หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำนำ
รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ล งนามในประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
หลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้า วหน้าของ
ศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์
สอดคล้ องกั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึก ษาของชาติป รัช ญาของการอุ ด มศึก ษา ปรัช ญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากลให้การผลิตบัณฑิตระดับอุ ดมศึกษาอยู่บน
ฐานความเชื่ อว่ากำลั งคนที่ มีคุ ณ ภาพต้ องเป็ น บุ ค คลที่ มีจิ ตสำนึ ก ของความเป็ น พลเมื องดีที่ ส ร้างสรรค์
ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอัน
ดีงาม เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล อีกทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ
ส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถ
ดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศั กยภาพใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กำหนด
สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล
สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึง
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐานสอดคล้องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 นี้
มุ่งพัฒนาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้าน
วิชาการ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปบูรณาการและสามารถแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์แ ละนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย การพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศ
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หน้า
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
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ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
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2. การดำเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25541581100567
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Industrial Biology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ : วท.บ. (ชีววิทยาอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Industrial Biology)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Industrial Biology)
3. วิชาเอก หรือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
หลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษบางรายวิชา
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 4 ข้อ 14
(ภาคผนวก ข)
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

✓ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
✓ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อคราว

ประชุม ครั้งที่ 1(26)/2563 วันที่ 8 มกราคม 2563

✓ ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2563

✓ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อคราวประชุม ครั้งที่
ครั้งที่ 11(158)/2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปี 2566
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 เข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยอาชีพดังต่อไปนี้
8.1.1 หน่วยงานภาครัฐ เช่น สวนพฤกษศาสตร์ กรมประมง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรม
อนามัย ห้องปฏิบ ัติการในโรงพยาบาลต่ างๆ องค์การเภสัช กรรม สถาบันวิจัยทางการแพทย์
สถาบันวิจัยทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่ นักวิจัยในห้องปฏิบัติการ
นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ด้านชีววิทยา การเกษตร การแพทย์) นักเทคนิคทางชีววิทยา
8.1.2 หน่วยงานภาคเอกชน เช่น โรงงาน/บริษัทเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม
เครื่องสำอาง อาหารและยา เป็นต้น โดยประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ (Quality control) เจ้าหน้าที่ฝ ่ายประกันคุ ณภาพผลิ ตภัณ ฑ์ (Quality assurance)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านชีววิทยาทางอาหาร ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ (Consulting Specialist) ผู้
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรม (Quality control inspector) ผู้แทนจำหน่ายยา
และเวชภัณฑ์ สารเคมี เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์การแพทย์ (Dealer)
8.1.3 ประกอบอาชีพส่วนตัว ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม (Small and Medium Enterprises: SMEs) หรื อ เจ้ า ของกิ จ การ เช่ น บริ ษั ท
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ บริษัทผลิตเครื่องสำอาง ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์มเพาะเลี้ยง
แมลงเศรษฐกิจ ฟาร์มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์-พืชเศรษฐกิจ ฟาร์มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ เป็นต้น
8.1.4 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูสอนพิเศษ (Tutor) พนักงานพัฒนาธุรกิจธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นต้น

4

9. ชื่อ ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ ชื่อ-สกุล/เลขที่บัตรประจำตัว ตำแหน่งวิชาการ
คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
ประชาชน
1 นางสาวพุทธพรรณี บุญมาก
อาจารย์
ปร.ด. (ชีววิทยา)
341010113xxxx
วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)
2 นางสาวสุชีลา ตาลอำไพ
อาจารย์
Ph.D. (Crop genetics and
346020029xxxx
breeding)
วท.ม. (พันธุศาสตร์)
วท.บ. (ชีววิทยา)
3
4
5

นางสาวสุฑารัตน์ คนขยัน
149050000xxxx
นายนภศูล ศิริจันทร์
145990001xxxx
นายธนัย สุรศิลป์
33499016xxxx

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Yunnan Agricultural University
(ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
วท.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
วท.ม. (วาริชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.บ. (วาริชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่จบ
2561
2549
2545
2562
2550
2541
2553
2550
2559
2550
2555
2548
2541
4
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารเรียนรวม 7 ชั้น)
(2) อาคารบรรณราชนครินทร์ (ศูนย์วิทยบริการ)
(3) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง
(4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารเรียน 9 ชั้น)
(5) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(6) ห้องปฏิบัติการ
6.1 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
6.2 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
6.3 ห้องปฏิบัติการเคมี อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
6.4 ห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
6.5 ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
(7) โรงงาน/บริษัทเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม เครื่องสำอาง อาหารและยา
สวนพฤกษศาสตร์ กรมประมง ฟาร์มเพาะเลี้ยงสั ตว์เศรษฐกิจ ฟาร์มปลูกพืชเศรษฐกิจ
ฟาร์มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
10.2 ศูนย์วิทยบริการ
นักศึกษาใน สาขาวิชาชีววิทยาอุสาหกรรม สามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลได้จากศูนย์วิทย
บริการ รวมทั้งศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีการให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ
ในการศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่างๆ ในการเรียนและการวิจัย ดังนี้
10.2.1 สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทรัพยากรสารสนเทศทางด้านชีววิทยา
หนังสือกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
3,155
รายการ
สังคมศาสตร์
หนังสือกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1,634
รายการ
หนังสือกลุ่มวิชาเคมี
929
รายการ
หนังสือกลุ่มวิชาบรรพชีวินวิทยา
16
รายการ
หนังสือกลุ่มวิชาชีววิทยา
1,015
รายการ
หนังสือกลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์
294
รายการ
หนังสือกลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
257
รายการ
หนังสือกลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์
1,799
รายการ
หนังสือกลุ่มทางด้านโรงงานอุตสาหกรรม
231
รายการ
ไฟล์คอมพิวเตอร์
3
รายการ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
11,777
รายการ
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วีดีทัศน์/วีซีดี/ดีวีดี
ดนตรี
อ้างอิง
วิจัย
วิทยานิพนธ์
สื่อสายตา
10.2.2 ศูนย์ภาษา สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตำราภาษาอังกฤษ
ตำราภาษาไทย
นิตยสาร
VCD และภาพยนตร์พากย์เสียงภาษาอังกฤษ
VCD ช่วยสอนภาษา

