่างหลักสูตร
หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และประเมินผล
ข้อเสนอแนะ การใช้คา ข้อความที่ทาให้สมบรูณ์ในเนื้อหายิ่งขึน้ ตามข้อคิดเห็นในเล่มร่างหลักสูตร
ข้อ 2
หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
-ไม่มีหมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์
-ไม่มีหมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
-ไม่มีหมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
-ไม่มีอื่น ๆ
-ไม่มี-
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คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (มคอ.2)
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. ข้อมูลทั่วไปส่วนกระบวนการพัฒนา
เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา
รอบประชุมวัน...ศุกร์......ที่....3......เดือน...มิถุนายน......พ.ศ. .....2559............
2. ส่วนรายละเอียดหลักสูตร ประกอบด้วย
กรุณาทาเครื่องหมาย  หน้าหมวดที่มีการแก้ไขหรือมีขอ้ เสนอแนะหรือมีขอ้ สังเกตเพิ่มเติม
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและประเมินผล
 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
3. ส่วนของรูปเล่ม ใช้ฟอร์มตัวอย่างของ สกอ. เป็นหลัก
4. ส่วนภาคผนวก
ข้อเสนอแนะหรือข้อเพิ่มเติมดังนี้ (สาหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ)ิ
หมายเหตุ โปรดระบุรายละเอียดที่มีการแก้ไขใน และหากคณะกรรมการประสงค์ที่จะแก้ไข
ภายในตัวเล่มหลักสูตรโปรดระบุเลขหน้าที่มกี ารแก้ไข และรายละเอียดลงในตารางที่แนบมาด้านล่างนี้
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แบบฟอร์มตารางสรุปผลการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1
ร่างหลักสูตร
ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
ข้อ 13
เห็นควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ภาษาอังกฤษ และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการแก้ปัญหา
หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ข้อ 2
แผนพัฒนาที่ปรับปรุงขึน้ สามารถใช้ได้จริง
หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 3.1
ควรเพิ่มเติมระบบการจัดการ การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตรที่เขียนขึ้น สามารถรองรับนิสิต เพื่อฝึกให้
สามารถทางานในสังคมปัจจุบันได้
หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และประเมินผล
กลยุทธ์การสอน และการพัฒนาการเรียนรู้ และวิธีประเมินผลต่าง ๆ สามารถทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ข้อ 2
ของหลักสูตร รวมทั้งน้าหนักที่ให้ในการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ มีความเหมาะสม
หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์การประเมินผลนิสิตมีความเหมาะสมและสามารถทาได้จริง
ข้อ 1, 2 และ 3
หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์
ข้อ 2
หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

การพัฒนาอาจารย์มีความครอบคลุมทุกด้านเป็นอย่างดี ทั้งด้านวิชาการ การจัดการด้านเทคโนโลยีและการมีส่วน
ร่วมกับประชาชนในชุมชน

142
ร่างหลักสูตร
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การประกันคุณภาพหลักสูตรมีความครอบคลุมทุกด้าน และเป็นปัจจัยที่ดใี นการสนับสนุนให้นิสติ ได้เข้าสูต่ ลาดแรงงาน
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันได้
หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ในการประเมินโดยการใช้หลักการประเมิน 360º จากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรนี้ รวมถึงมีการประเมิ น
ทักษะการสอนของอาจารย์โดยนิสติ เป็นสิ่งที่ดี
อื่น ๆ
-ไม่มี-
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (มคอ.2)
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. ข้อมูลทั่วไปส่วนกระบวนการพัฒนา
เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา
รอบประชุมวัน...เสาร์......ที่....4......เดือน...มิถุนายน......พ.ศ. .....2559............
2. ส่วนรายละเอียดหลักสูตร ประกอบด้วย
กรุณาทาเครื่องหมาย  หน้าหมวดที่มีการแก้ไขหรือมีขอ้ เสนอแนะหรือมีขอ้ สังเกตเพิ่มเติม
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและประเมินผล
 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
3. ส่วนของรูปเล่ม ใช้ฟอร์มตัวอย่างของ สกอ. เป็นหลัก
4. ส่วนภาคผนวก
ข้อเสนอแนะหรือข้อเพิ่มเติมดังนี้ (สาหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ)ิ
หมายเหตุ โปรดระบุรายละเอียดที่มีการแก้ไขใน และหากคณะกรรมการประสงค์ที่จะแก้ไข
ภายในตัวเล่มหลักสูตรโปรดระบุเลขหน้าที่มกี ารแก้ไข และรายละเอียดลงในตารางที่แนบมาด้านล่างนี้
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แบบฟอร์มตารางสรุปผลการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1
ร่างหลักสูตร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเหมาะสม

หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ข้อ 2
มีความเหมาะสม
หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 3.1
1. โครงสร้างของหลักสูตรและแผนการศึกษามีความเหมาะสม
2. รายวิชา 243464 “ การออกแบบการทดลองสาหรับพืชศาสตรฺ ” ถ้าพิจารณาจากคาอธิบายรายวิชาจะพบว่าเป็น
การออกแบบการทดลองที่สามารถนาไปใช้ในการวิจัยทุกสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ ไม่เฉพาะกับสาขาพืชศาสตร์
เท่านั้น การระบุว่าสาหรับพืชศาสตร์จึงอาจทาให้เกิดข้อจากัด จึงควรเปลี่ยนชื่อรายวิชา โดยตัดคาว่า “สาหรับพืช
ศาสตร์” ออก
3. ข้อที่ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) ในข้อ 4.3 การจัดเวลาและ
ตารางสอน ถ้าในกรณีที่นิสิตไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ตามข้อกาหนดของการปฏิบัติสหกิจศึกษา จะต้องใช้เวลาไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จึงควรระบุไว้ให้ชัดเจน
หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และประเมินผล
ข้อ 2.2 ด้านความรู้ ข้อ 2.2.1 เน้นผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่ไม่ระบุเน้นด้าน
ข้อ 2
ชีววิทยา อาจทาให้หลักสูตร ไม่เข้มแข็งทางวิชาการด้านชีววิทยา
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ร่างหลักสูตร
หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 1, 2 และ 3
หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์
ข้อ 2
หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเหมาะสม
มีความเหมาะสม

มีความเหมาะสม
หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
มีความเหมาะสม
อื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
จากโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่บรรจุไว้ในหลักสูตรยังไม่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาชีววิทยาของมหาวิทยาลัยพะเยามีจุดเด่นและแตกต่างจากหลักสูตรชีววิทยาที่มอี ยู่เดิมหรือหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาอื่นอย่างไร มีความเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นของหลักสูตรและสร้างหลักสูตรให้สอดรับกับพันธ
กิจของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ควรสร้างรายวิชาเอกเลือกที่ทาให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพและพัฒนาตนได้ตามพันธกิจที่ตั้งไว้ เช่น รายวิชาที่มีการนาศาสตร์ทางชีววิทยามาเรียนรู้ร่วมกั บภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถไปเรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกับภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมที่จะทางานได้ทันทีที่จบการศึกษา

144

148

149

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (มคอ.2)
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. ข้อมูลทั่วไปส่วนกระบวนการพัฒนา
เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา
รอบประชุมวัน...จันทร์......ที่....6......เดือน...มิถุนายน......พ.ศ. .....2559............
2. ส่วนรายละเอียดหลักสูตร ประกอบด้วย
กรุณาทาเครื่องหมาย  หน้าหมวดที่มีการแก้ไขหรือมีขอ้ เสนอแนะหรือมีขอ้ สังเกตเพิ่มเติม
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและประเมินผล
 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
3. ส่วนของรูปเล่ม ใช้ฟอร์มตัวอย่างของ สกอ. เป็นหลัก
4. ส่วนภาคผนวก
ข้อเสนอแนะหรือข้อเพิ่มเติมดังนี้ (สาหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ)ิ
หมายเหตุ โปรดระบุรายละเอียดที่มีการแก้ไขใน และหากคณะกรรมการประสงค์ที่จะแก้ไข
ภายในตัวเล่มหลักสูตรโปรดระบุเลขหน้าที่มกี ารแก้ไข และรายละเอียดลงในตารางที่แนบมาด้านล่างนี้
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แบบฟอร์มตารางสรุปผลการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1
ร่างหลักสูตร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
-ไม่มี-

หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ข้อ 1.1
ปรับแก้ไขปรัชญาของหลักสูตรที่ไม่ชัดเจนถึงบัณฑิตที่หลักสูตรจะสร้างขึน้ ให้เป็นอย่างไร
หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 1, 2.8, 3.1.5
ระบบการจัดการศึกษา ควรระบุให้ชัดเจนเป็น ระบบทวิภาค หมวดวิชาเลือกเสรีควรมีเกณฑ์ในการเทียบโอนหน่วยกิต
เมื่อเรียนรายวิชาต่างสถาบัน และกาหนดให้เรียนในรายวิชานอกสาขา ปรับแก้ไขคาอธิบายรายวิชา สัมมนา และ
การศึกษาอิสระ เพื่อให้เห็นชัดเจนในกระบวนการสอนที่ตา่ งกัน แก้ไขการสะกด และเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อความเพื่อให้
มีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้นในคาอธิบายรายวิชา
หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และประเมินผล
-ไม่มีหมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
-ไม่มีหมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์
-ไม่มี-

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
-ไม่มี-
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151
ร่างหลักสูตร
ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
-ไม่มีอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
ในภาพรวมเป็นหลักสูตรที่ดี มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คณาจารย์มีคุณวุฒิที่เหมาสม และมีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
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รายงานการประชุมพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
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สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร. ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร แสนเพชร
4. นายประธาน โพธิสวัสดิ์
5. นส.นทพร บุญบุบผา
6. ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล
7. ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์
7. ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์
8. ดร.นุจริ า ทาตัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เมื่อที่ประชุมพร้อมเพรียง ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ ประธานกล่าวเปิดการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้
2.2 วัตถุประสงค์ของการประชุม
เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาหลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิท ยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีความถูกต้องสมบรูณ์ และได้มาตรฐานตาม สกอ. กาหนด จึงได้จัดการ
ประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรในครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทั้งของสาขาชีววิทยา
และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกร่ ว มพิ จ ารณาตรวจสอบการปรั บ แก้ ไ ขรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตาม
ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อชี้แจงต่าง ๆ จากผลสรุปการประชุมหลักสูตรในครั้งที่ 1/2559 ของ
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร เพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้นของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวทิ ยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายเลขา (กรรมการและเลขานุการ)
ฝ่ า ยเลขาแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาร่ า งหลั ก สู ต รโดยกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอก ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ มีการแก้ไขภาษาอังกฤษที่สะกดคาผิด และแก้ไขชื่อรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปให้ตรงกัน
12.1 ผลการพิจารณาร่างหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คณะกรรมการได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมและส่งเป็นไฟล์แก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในไฟล์ดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 พิ จารณาแก้ ไข/ปรั บปรุ ง/พั ฒนาร่ างหลั กสู ตร โดยคณะกรรมการพั ฒ นา
หลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
สรุปเรื่อง
แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร ตามไฟล์ ที่
คณะกรรมการการวิพากษ์หลักสูตรแก้ไข รายละเอียดการแก้ไขเป็นไปตามเอกสารแนบ เรื่องแบบฟอร์ม
ตารางสรุปการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ปิดประชุมเวลา 18.30 น.
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แบบฟอร์มตารางสรุปผลการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2
ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดยคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
ข้อ 13

แก้ไขชื่อรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ตรงกัน

แก้ไขตามกรรมการเสนอแนะ

แก้ไขชื่อรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ตรงกัน
และการสะกดคาภาษาอังกฤษ
หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และประเมินผล
หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
-

แก้ไขตามกรรมการเสนอแนะ

หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ข้อ 3.1.3 และ 3.1.5

-
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159
ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดยคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร

หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
-

-

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (เอกสารแนบ กรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร)
-

-

-

-

อื่น ๆ

ผูเ้ รียบเรียงรายงานการวิพากษ์หลักสูตรตามข้อแนะนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ (ชื่ออาจารย์ผเู้ รียบเรียง)
วันที่...22...เดือน..กรกฎาคม...พ.ศ. ....2559....
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล
Jatuporn Tungjitwitayakul, Ph.D., Asst. Prof.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้
โดยสะดวก
ประวัติการศึกษา

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล
35701004xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
พ.ศ. 2542 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สัตววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2544 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2551 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ
Tungjitwitayakul, J., Tatun, N., Vajarasathira, B., and Sakurai, S. (2016). Effects of ultraviolet-C and
microwave irradiation on the expression of heat shock protein genes in the maize weevil
(Coleoptera: Curculionidae). European Journal of Entomology. 113, 135-142.
Tatun, N., Tungjitwitayakul, J., and Sakurai, S. (2016). Developmental and lethal effects of trehalase
inhibitor (validamycin) on the Tribolium casataneum (Coleoptera: Tenebrionidae). Annals of the
Entomological Society of America, Published online 9 November 2015.
Tungjitwitayakul, J., Tatun, N., Vajarasathira, B., and Sakurai, S. (2015). Expression of heat shock
protein genes in different developmental stages and after temperature stress in the maize weevil
(Coleoptera: Curculionidae). Journal of Economic Entomology. 108(3), 1313-1323.
Tatun, N., Vajarasathira, B., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai, S. (2014). Inhibitory effects of plant
extracts on growth, development and α-amylase activity in the red flour beetle Tribolium
castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae). European Journal of Entomology 111(2), 181-188.
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Tatun, N., Vajarasathira, B., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai, S. (2014). Inhibitory effects of plant
latex on trehalase activity and trehalase gene expression in the red flour beetle, Tribolium
castaneum
(Coleoptera: Tenebrionidae). European Journal of Entomology 111(1), 11-18.
Tatun, N., Wangsantitham, O., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai, S. (2014). Trehalase activity in
fungus-growing termite, Odontotermes feae) Isoptera: Termitideae) and inhibitory effect of
validamycin. Journal of Economic Entomology 107(3), 1224-1232.
ผลงานวิจัย
จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล. (2555). ความเกี่ยวข้องของฮีตช็อคโปรตีนยีนและความทนต่อสภาวะ เครียดใน
ด้ว งงวงข้าวโพด Sitophilus zeamais (Involvement of heat shock protein genes in stress tolerance
of the maize weevil, Sitophilus zeamais) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยพะเยา
จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล. (2558). ผลของรังสียูวีซีต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมอด
แป้ ง ระยะดั ก แด้ (Effects of UV-C radiation on morphological changes in pupae of the red flour
beetle) โดยความร่วมมือกับศาสตราจารย์โช ซากุไร มหาวิทยาลัยคานาซาวา ประเทศญี่ปุ่น
จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล. (2558). การศึกษาเปรียบเทียบการทางานของทรีฮาเลสในปลวกที่กินอาหารต่าง
ชนิดกันและการยับยั้งโดยวาลิดามัยซิน ทุนจากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยความร่วมมือกับ ดร.นุจิรา ทาตัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุจริ า ทาตัน
Nujira Tatun, Ph.D., Asst. Prof.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก
ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2544
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2551