2,676
1
171
316
629
3

รายการ
รายการ
รายการ
เรื่อง
เล่ม
รายการ

180
250
75
120
15

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

10.2.3 ฐานข้อมูลออนไลน์
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Thesis
ฐานข้อมูล Web of Science
ฐานข้อมูล ThaiLIS
ฐานข้อมูล ScienceDirect
ฐานข้อมูล SpringerLink-Journal
ฐานข้อมูล E-Theses
ฐานข้อมูล E-Book
ฐานข้อมูล E-Database
ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวช้า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังมี
รายได้น้อย และประเทศไทยยังติดกับดักรายได้ปานกลางมาอย่างยาวนาน รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่ง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่รูปแบบใหม่ ที่
เรียกว่า BCG Economy Model ซึ่งจะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งในด้าน
ความหลากหลายทางชี ว ภาพและความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม โดยอาศั ย กลไกวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง และเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจาก “ทำ
มากแต่ได้น้อย” ไปสู่ “ทำน้อยแต่ได้มาก” ระบบเศรษฐกิจใหม่ (BCG โมเดล) จะเป็นกลไกสำคัญในการ
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด กระจายโอกาส กระจายรายได้ และนำความมั่งคั่ง
ไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง นำพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
รายได้สูง และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ระบบเศรษฐกิจใหม่เป็ นแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า มีการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ และปลดปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด
โดยเป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติไปพร้อมกัน ได้แก่ B (Bioeconomy) คือ ระบบ
เศรษฐกิจชีวภาพ มุ่ง เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า C (Circular economy) คือ ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด และG (Green economy) คือ ระบบ
เศรษฐกิจสีเขียว มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ข องประเทศเพื่ อ ใช้ ในการขั บเคลื่ อ นระบบเศรษฐกิ จใหม่ (BCG Model) ดังนี้ (1)
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG (2) ลดความเหลื่อมล้ำด้วยการเพิ่มรายได้
เกษตรกรและชุมชน (3) ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยขึ้นเป็นผู้ผลิตอาหารเพื่อ
สุขภาพและส่วนประกอบอาหารมูลค่าสูง ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก (4) อุตสาหกรรมชีวภาพ การผลิต
ยา เครื่องมือแพทย์ วัสดุชีวภาพ มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพส่งออก เป็นแหล่งจ้างงานทักษะสูงและ
รายได้สูง (5) ระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว นำไปสู่การติดอันดับ 1 ใน 3 ของเอเชียแปซิฟิก (6) ลดการ
ใช้ทรัพยากรลงจากปัจจุบัน
หัวใจสำคัญของระบบเศรษฐกิจใหม่ คือการพัฒนาแบบคู่ขนาน ทั้งในส่วนที่อาศัยความก้าวหน้า
ทางวิทยาการระดับสูงสำหรับผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง เช่น ส่วนประกอบอาหารสุขภาพ ชีววัตถุ
สารออกฤทธิ์ทางการแพทย์ ฯลฯ และในส่ วนฐานกว้างของปิรามิดที่เป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อสร้างมูลค่าให้คนจำนวนมาก และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเสริมความ
เข้มแข็งของทุนทางสังคมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่จะขยายผลไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (from SEP to SDG) การ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาส รายได้ และความเจริญ ไปสู่ประชาชนของ
ประเทศอย่างทั่ว ถึง ภายใต้เงื่อนไขการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ซึ่งต้องอาศัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปยกระดับผลิตภาพของผู้ผลิตส่วนใหญ่ที่อยู่ที่ฐาน
ของปิรามิด ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนและนวัตกรรมการจัดการที่จะนำไปสู่การลด
ต้น ทุน เพิ่มผลผลิ ต และสร้างความหลากหลายให้แ ก่ผ ลิตภั ณฑ์ ในขณะเดียวกั น ก็ต้องส่ง เสริ ม
ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise) ที่มีความพร้อมในส่วนยอดของปิรามิดให้
ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมุ่งเป้าสู่การเป็นประเทศที่เป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในท้ายที่สุด ลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของไทย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรชีววิทยาเป็น หลักสูตรชีววิทยาอุตสาหกรรม
(Industrial Biology) โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตกำลังคนที่มีความรู้และทักษะด้านชีววิทยา มี

8
ความเข้าใจปรากฏการณ์ด้านชีววิทยาในอุตสากรรมด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมอาหารและยา หรืออุตสาหกรรมด้านความงามเป็นต้น มีทักษะในบูรณาการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการทำงานหรือ การพัฒนาและวิจัย โดยการจัดการเรียนการสอนจะเน้น การ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ เสริมสร้างให้มีกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้และทักษะที่
ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคม ประเทศ บนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปบูรณาการเพื่อให้เกิดการ
นำไปใช้ในอนาคต และเป็นเครื่องมือที่ใช้นำไปประกอบอาชีพ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ทำให้
พฤติกรรมการดำเนิน ชีว ิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก รวมทั้งการนำทรัพยากรความ
หลากหลายทางธรรมชาติมาใช้อย่างไม่ถูกวิธี ส่งผลกระทบทั้งทางด้านพลังงานและภูมิอากาศโลก เกิด
ภาวะโลกร้อนและวิกฤติการณ์ด้านอาหาร เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถนำความรู้ทางชีววิทยาไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด
ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งสามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อรองรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศและของโลกได้ ในอนาคต
ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยต่อไป
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จากสาขาชีววิทยาเป็นสาขาวิชาชีววิทยา
อุสาหกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ ด้านกำลังคน และพัฒนาของ
ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม โดยมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเนื้อหา
รายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ดังนี้
รายวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พันธุศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพระบบวิทยาและชีวสา
รสนเทศ การควบคุ ม ทางชี ว ภาพและการอนุ ร ั ก ษ์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม ชี ว จริ ย ธรรมเทคนิ ค ทางชี ว วิ ทยา
อุตสาหกรรม การควบคุมและติดตามระบบมาตรฐาน ชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงรายวิชากลุ่ม
วิชาเอกที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ ม วิ ช าความหลากหลายทางชีว ภาพ สมุ น ไพรและภู มิ ปัญญา
ท้ อ งถิ่ น และกลุ่ม วิช าจุล ชีว วิท ยาอุตสาหกรรมและพั นธุ ศ าสตร์ ป ระยุ ก ต์ เพื่อให้สอดคล้องกับ กลุ่ม
รายวิชาที่จัดไว้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 สถาบันต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคมใน
ประเทศ และความต้องการระดับนานาชาติ
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12.2.2 สถาบันต้องรับผิดชอบในการระดมความคิดทางวิชาการเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมในการเรียนทุกด้าน
12.2.3 สถาบันต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่
สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ
1.2.2.4 สถาบันต้องเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความรู้อย่างต่อเนื่อง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น

✓ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต

✓ หมวดวิชาเฉพาะ การใช้ประโยชน์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ ชีววิทยา ปฏิบัติการชีววิทยา จุลชีววิทยา ปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยา เทคนิคการ
ตรวจสอบจุลินทรีย์ทางอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ พันธุศาสตร์ ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
เทคนิคทางอณูวิทยา เครื่องหมายดีเอ็นเอ การพัฒนาและประยุกต์ใช้
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
- วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต
- วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ชีววิทยา ปฏิบัติการชีววิทยา จุลชีววิทยา ปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา พันธุศาสตร์ ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหน้าที่ควบคุมกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 3 ด้าน คือ สาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน มีระบบประกันคุณภาพในการดำเนินการ
หลักสูตรสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษากำหนด และมีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามที่
กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
13.3.2 สำรวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันกับผู้สอนโดยคณะ/
ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้ และทักษะ
วิชาชีพเป็นระยะเพื่อแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกันระหว่างสาขาวิชาและ
ภาคอุตสาหกรรม
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ ่ ง มั ่ น ในการศึ ก ษาวิ จ ั ย ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที ่ ม ี ค วามรู้ ท างด้ า นความหลากหลายทางชีว ภาพ
จุลชีววิทยาและพันธุศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมด้านชีววิทยา ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาส รายได้และความเจริญ ไปสู่
ประชาชนของประเทศอย่างทั่ว ถึง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายใต้เงื่อนไขการดูแลทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ซึ่งต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปยกระดับผลิต
ภาพของผู้ผลิตส่วนใหญ่ที่อยู่ที่ฐานของปิรามิด ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนและนวัตกรรม
การจัดการที่จ ะนำไปสู่การลดต้น ทุน เพิ่มผลผลิตและสร้างความหลากหลายให้แก่ผ ลิตภัณฑ์ ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise) ที่มีความพร้อม
ในส่วนยอดของปิรามิดให้ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมุ่งเป้าสู่การเป็นประเทศที่เป็น
ผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมในท้ายที่สุด ลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการ
เป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจใหม่ (BCG โมเดล) รวบรวมห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของ 5
อุตสาหกรรม S-curves หลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ การแพทย์ครบวงจร และการท่องเที่ยว บูรณาการเข้าด้วยกัน เป็นฐาน
การสร้างมูลค่าเพิ่มขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนใน GDP ถึงร้อยละ 21 และเกี่ยวข้องกับ
อาชีพและการจ้างงานของคนในประเทศมากกว่า 16.5 ล้านคน หัวใจสำคัญของระบบเศรษฐกิจใหม่
(BCG โมเดล) คือการพัฒนาแบบคู่ขนาน ทั้งในส่วนที่อาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาการระดับสูงสำหรับ
ผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง เช่น ส่วนประกอบอาหารสุขภาพ ชีววัตถุ สารออกฤทธิ์ทางการแพทย์
ฯลฯ และในส่วนฐานกว้างของปิรามิดที่เป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างมูลค่าให้คนจำนวน
มาก และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเสริมความเข้มแข็งของทุนทางสังคมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะขยายผลไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ย ั่งยืนของสหประชาชาติ (from SEP to SDG) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3
มิ ต ิ ไ ปพร้ อ มกั น ได้ แ ก่ เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ (Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ มุ ่ ง เน้ น การใช้
ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจ

11
หมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2
เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้น
เพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้
อย่ า งสมดุ ล ให้ เ กิด ความมั่ น คงและยั ่ งยื นไปพร้อ มกั น โดยเปลี ่ ยนข้ อ ได้เ ปรี ยบที ่ไ ทยมีจ ากความ
หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิด
เศรษฐกิจ BCG ที่เติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ
ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว เน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านทฤษฎี
ความสามารถทางชีววิทยาพฤกษศาสตร์เบื้องต้น สัณฐานวิทยาพืช อนุกรมวิธานพืช สมุนไพรจากพื ชใบ
เลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ในท้องถิ่นอีสาน หลักการของพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน อิทธิพลของพืชต่อวัฒนธรรม
ของมนุษย์ การเก็บเกี่ยวพืชและการอนุรักษ์พืช การใช้ประโยชน์จากพืชของชุมชนอีสานเพื่อเป็นอาหาร
และยา ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ หลักการพื้นฐานในการตรวจวิเคราะห์จุ ลินทรีย์ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น จีโนมของแบคทีเรีย พืช และสัตว์ องค์ประกอบและ
การวิเคราะห์จีโนม หลักการของเครื่องหมายดีเอ็นเอ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
เพื่อการทำแผนที่ย ีน การคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็ นเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ การศึกษาความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ และด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและมุ่งพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรมของ
ประเทศชาติ ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2564) จึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้ได้ตรงตามความต้องการในด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยการแข่งขัน
อุตสาหกรรมทางด้านชีววิทยาของประเทศไทยในเวทีโลกต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้
มีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มีความรู้ทางด้านวิชาการ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปบูรณาการ
และสามารถแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3.2 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาชีววิทยาอุตสาหกรรม และเรียนรู้จากทฤษฎีและ
ควบคู่จากการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์และนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการวิจัย การพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
1.3.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
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1.3.4 มีทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
1.3.5 มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่ำกว่าสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำหนด ส่งเสริมการใช้ความรู้
เพื่อนำมาบูรณการให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาในระดับท้องถิ่น
และประเทศ

กลยุทธ์
1.1 ปรับปรุงการจัดโปรแกรม
วิชาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนในท้องถิ่น
และแผนพัฒนาประเทศ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพิ่มเติม
กิจกรรมแก้ปัญหาด้านเทคนิค
เบื้องต้นของสถานประกอบการ
ที่ฝึกงาน
2. เพิ่มทักษะการใช้
2.1 กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4 นำเสนอสัมมนาและเขียน
ในการวิจัยและพัฒนาองค์
โครงงานวิจัยด้านชีววิทยา
ความรู้พื้นฐาน
อุตสาหกรรม
3. ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร 3.1 ประชุมชี้แจงอาจารย์ และ
โดยมุ่งผลการเรียนรู้และ
มอบหมายความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพของนักศึกษา
ผลการเรียนรู้ให้อาจารย์ประจำ
รายวิชา
3.2 ติดตามผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.1 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
1.2 ผู้ประกอบการมีความพึง
พอใจต่อผลงานของนักศึกษาใน
ระดับ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน

2.1 นักศึกษาผ่านเกณฑ์
ประเมินตามสาขาวิชากำหนด

3.1 มีการจัดทำรายละเอียด
รายวิชา และรายงานรายวิชา
ทุกรายวิชา
3.2 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา และจัดทำ
รายงานหลักสูตรทุกปีการศึกษา
3.3 ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
คือ ภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนและภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัดให้มี
ภาคฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลาให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนให้อยู่ในดุลยพินิจของเกณฑ์การบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดต่างๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559 และข้อบังคับที่ประกาศเพิ่มเติม
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และข้อบังคับที่ประกาศเพิ่มเติม
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2564
ภาคต้น
เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย
เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ในกรณีการศึกษาจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จัดในช่วง เดือน มีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์หรือมีวุฒิเทียบเท่าตามที่สถาบันกำหนด
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบ
แตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตัวเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องเรียน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
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2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางแผนและเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน
ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทำหน้าที่ส อดส่องดูแล ตักเตือน
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ
2.4.3. มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การ
ติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน จัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจำเป็น เป็นต้น
2.4.4. มีนักวิชาการด้านการศึกษาทำหน้าที่แนะแนวการเรียน เช่น การจับประเด็นจากการอ่าน
หนังสือ การจดบันทึก การจัดระบบความคิด การดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหา
และขอความช่วยเหลือ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ในระยะเวลา 5 ปี
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
2564
2565
2566
2567
2568
30
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
ชั้นปีที่ 4
รวม
30
60
90
120
120
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
30
30
2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2566

2564

2565

2567

2568

1. ค่าลงทะเบียน

450,000

900,000

1,350,000

1,800,000 1,800,000

2. ได้รับจัดสรรคืนคณะ

90,000

180,000

270,000

360,000

360,000

540,000 1,080,000 1,620,000 2,160,000 2,160,000
รวมรายรับ
หมายเหตุ 1. ค่าลงทะเบียน = จำนวนรับนักศึกษา x ค่าลงทะเบียน x 2 เทอม
2. ได้รับจัดสรรคืนคณะ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
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- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 800 บาท / ปี /คน
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,000 บาท / ปี / คน
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ (พยาบาลศาสตร์) 6,000 บาท / ปี /คน
2.6.2
หมวดเงิน

งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
2564

ปีงบประมาณ
2565
2566
2567

1. งบดำเนินการ
1.1 ค่าตอบแทน
30,000 30,000 30,000
1.2 ค่าใช้สอย
50,000 50,000 50,000
1.3 ค่าวัสดุ
100,000 200,000 300,000
1.4 ค่าสาธารณูปโภค
72,000 72,000 72,000
2. เงินอุดหนุน
2.1 การทำวิจัย
30,000 30,000 30,000
2.2 การบริการวิชาการ
30,000 30,000 30,000
รวมรายจ่าย
312,000 412,000 512,000
งบประมาณ ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2568

30,000
50,000
400,000
72,000

30,000
50,000
400,000
72,000

30,000
30,000
612,000

30,000
30,000
612,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 60,000 บาท/คน
(ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียน x 2 ภาคเรียน x จำนวนปีหลักสูตร)

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ กษาเป็ นแบบชั ้ นเรี ยน และเป็ นไปตามข้ อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏร้ อ ยเอ็ ด
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2559 และข้อบังคับที่ประกาศเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาเป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การ
โอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและและเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559 และข้อบังคับที่ประกาศเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)
2.9 การลงทะเบียนเรียน
ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นเรีย นได้ ไ ม่ ต่ ำกว่า 9 หน่ ว ยกิต
(ยกเว้ น ภาคการศึ ก ษาที ่ ล งทะเบี ย นวิ ช าฝึ ก ประสบการณ์ ว ิ ช าชี พ หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา)
แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือได้รับความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือประกาศเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ต้องเลือกเรียนให้ครบทุก
กลุ่มวิชาอย่างน้อยกลุ่มละ 1 รายวิชา และ/หรือ อย่างน้อย 3 หน่วยกิต)
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า
92 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
86 หน่วยกิต
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
71 หน่วยกิต
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
15 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการณ์วิชาชีพ
6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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3.1 รายวิชาในหลักสูตร
3.2.1 เกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาในหลักสูตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เรื่อง การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2558
1. ให้ใช้รหัสวิชาประกอบด้วยสัญลักษณ์ 7 ตัว โดย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาหรือคณะที่สังกัด
ตัวเลข ตัวที่ 4
หมายถึง ระดับชั้นปี
ตัวเลข ตัวที่ 5, 6 และ 7
หมายถึง ลำดับความยากง่ายของรายวิชา
2. ความหมายของตัวเลข ตัวที่ 4 แสดงระดับชั้นปี มีดังนี้
เลข 1 หมายถึง
ระดับชั้นปีที่ 1
เลข 2 หมายถึง
ระดับชั้นปีที่ 2
เลข 3 หมายถึง
ระดับชั้นปีที่ 3
เลข 4 หมายถึง
ระดับชั้นปีที่ 4
เลข 5 หมายถึง
ระดับชั้นปีที่ 5
เลข 6 หมายถึง
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
เลข 7 หมายถึง
ระดับปริญญาโท
เลข 8 หมายถึง
ระดับปริญญาเอก
3.2.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี โดยให้ นั กศึ กษาเลื อกเรี ยนให้ครบทั้ง 4 กลุ่ ม วิช า อย่า งน้อ ยกลุ่ มวิช าละ 1 รายวิช า
และหรือ /อย่างน้อย หน่วยกิต ซึ่ง 3ต้องมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วย
กิต ทั้งนี้แต่ละกลุ่มวิชาประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
3.2.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
GEN1102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
English for Beginners
GEN1103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3(2-2-5)
English for International Communication
GEN1104
ภาษาญี่ปนุ่ พืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Japanese for Beginners
GEN1105
ภาษาจีนพื้นฐาน
3(2-2-5)
Chinese for Beginners
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รหัสวิชา
GEN1106
GEN1107
GEN1108
GEN1109