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นุจริ า ทาตัน
36701009xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม. 2
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม. 2
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยา
คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (วท.ม.) ชี ว วิ ท ยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (วท.ด.) ชี ว วิ ท ยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ
Tungjitwitayakul, J. Tatun, N., Vajarasathira, B., and Sakurai, S. (2016). Effects of ultraviolet-C and
microwave irradiation on the expression of heat shock proteins genes in the maize weevil
(Coleoptera: Tenebrionidae). European Journal of Entomology. 113: 135–142,
Tatun, N., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai, S. (2016). Developmental and lethal effects of trehalase
inhibitor (Validamycin) on the Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae). Annals of the
Entomological Society of America. [Published online 9 November 2015].
Tatun, N., Wangsantitham, O., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai, S. ( 2 0 1 4 ) . Trehalase activity in
fungus-growing termite, Odontotermes feae (Isoptera: Termitideae) and inhibitory effect of
validamycin. Journal of Economic Entomology. 107(3), 1224-1232.
Tatun, N., Vajarasathira, B., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai, S. ( 2 0 1 4 ) . Inhibitory effects of plant
extracts on growth, development and α-amylase activity in the red flour beetle Tribolium
castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae). European Journal of Entomology. 111(2), 181-188.
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Tatun, N., Vajarasathira, B., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai, S. ( 2 0 1 4 ) . Inhibitory effects of plant
latex on trehalase activity and trehalase gene expression in the red flour beetle, Tribolium
castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae). European Journal of Entomology. 111(1), 11-18.
ผลงานวิจัย
นุจิรา ทาตัน. (2553-2555). การตรวจสอบผลของสารสกัดจากพืชต่อเมตาบอลิซึมของน้าตาลในมอด
แป้ง แมลงศัตรูใ นโรงเก็ บ (Screening the effect of plants extract on the sugar metabolism
in stored-product insect pest, red flour beetle, Tribolium castaneum) ภายใต้การสนับสนุนของ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว).
นุจิรา ทาตัน. (2559-2560). การศึกษาเปรียบเทียบการทางานของทรีฮาเลสในปลวกที่กินอาหารต่าง
ชนิดกันและการยับยั้งโดยวาลิดามัยซิน (A Comparative study of trehalase activity in termites with
different feeding habits and inhibitory effect of validamycin) ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ของส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผ่านมหาวิทยาลัยพะเยา
นุ จิ ร า ทาตั น . (2559-2661). Functional analysis of carbohydrate-metabolizing genes in the red flour
beetle, Tribolium castaneum, using RNA interference. ทุนพัฒนานักวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว).
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์
Narutchala Suwannakhon, Ph.D., Asst. Prof.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2553

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์
56201001xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม. 2
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม. 2
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) ชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานทางวิชาการ
Thepmalee, C., Sanguansermsri, P., Suwanankhon, N., Chamnanpood, C., Chamnanpood,
P., Pongcharoen, S., Niumsap, P.R., Surangkul, D., Sanguansermsri D. (2013). Changes in the
NS1 gene of avian influenza viruses isolated in Thailand affect expression of type I interferon in
primary chicken embryonic fibroblast cells. Indian J Virol. Dec;24(3):365-72.
Suwannakhon, N., Seeratanachot, T., Mahingsa, K., Namwong, P., Sanguansermsr,i T. (2014).
Prevalence of alpha thalassemia trait in the volunteered personals of Phayao University. J Hematol
transfus Med. 24:129-136.
Suwannakhon, N., Seeratanachot, T., Mahingsa, K., Sanguansermsri, T. (2015). Molecular Diagnosis
of α0 - Thalassemia Through Urine DNA: A Novel DNA Source to Facilitate Prevention Programs
in Remote Geographical Areas. Hemoglobin. 39(4):270-273.