ชื่อวิชา
ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
Vietnamese for Beginners
ภาษาลาวพื้นฐาน
Lao for Beginners
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ
English for Professional Communication

3.2.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GEN2104
สุนทรียะ
Aesthetic
GEN2105
จริยธรรมกับชีวิต
Morality and Life
GEN2106
ทักษะชีวิต
Life Skills
GEN2107
ทักษะการเรียนสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Information Literacy Skill for Learning in 21st
Century
GEN2108
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Living and Occupations
GEN2109
การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ
Personality Development and Art in Public
Communication
GEN2110
การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ
Introduction to Profession
GEN2111
สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Progress

หน่วยกิต(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

1(0-2-2)
3(2-2-5)
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3.2.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GEN3101
สังคมและวิถีโลก
Global Society and Living
GEN3102
กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต
Law for Living
GEN3103
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
GEN3104
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
Citizenship and Social Responsibility
GEN3105
ร้อยเอ็ดศึกษา
Roi Et Studies
GEN3106
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
The King Wisdom for Local Development
GEN3107
สภาพแวดล้อมในพลวัตรของชีวิต
Life Dynamics in Environment
GEN3108
การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
Modern Office Management
GEN3109
ผู้ประกอบการสมัยใหม่
Modern Entrepreneur
GEN3110
ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
Life Skills for Undergraduate Students
GEN3111
การรู้เท่าทันสื่อ
Media Literacy
GEN3112
การพยากรณ์ทางสังคม
Social Forecasting
GEN3113
ภูมิปัญญาไทยและการบำบัดเสริม
Thai Wisdom and Complementary Therapy
GEN3114
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Laws and Professional Ethics

หน่วยกิต(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
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3.2.2.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GEN4101
การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Exercise and Recreation for Health
GEN4106
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต
Science and Environment for Quality of Life
GEN4107
ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
Life and Modern Technology
GEN4108
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
GEN4109
การคิดเชิงเหตุผล
Logical Thinking
GEN4110
การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ดี
Agriculture and Quality of Life
GEN4111
การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
Agricultural Resources and Environmental
Management for Sustainable
GEN4112
เกษตรวิถีไทย
Thai Lives Agriculture

หน่วยกิต(ท-ป-อ)
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)

3.2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวนหน่วยกิต 71 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
BIS1101
BIS1102

ชื่อวิชา
ชีววิทยา 1
Biology 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory 1

หน่วยกิต(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
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รหัสวิชา
BIS1103
BIS1104
BIS1205
BIS1206
BIS1207
BIS1208
CHM1105
CHM1106
PHY1105
PHY1106
MTH1103
BIS2201
BIS2202
BIS2203
BIS2204
BIS2205

ชื่อวิชา
ชีววิทยา 2
Biology 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory 2
จุลชีววิทยา
Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory
ชีวเคมี
Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
เคมีทั่วไป
General Chemistry
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
ฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory
คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
Mathematics for Science 1
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology Laboratory
พันธุศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
Genetics and Biodiversity
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
Genetics and Biodiversity Laboratory
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางอุตสาหกรรม
Plant Tissue Culture for Industry

หน่วยกิต(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
BIS2206
BIS2207
BIS2208
BIS2209

BIS2210
BIS2211
CHM2411
CHM2412
BIS3201
BIS3202
BIS3203
BIS3204
BIS3205
BIS3206
BIS4201

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางอุตสาหกรรม
Plant Tissue Culture for Industry Laboratory
ระบบวิทยาและชีวสารสนเทศ
Systematic and Bioinformatics
ปฏิบัติการระบบวิทยาและชีวสารสนเทศ
Systematic and Bioinformatics Laboratory
การควบคุมทางชีวภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Biological Control and Environmental
Conservation
ชีวจริยศาสตร์
Bioethics
ชีวสถิติศาสตร์
Biostatistics
เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
เทคนิคทางชีววิทยาอุตสาหกรรม
Bioindustry Techniques
การควบคุมและติดตามระบบมาตรฐาน
Control and Monitoring of Standard Systems
ชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
สัมมนาทางชีววิทยาอุตสาหกรรม 1
Seminar on Industrial Biology 1
สัมมนาทางชีววิทยาอุตสาหกรรม 2
Seminar on Industrial Biology 2
โครงงานวิจัยทางชีววิทยาอุตสาหกรรม
Research Project in Industrial Biology

หน่วยกิต(ท-ป-อ)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)

1(1-0-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(0-9-3)
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1.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจาก
รายวิชาดังต่อไปนี้
1.2.1 กลุ่มวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รหัสวิชา
BIS3301
BIS3302
BIS3303
BIS3304
BIS3305
BIS3306
BIS3307
BIS3308
BIS3309
BIS3310
BIS3311

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Ethnobotany
พืชสมุนไพรเฉพาะถิ่นและการอนุรักษ์
3(2-2-5)
Endemic Herbs and Conservation
เภสัชพฤกษศาสตร์และการแปรรูปสมุนไพรเบื้องต้น
3(2-2-5)
Ethnopharmacology and Basic Medicinal Processing
เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(2-2-5)
Cosmetics from Natural Products
การจัดการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(2-2-5)
Business Management of Natural Products
การปรับตัวของพืชต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
3(2-2-5)
Crop Adaptation to Global Adaptation Change
การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเมือง
3(2-2-5)
Environmental Management and Urban Ecosystem
การเพาะเลี้ยงแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Insects and Economic Invertebrates Culture
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Aquaculture
เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3(2-2-5)
Aquaculture Biotechnology
พฤติกรรมของสัตว์และการอนุรักษ์
3(2-2-5)
Animal Behavior and conservation
1.2.2 กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและพันธุศาสตร์ประยุกต์

รหัสวิชา
BIS3401

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
Biotechnology in Food Industry

หน่วยกิต(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
BIS3402
BIS3403
BIS3404
BIS3405
BIS3406