167

Wong, P., Sritippayawan, S., Suwannakhon, N., Tapprom, A., Deoisares, R., Sanguansermsri, T.
(2016). Q Sepharose micro-column chromatography: A simple screening method for identifying
beta thalassemia traits and hemoglobin E carriers. Clin Biochem. [Epub ahead of print].
ผลงานวิจัย
เนรั ฐ ชลา สุ ว รรณคนธ์ . (2555-2556). ศึ ก ษาอุ บั ติ ก ารณ์ พ าหะของอั ล ฟา-ธาลั ส ซี เ มี ย ในนิ สิ ต และ
บุ ค คลากรของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา (Prevalence of alpha-thalassemia trait in the volunteered
personals of University of Phayao) โดยความร่วมมือกับหน่วยธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยพะเยา
เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์. (2556-2557). การตรวจดีเอ็นเอจากน้าปัสสาวะเพื่อคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย
ชนิดรุนแรง (Screening of severe thalassemia trait by urinary DNA analysis) โดยความร่วมมือกับ
หน่วยธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยพะเยา
เ น รั ฐ ช ล า สุ ว ร ร ณ ค น ธ์ . ( 2558-2559). Fast track strategy for the couple at risk of the severe
thalassemia in Phayao Hospital. ภายใต้การสนับสนุนของทุนนักวิจัยหน้าใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
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ประวัติ
ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์
Tipwan Suppasat, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2550

ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์
32202000xxxxx
อาจารย์
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (วท.ม.) สั ต ววิ ท ยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(กีฏวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผลงานวิชาการ
ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ , ปนัดดา สมศักดิ์, ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ และสุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์. (11-14 พฤษภาคม
2556). ความผันแปรสัณฐานวิทยาปีก ของประชากรชันโรงสกุล Tetragonula ในประเทศไทย. การ
ประชุมครั้งที่ 3 อนุก รมวิธ านและซิ สเทมาติคส์ใ นประเทศไทย. คณะวิท ยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. (Oral Presentation)
ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ และ มณฑกานต์ บุญหิน. (23-25 พฤษภาคม 2557). ความผันแปรสัณฐาณวิทยา
ปี ก ของประชากรชั น โรง Tetragonilla collina ในประเทศไทย. Proceeding ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4
อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย. คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ. พิษณุโลก.
หน้า 37-45 (Oral Presentation) http://www.sci.nu.ac.th/tst4/
คริษฐา ดอกรัก, นิตยา โกเสนตอ, ธัญศิวัญ ตุ้มศรี และ ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์. (30-31 มีนาคม 2558). การศึกษา
ความผันแปรสัณฐานวิทยาของ Lepidotrigona spp. การประชุมครั้งที่ 7 วิทยาศาสตร์วิจัย ณ.คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก. (Poster Presentation)
อรอนงค์ ก๋ องแก้ ว, อัจชรา สินสมุทร์ และ ทิพย์วรรณ สรรพสั ตย์ . (30-31 มีนาคม 2558). การวิเ คราะห์
สัณฐานวิทยา ของประชากรชันโรง Tetragonula ในประเทศไทย. การประชุมครั้งที่ 7 วิทยาศาสตร์วิจัย
ณ.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก. (Poster Presentation)
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อนงค์ แซ่แต้, พรรษา จันทรสิงขรณ์ และ ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์. (30-31 มีนาคม 2558). ความผันแปรของ
ประชากร ชันโรง Tetragonula spp. โดยการวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาและดีเอ็นเอบาร์โค้ด. การประชุมครั้ง
ที่ 7 วิทยาศาสตร์วจิ ัย ณ.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก. (Poster Presentation)
วารุณี หลวงไชย, จรินทร จิตอารีย์, ภิรมม์ยา จันทร์ชูศรี และ ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์. (30-31 มีนาคม 2558).
ความหลากหลายทางพั นธุ ก รรมของดี เอ็ นเอบาร์ โค้ ดในชั นโรง 5 สกุ ล (Geniotrigona, Homotrigona,
Lepidotrigona, Tetragonilla และ Tetrigona). การประชุมครั้งที่ 7 วิทยาศาสตร์วิจัย ณ.คณะวิทยาศาตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก. (Poster Presentation)
ทิพย์วรรณ สรรพสั ตย์ , สุ ชัญญา มีช้าง, รพีพรรณ มุ้งทอง, อนงค์ แซ่แต้ และพรรษา จันทรสิงขรณ์. (25-27
พฤษภาคม 2558). การจาแนกชันโรงบนพื้ นฐานของการวิเคราะห์มอร์โฟเมตริกปีก. การประชุมครั้งที่ 5
อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย. คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
(Poster Presentation)
Tipwan Suppasat, Natapot Warrit, Sureerat Deowanish and Siriwat Wongsiri. (3-4 June 2015). DNA
Barcode Analysis of Thai-Stingless Bees. The Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress (The Fifth
Interdisciplinary Day Conference). IMPACT Forum, IMPACT Muang Thong Thani, Nonthaburi,
Thailand. (Poster Presentation)
กรรณิการ์ รอดกสิกรรม, ศิริลักษณ์ มุกดา, อภิวัฒน์ วิทยารัฐ , พลินจรีย์ รังสยาธร และ ทิพย์วรรณ สรรพ
สัตย์. (พฤษภาคม 2559). เกสรพืชที่ชันโรง 3 สกุล (Homotrigona, Tetrigona และ Tetragonula) เก็บ
เข้าสู่รัง. Proceeding ในการประชุมครั้งที่ 8 วิทยาศาสตร์วิจัย ณ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา จ.พะเยา.
กนกวรรณ ชัย สิท ธิ์, นิศากร บดีรัฐ, ณัฐ พจน์ วาฤทธิ์ และทิพย์วรรณ สรรพสัตย์. (พฤษภาคม 2559).
ความแปรผันทางสัณฐานวิทยาของโครงสร้างปีกในชันโรงสกุล Tetrigona. Proceeding ในการประชุม
ครั้งที่ 8 วิทยาศาสตร์วจิ ัย ณ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา.
เบ็ญจมาศ แสงสว่าง, ศศิธร หงษ์ยนต์ และทิพย์วรรณ สรรพสัตย์. (พฤษภาคม 2559). การวิเคราะห์ทางสัณฐาน
วิทยาโครงสร้างส่วนปีกของประชากร Tetragonilla spp. จากรังธรรมชาติในแหล่งสร้างรังที่อยู่อาศัยแตกต่าง
กัน. Proceeding ในการประชุมครั้งที่ 8 วิทยาศาสตร์วิจัย ณ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จ.พะเยา.
ผลงานวิจัย
ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ . ความหลากหลายและความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรไรศัตรูผ้ึงสกุล
ทรอปิลิแลปในประเทศไทย
ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ . ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของชันโรงบนพื้นฐานของการวิเคราะห์
เรขาคณิตสัณฐานวิทยาปีกและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของยีน CO I
ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์. การพัฒนาสายพันธุ์ผงึ้ โพรงลูกผสมเพื่อการเลีย้ งผึ้งด้วยระบบเกษตรอินทรีย์

171

ประวัติ
ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์
Pralongyut Sripalwit, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก
ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2540
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2550

ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์
35603002xxxxx
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม. 2
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
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ภพเก้า พุทธรักษ์ และวารุต อยู่คง. (2554). การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ มะคังขาวและผักหวานบ้านด้วยเทคนิค
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สาหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (งบประมาณแผ่นดิน 58)
ตารา/เอกสารประกอบการสอน
ตาราวิชาชีววิทยาโมเลกุล 2556
และตาราวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 2556
รางวัลที่เคยได้รับ (ด้านวิชาการ)
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1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานวิจัย Oral Presentation ยอดเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลงานวิจั ยเรื่อง การถ่ายฝากยีนเข้าพืชอัญชัญ (Clitoria ternatea Linn.) โดยใช้
Agrobacterium tumefaciens. การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์ เกษตร วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2552. ประเทศไทย : พะเยา.
2. ได้รับเกียรติบัตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรมากที่สุด 2 ปี คือใน ปี
2556 และปี 2557
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ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย
Somboon Anuntalabhochai, Ph.D., Assoc. Prof.
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย
55099900xxxxx
รองศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
พ.ศ. 2517 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สัตววิทยา
ประวัติการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2523 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ชีววิทยาทางทะเล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2531 M.sc. Tropical Molecular Biology
Vrije University , Belgium
พ.ศ. 2536 Ph.D Plant Molecular Biology
Gent University, Belgium
ผลงานวิชาการ
Anuntalabhochai, S., Yu, L.D., Vilaithong T. (2011) : Ion Beam Bioengineering Research in Thailand, in
Bioengineering Principles, Methodologies and Applications, Nova Publisher, New York.
Ngaojampa, C., Nimmanpipuga, P., Yu, L., Anantalabhochai, S., Lee, V.S. (2010) Molecular Simulations
of Interactions between Nitrogen Ions (N+) and A-DNA in Vacuum. Journal of Molecular Graphics
and Modelling, 28: 533–539.
Sarapirom, S., Sangwijit, K., Anuntalabhocha,i S., Yu, L.D. (2010) Plasma immersion low-energy-ion
bombardment of naked DNA. Surface & Coatings Technology, 204: 2960–2965.
Ngaojampa, C., Nimmanpipug, P., Yu, L.D., Anuntalabhochai, S., Lee, V.S. (2011) Combined quantummechanics/molecular-mechanicsdynamics simulation of A-DNA double strands irradiated by ultralow-energy carbon ions. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B (NIM B.), 269:
504–510.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
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Sangwijit, K., Yu, L.D., Sarapirom, S., Pitakrattananukool, S., Anuntalabhochai, S. (2015) Low-energy
plasma immersion ion implantation to induce DNA transfer into bacterial E. coli. Nuclear Instruments
and Methods in Physics Research B (NIM B.), 365: 389–393.
Sripalwit, P. , Wongsawad, C. , Chontananarth, T. , Anuntalabhochai, S., Wongsawad P. and
Chai, J.Y. (2015). Developmental and Phylogenetic Characteristics of Stellantchasmus
falcatus (Trematoda: Heterophyidae) from Thailand. Korean journal of parasitology, 53(2): 201-207.
Sangwijit, K. , Jitonnom, J., Pitakrattananukool, S., Yu, L.D., Anuntalabhochai, S. (2016). Low-energy
plasma immersion ion implantation modification of bacteria to enhance hydrolysis of biomass
materials. Surface & Coatings Technology (In press)
ตารา:
พฤติกรรมสัตว์
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกับการเกษตร (Micropropagation) ” บทที่ 1 ในหนังสือ การขยายพันธุ์
พืชโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. 2545 , หน้า1 – 9. นพมณี โทปุญญานนท์ (บรรณาธิการ) พิมพ์ที่
iBeam Press Studio.
ผลงานวิจัย
-
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ พร้อมเทพ
Kongsak Promthep, Ph.D., Asst. Prof.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2509
พ.ศ. 2511