BIS3407
BIS3408
BIS3409
BIS3410
BIS3411

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
เทคโนโลยีการกำจัดของเสียในอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Waste Treatment Technology
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Industrial Hygiene
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Microbiology
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
3(2-2-5)
Medical Microbiology
การควบคุมและการตรวจสอบจุลินทรีย์ทางอุตสาหกรรมและ
3(2-2-5)
ทางการแพทย์
Industrial and medical microbial diagnostic tests and
control
พันธุศาสตร์ประยุกต์ทางการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Applied Genetics
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวระดับโมเลกุล
3(2-2-5)
Rice Molecular Breeding
การวิเคราะห์ดีเอ็นเอในนิติวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
DNA Analysis in Forensic Science
การวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computational Analysis of Genetic Information
เครื่องหมายดีเอ็นเอ การพัฒนาและประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
DNA Markers: Developments and Applications

1.3) กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ชม.)
BIS4202
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาชีววิทยา
1(90)
อุตสาหกรรม
Preparation for Field Experience in Industrial
Biology
BIS4203
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาชีววิทยา
5(450)
อุตสาหกรรม
Professional Internship in Industrial Biology
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3.2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียน
โดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
3.3 การจัดแผนการศึกษา
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น
ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GENXXXX กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
GENXXXX กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
หมวดวิชาเฉพาะ
BIS1101 ชีววิทยา 1
(วิชาเอกบังคับ)
BIS1102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
CHM1105 เคมีทั่วไป
CHM1106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
PHY1105 ฟิสิกส์ทั่วไป
PHY1106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
MTH1103 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย
ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GENXXXX กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
GENXXXX กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
BIS1103 ชีววิทยา 2
(วิชาเอกบังคับ)
BIS1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
BIS1205 จุลชีววิทยา
BIS1206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
BIS1207 ชีวเคมี
BIS1208 ปฏิบัติการชีวเคมี
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
21

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
18
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หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น
ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GENXXXX
GENXXXX
GENXXXX
หมวดวิชาเฉพาะ
BIS2201
(วิชาเอกบังคับ)
BIS2202
BIS2203
BIS2204

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
พันธุศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
CHM2411 เคมีวิเคราะห์
CHM2412 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย
ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GENXXXX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GENXXXX กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
BIS2205 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางอุตสาหกรรม
(วิชาเอกบังคับ)
BIS2206 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทาง
อุตสาหกรรม
BIS2207 ระบบวิทยาและชีวสารสนเทศ
BIS2208 ปฏิบัติการระบบวิทยาและชีวสารสนเทศ
BIS2209 การควบคุมทางชีวภาพและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
BIS2210 ชีวจริยธรรม
BIS2211 ชีวสถิติศาสตร์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
21

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
1(1-0-3)
3(2-2-5)
21
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หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น
ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GENXXXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
BIS3201 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
(วิชาเอกบังคับ)
BIS3202 เทคนิคทางชีววิทยาอุตสาหกรรม
BIS3205 สัมมนาทางชีววิทยาอุตสาหกรรม 1
หมวดวิชาเฉพาะ
BISXXXX วิชาเอกเลือก 1
(วิชาเอกเลือก)
BISXXXX วิชาเอกเลือก 2
หมวดวิชาเลือกเสรี
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเอกเลือก)
หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย
ชื่อวิชา

BIS3203 การควบคุมและติดตามระบบมาตรฐาน
BIS3204 ชีวอนามัยและความปลอดภัย
BIS3206 สัมมนาทางชีววิทยาอุตสาหกรรม 2
BISXXXX วิชาเอกเลือก 3
BISXXXX วิชาเอกเลือก 4
BISXXXX วิชาเอกเลือก 5
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
19

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
19
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเอกบังคับ)
กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น
ชื่อวิชา

BIS4201

โครงงานวิจัยทางชีววิทยาอุตสาหกรรม

BIS4202

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
ชีววิทยาอุตสาหกรรม
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา

รหัสวิชา

กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

BIS4203

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา
อุตสาหกรรม
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
1(90)
4

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)
5(450)
5
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3.4 คำอธิบายรายวิชา
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัส
ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
GEN1102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
English for Beginners
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน คำศัพท์
โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์พื้นฐาน การออกเสียงและบทสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทายและการกล่าวลา การบอกเวลา การซื้อและขาย
สิ่งของ การพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัว กิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมในวันหยุดการ
ถามทิศทาง และการบรรยายลักษณะของคนในสถานการณ์ต่างๆ
Development of basic English language skills: listening, speaking,
reading and writing; basic vocabu lary sentence structure, basic
grammar,pronunciation and basic conversation in daily-life :greeting s
and saying goodbye, time telling,selling and buying thing , talking
about family, daily routine, and vacation,asking for direction , and
describing people.
GEN1103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3(2-2-5)
English for International Communication
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้น
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารในบริบทสังคมต่างๆ เช่น การ
แนะนำสถานที่ การแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ การวางแผนอนาคต การตอบ
รับและปฏิเสธคำเชิญ และการเขียนจดหมายสมัครงาน
Development of English language skills: listening, speaking,
reading, and writng at higher level of English proficiency; English for
communicative purposes in a variety of contexts: introducing places,
giving opinion, comparing things, planning for the future, accepting and
rejecting invitations, and writing a resume.
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รหัส
GEN1104

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Japanese for Beginners
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาญี่ ปุ่ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาญี่ ปุ่ น
อย่ า งบูรณาการ ศึกษาคําศัพท์และรูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ได้ แก่ การทั กทายการแนะนํ าตน การบอกเวลา การซื้ อของ ฝึ ก
การอ่านข้อความสั้นๆ สรุปและตอบคําถามได้ และการเขียนประโยค ง่ายๆ ได้
Development of Integrated Japanese language skills: listening,
speaking, reading and writing; vocabulary; basic sentences and grammar,
conversation practices in daily life including greetings, self-introduction,
time telling, shopping; practices of reading short messages, summarizing
and answering questions, and writing simple sentences.

GEN1105

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(2-2-5)
Chinese for Beginners
พัฒนาทักษะภาษาจีนด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนอย่างบูรณาการ การ
สนทนาขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนํา การขอบคุณ และ
การขอโทษ เขียนตามคําบอกและเขียนประโยคง่ายๆ ฝึกอ่านเนื้อหาข้อความสั้นๆ การ
อ่านเพื่อสรุปและตอบคําถาม
Development of Integrated Chinese language skills: listening,
speaking, reading and writing; basic conversation practice in daily life
including greetings, self- introduction, showing appreciation and asking
apologies, taking dictation and writing simple sentences; practices of
reading short messages, summarizing and answering questions.