พ.ศ. 2524

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ พร้อมเทพ
36599005xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง
จ.พะเยา 56000
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง
จ.พะเยา 56000
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร
จังหวัดกรุงเทพฯ
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Horticulture University of the
Philippines Los Baños Philippines

ผลงานทางวิชาการ
คงศักดิ์ พร้อมเทพ, ปรียานันท์ แสนโภชน์ และพันธิตรา กมล. (2555). การสารวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี. วารสารนเรศวรพะเยา. 5(1):43-49.
คงศักดิ์ พร้อมเทพ, ปรียานันท์ แสนโภชน์ และพันธิตรา กมล. (2555). การสารวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตสถานี
พั ฒนาและส่งเสริมการอนุรัก ษ์สั ตว์ป่าพิษณุโลก อาเภอวังทอง จังหวัดพิษ ณุโ ลก.วารสารวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 8(2):27-36.
ภาวิณี ทองคา, ชุติมา ใจเพ็ชร, วราภรณ์ ใจบาล, มณีนุช รันศรี, ปวีณา โพธิ์ทอง, มะลิวัลย์ สุนันต๊ะ, อรทัย หวัง
สันติธรรม, ภาณุพงศ์ ชัยวงศ์แสน, วิวัฒน์ ถาริน และ คงศักดิ์ พร้อมเทพ. (2559). ผลของอาหารเพาะเลี้ยง
ต่ออัตราการเจริญเติบโตของพารามีเซียม. การประชุมวิทยาศาสตร์วจิ ัยครั้งที่ 8.
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลินจรีย์ รังสยาธร
Phalinjaree Rangsayatorn, Ph.D., Asst. Prof.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2539
พ.ศ.2545

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พลินจรีย์ รังสยาธร
36099009xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผลงานวิชาการ
Rangsayatorn, N. (2013). Micropropagation of Dendrobium draconis Rchb.f. by using temporary immersion
system. Proceedings of the 51st Kasetsart University Annual Conference, Bangkok, Thailand, 5-7
February 2013 pp. P44.
Srimuang, K., Watthana, S., Pedersen, H.A., Rangsayatorn, N., Eungwanichayapant, P.D. (2010) Flowering
phenology, floral display and reproductive success in the genus Sirindhornia (Orchidaceae): a
comparative study of three pollinator-rewarding species. Annales Botanici Fennici, 47:439-448.
Rangsayatorn, N. and Jaiphet, C. (2010). In vitro conservation of Dendrobium draconis under minimal
growth conditions. Acta Hort. (ISHS) 878:179-183.
Jaiphet, C. and Rangsayatorn, N. (2010). Micropropagation of a rare orchid Dendrobium gratiosissimum
using thin cell layers. Acta Hort. (ISHS) 878:185-189.
Chanaiem, K., Srinaum, L., Thikhawong, S., Rangsayatorn, P. and Sripalwit, P. (30-31 May 2016). Survey
of helminths in Schwanenfeld's tinfoil barb (Barbonymus swhwanenfeldii) and Smith's barb (Puntioplites
proctozysron) from Nan river, Pak-Nai fishing village, Na Muen district, Nan province. Proceedings,
The 8th Science Research Conference. University of Phayao.
กรรณิการ์ รอดกสิกรรม, ศิริลักษณ์ มุกดา, อภิวัฒน์ วิทยารัฐ , พลินจรีย์ รังสยาธร และ ทิพย์วรรณ สรรพ
สัตย์. (พฤษภาคม 2559). เกสรพืชที่ชันโรง 3 สกุล (Homotrigona, Tetrigona และ Tetragonula) เก็บเข้าสู่
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รัง. Proceeding ในการประชุมครั้งที่ 8 วิท ยาศาสตร์วิจัย ณ. คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย พะเยา
จ.พะเยา.
อาทิตย์ นันทขว้าง และ พลินจรีย์ รังสยาธร. (2559). ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้บทบาทการกิน
ของตัวอ่อนแมลงน้าในการประเมินสภาพระบบนิเวศแหล่งน้าในบริเวณอ่างเก็บน้าจุน จังหวัดพะเยา. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8 (The 8th National Science Research Conference
: Science and Technology to Innovation) หน้า 175.
ผลงานวิจัย
-
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
Sitthisak Pinmongkholgul, Ph.D., Asst. Prof.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2552