GEN1106

ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
3(2-2-5)
Vietnamese for Beginners
พัฒนาทักษะภาษาเวียดนามด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเวียดนาม
อย่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์ เรียนรู้ภาษาเวียดนามพื้นฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ การฝึ กอ่ าน ข้อความ
สั้นๆ การอ่ านเพื่อสรุปความและตอบคําถามและการเขียนประโยคง่ายๆ
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รหัส

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Development of Integrated Vietnamese language skills: listening,
speaking, reading and written; basic grammar and sentence patterns;
basic Vietnamese in daily life including self-introduction, time telling,
shopping, reading short messages, summarizing and answering questions;
practices of writing simple sentences.

GEN1107

ภาษาลาวพื้นฐาน
3(2-2-5)
Lao for Beginners
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาลาวด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาลาวอย่ า ง
บูรณาการ รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่
การทักทาย การแนะนําตนเอง การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น หลักการอ่านข้อความ
สั้นๆ การอ่านเพื่อสรุปความและตอบคําถามและการเขียน ประโยคง่ายๆ
Development of Integrated Lao language skills: listening, speaking,
reading and writing; basic sentences and grammar, conversation in daily
life including greetings, selt-introduction, time telling, shopping; practices of
reading short messages, summarizing and answering questions, and in
writing simple sentences.

GEN1108

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
ประวัติ ความสำคัญของภาษาไทย การพัฒนาทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน เสริมทักษะการใช้ภาษาไทย รวมถึงการแก้ไขปัญหาในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม

History; importance of Thai language; development of Thai
language skills: listening, speaking, reading and writing; enhancing skills of
Thai usage including appropriate communication solutions.
GEN1109

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ
English for Professinal Communication
3(2-2-5)
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในที่ทํางาน และ
ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารงานและประสานงานในบริบทวิชาชีพต่างๆ
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รหัส

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Development of English skills:listening, speaking, reading, and wri tng
in a workplace; English language skills in communication and
coordination in various professional contexts.
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัส
GEN2104

GEN2105

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
สุนทรียะ
3(3-0-6)
Aesthetics
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ ความสัมพันธ์ของสุนทรียศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
ความงาม ศิลปวัฒนธรรม สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม ความเป็นมาของศาสตร์การ
เห็น ศาสตร์การได้ยิน และศาสตร์การเคลื่อนไหว องค์ประกอบหลักทางด้านศิลปะ
ดนตรีและนาฏศิลป์ ออกแบบสื่อและจัดกิจกรรมต่างๆ การวิจารณ์ความงามโดย
สามารถนำความรู้ด้านสุนทรียะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และการดำเนินชีวิต
Meaning of aesthetics; relation between aesthetic and other
sciences: beauty, arts and cultures; behavioral aesthetics; background of
sciences in visualization, hearing and movement; major elements of arts,
music and dramatic arts; material designs and activity organizations;
beauty criticism; application of knowledge of aesthetics to personal
development and living.
จริยธรรมกับชีวิต
3(2-2-5)
Morality and Life
ความหมาย คุณค่า ความจริงและเป้าหมายของชีวิต ปรัชญา และแนวคิด ใน
การดำเนิ นชีวิต ความหมายของจริยธรรม การพัฒ นาจริยธรรมการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมในตนเอง การดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมการแก้ไขปัญหาของชีวิตโดย
อาศัยหลักศาสนธรรม
Meaning, values and goals of life; philosophy and concepts of
living; definition of ethics; ethical development of self-morality and
ethics; living together in society; solving life problems using religious
principles.

33
รหัส
GEN2106

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ทักษะชีวิต
3(2-2-5)
Life Skills
ทักษะการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยาการเข้าใจ
ตนเองและผู้ อื่น การพัฒนาบุคลิ กภาพ การสื่ อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์
กระบวนการคิด กระบวน การคิดแก้ปัญหาและการคิด อย่างมีวิจารณญาณ
Life skills for living in the current society using basics of psychology;
understanding self and others; personal development; communication
and building human relationships; thinking processes; processes of
problem solving and critical thinking.

GEN2107

ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
Information Literacy Skill for Learning in 21st Century
ความสำคัญของสารสนเทศและทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แหล่ งสารสนเทศทั้งแหล่ งสารสนเทศสถาบัน เช่น
ห้ องสมุด แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต เช่น เว็ปโอแพค (WebOPAC) ฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรม (Union Catalog) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) และ
เครื่องมือสืบค้นในอินเทอร์เน็ต การประเมิน การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ
การเรียบเรียงสารสนเทศ การอ้างอิง การใช้และเผยแพร่สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและ
ถูกกฎหมาย
Importance of information and information literacy skills for
learning in 21st Century; information sources including institute sources
such as libraries and internet information resources such as WebOPAC,
Union Catalog, online database and other internet search engines;
evaluation, analysis and synthesis of information; information arrangement;
citation and references; using and distributing information ethically and
legally.

GEN2108

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
21st Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5Cs โดยบูรณาการการประยุกต์
เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพใน
ศตวรรษที่ 21
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รหัส

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Searching, analyzing concepts and theories related to 5Cs skill by
integrating their applications for life and careers in the 21st Century
effectively.

GEN2109

การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ
3(2-2-5)
Personality Development and Art in Public Communication
แนวคิด บุคลิกภาพ และองค์ประกอบที่ทำให้มนุษย์มีบุคลิกภาพที่ต่างกัน การปรับ
พฤติกรรมและการควบคุมอารมณ์ การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร มรรยาทสังคม
หลักการใช้ภาษา และการสื่อสารในสังคม ศิลปะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เทคนิค
การสร้างโครงเรื่องที่ดี การฝึกปฏิบัติในการสื่อสารเพื่อนำเสนอในที่สาธารณะ
Concepts, personality and elements of personality affecting
individual differences; behavioral training and impulse control; enhancing
interpersonal relation in organizations; social etiquette; principles of
language usage and social communication; arts of improvisation;
techniques in creating plots; practice in public presentation.