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
33099006xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ต.แม่ ก า อ.เมื อ ง
จ.พะเยา 56000
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ต.แม่ ก า อ.เมื อ ง
จ.พะเยา 56000
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผลงานทางวิชาการ
สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล และนครินทร์ ชัยแก้ว (2556). ระบบฐานข้อมูลสารเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวาง
แผนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรปลอดภัย อาเภอแม่ใจ จ.พะเยา. วารสารนเรศวรพะเยา. ฉบับที่ 3 (5): 391 – 326.
Pinmongkholgul, S. (2012) . The Light and Biotic Response in Animals in the Periods of Climate Change.
KKU Science Journal. Vol. 40(2) : 408-421.
Pinmongkholgul, S., Kreusan, D., Income, C .(2013)Plant diversity in Plant Genetic Conservation
Areas, University of Phayao. Proceeding of the 6th RSPG Researchers Club Conference “Thai
Resources : Bring the Best Thai Things to the World”, 21 st-23rd December 2013, Srinagarind
Dam, Amphoe Si Sawat, Kanchanaburi : 113-121.
Pinmongkholgul, S. (2014). Small mammals communities : diversities, seasonal and temporal
distribution in each forest type, University of Phayao Plant Genetic Conservation Area, Thailand.
Chiang Mai University Journal of Natural Science. 13(3) : 259-280.
Pinmongkholgul, S., Cheenasorn, S. and Kammon, K. (2015). Methane emission from out of season
rice cultivation in Mae Jai district, Phayao. Proceedings The 7 th National Science Research
Conference. 30-31 March 2015. Naresuan University. 8 pages.
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Jaipinta, B., Wongruankaew, W., Khamphilo, O. and Pinmongkholgul, S. (2015). The study of comparison
to local plants for rat (Rattus norvegicus) Bedding. Proceedings The 7 th National Science Research
Conference. 30-31 March 2015. Naresuan University. 6 pages.
Aroon S., Jacques G. Hill III, Artchawakom T., Pinmongkholgul S., Kupittayanant S. and Thanee N.
( 2 0 1 5 ) . Ectoparasites associated with bats intropical forest of northeastern Thailand. Journal of
Agricultural Technology. 11(8) : 1781-1792.
ผลงานวิจัย
สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล. (2555). โครงการศึกษาความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมขนาดเล็กใน
พืน้ ที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา (งบประมาณแผ่นดิน)
สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล. (2556). โครงการการวัดปริมาณก๊าซมีเทนในนาข้าว จังหวัดพะเยา (งบประมาณ
แผ่นดิน)
สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล . (2557). โครงการการศึกษาความเป็นพิษของพืชมะคังแดงและมะคังขาวในพื้นที่
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา
สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล. (2557). การพัฒนาวัสดุท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบางชนิดเป็นวั สดุรอง
นอนสาหรับสัตว์ทดลอง (สวทช. ภาคเหนือ)
สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล. (2558). การอนุรักษ์พันธุกรรมและการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากผักหวานป่าโดย
ฤทธิ์ทางชีวภาพ สาหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (งบประมาณแผ่นดิน 58)
สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล. (2558). การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ ตาบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา (งบประมาณแผ่นดิน 58)
สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล. (2559). การพัฒนาวัสดุรองนอนสาหรับสัตว์ทดลองจากคุณสมบัติการดูดซับ ของ
เส้นใยกล้วย (งบประมาณแผ่นดิน 59)
สิ ท ธิ ศั ก ดิ์ ปิ่ น มงคลกุ ล . การเพาะขยายพั น ธุ์ อึ่ ง เพ้ า เพื่ อ ประโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ โ ครงการอนุ รั ก ษ์
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