GEN2110

การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ
1(0-2-2)
Introduction to Profession
ฝึกทักษะการสร้างเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง การจัดการความเครียดของ
ตนเอง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน การสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้รับบริการและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร
ในทีมสุขภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ
Practice skills of self-awareness; self-stress management; using
information technology in searching and presenting; developing
interpersonal relation with clients, family members and health teams
based on nursing code of ethics.
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รหัส
GEN2111

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
Meditation for Life Progress
ความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ลักษณะ ประโยชน์และการวัดผลของสมาธิ
สมาธิกับการพัฒนาความประเสริฐของมนุษย์ ลักษณะ ขั้นตอน และประโยชน์ของฌาน
และญาณ สิ่งควรรู้เรื่องวิปัสสนา การนำสมาธิไปใช้ในการพัฒนาชีวิต
Meaning, objectives, process, characteristics, benefits and
evaluations of meditation; meditation and sublimation development
human beings; characteristics, process and benefits of contemplation
(Jhans) and attainment (Nana); selected aspects of Insightful meditation;
application of meditation for life development.
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัส
GEN3101

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
สังคมและวิถีโลก
3(3-0-6)
Global Society and Living
การดำเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ภ ายใต้ ก ระแสการเปลี่ ย นแปลงของโลก ใน
ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีพลวัตของการ
เปลี่ย นแปลงในสั งคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกและประเทศไทย การ
ปรับตัวของไทยในการเป็นประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน สภาพปัญหาและ
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเป็นผลมาจากกระแส
โลกาภิวัฒน์และประชาคมอาเซียน
Ways of human living under global changes in the areas of
society, culture, economy, politics and technology; dynamics of changes in
a global society impacting the worlds’ population and Thai people;
adaptation of Thailand in the international community and the ASEAN
community; problems and trends of changes in Thailand as a result of
globalization and the formation of the ASEAN community.
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รหัส
GEN3102

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต
3(3-0-6)
Law for Living
หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน องค์กรในกระบวนการยุติธรรมทาง
แพ่งและทางอาญา
Principles of public and private law; legal organizations related to
civil and criminal procedures.

GEN3103

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ประวัติศาสตร์พัฒนาการการเมืองการปกครองไทย สถาบันทางการเมืองและ
เหตุการณ์สำคัญทางการเมือง แนวโน้มบริบททางการเมืองการปกครองของ
สังคมไทย
History and development of Thai politics and government; political
institutions and important political events; trends in the context of Thai
politics and government.

GEN3104

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
Citizenship and Social Responsibility
หลักการของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน นิติรัฐและนิติธรรม ความหมายของ
“พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ตื่นตัว ใน
สั ง คมประชาธิ ป ไตยและให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ตลอดจนปลู ก ฝั ง
จิ ต สำนึ ก บทบาท และหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมใน
ฐานะพลเมืองโลก
Basic principles of democracy; human rights; legal state and rule of
law; meaning of “citizenship” in a democratic regime; self-development to
be active citizens in a democratic society with social responsibility;
building social consciousness and awareness of one’s role and duties as
a good global citizen.
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รหัส
GEN3105

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ร้อยเอ็ดศึกษา
3(3-0-6)
Roi Et Studies
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม และ
เศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรม การดำเนิ น ชี วิ ต คติ ค วามเชื่ อ ประเพณี พิ ธี ก รรม ภูมิ
ปัญญา วรรณกรรม ศิล ปะ บุคคลสำคัญ พระเจ้าอยู่หัว กับ จังหวัดร้อยเอ็ด
Geography of Roi Et province; historical development; society and
economy; culture; lifestyle; beliefs; rituals; traditions; wisdom; literatures;
arts; dignitaries; the King and Roi Et province.

GEN3106

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
The King’s Wisdom for Local Development
พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การประยุกต์ใช้หลักการทรงงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการ
ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Biography; concepts; philosophy; royal duties; projects initiated by
His Majesty King Rama IX and the Philosophy of Sufficiency; application of the
King’s Working Principles for sustainable development; application of the
principles for local development.

GEN3107

สภาพแวดล้อมในพลวัตของชีวิต
3(2-2-5)
Life Dynamics in Environment
แนวคิด สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจสังคมไทย และ
สังคมโลกที่มีอิทธิพลต่อมนุษยชาติ การบูรณาการบริบทต่างๆ เพื่อปรับตัวให้เท่าทัน
กระแสการเปลี่ยนแปลง ตะหนัก สำนึกและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์
Concepts, social environment, cultures, politics, Thai
economic and global society influencing humankind; integration of different
contexts for adjustment under current changes; awareness and
consciousness in human value.
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รหัส
GEN3108

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern Office Management
แนวคิดองค์การและสำนักงานทันสมัย ลักษณะและความสำคัญของการจัดการ
สำนักงานสมัยใหม่ ศึกษาเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร การ
สื่อสารที่จำเป็นสำหรับสำนักงานและระหว่างสำนักงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการสำนักงาน
Concepts of modern organization and office; characteristics and
importance of modern office management; operational study; tools for
increasing efficiency of management; necessary communication in and
among offices; use of information technology in office management.

GEN3109

ผู้ประกอบการสมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern Entrepreneur
แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ บทบาทและความสำคัญของการบริหารยุค
ใหม่ องค์ประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพร้อมสำหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง
Concepts of business administration in globalization era; roles and
importance of modern business administration; business plan elements
and writing business plan; competency preparation for being an
entrepreneur; business feasibility; risk management.

GEN3110

ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
3(2-2-5)
Life Skills for Undergraduate Students
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้เจตคติ การ
เข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการ
จัดการปัญหาเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใน
มหาวิทยาลัย
Concepts and theories on emotion, personality, motivation,
learning, attitude, self-understanding, understanding others, relationship
establishment, living with others, problem solving skill for the daily living
and self-adjustment in the dynamic of university circumstances.
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รหัส
GEN3111

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
การรู้เท่าทันสื่อ
3(3-0-6)
Media Literacy
ความหมายและความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับ
การสื่อสาร การเข้าถึง เปิดรับ ตีความ และใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภท
ต่างๆ อิทธิพลของข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่มีต่อชีวิตประจำวัน ค่านิยม กฎหมาย และ
วัฒนธรรม สังคม
Meaning and importance of media literacy; concepts and principles
about communication; accessing, exposure, interpreting and using
information from various kinds of media; influences of information on
daily life; values laws and social culture.

GEN3112

การพยากรณ์ทางสังคม
3(2-2-5)
Social Forecasting
หลักการ ความหมาย และความสำคัญของการพยากรณ์ทางสังคม ทรัพยากรใน
การเข้าถึงการพยากรณ์ทางสังคม และการฝึกปฏิบัติการพยากรณ์ทางสังคม
วิเคราะห์ กรณี ศึก ษาสถานการณ์ต่ างที่ เกิ ดขึ้น ในสั ง คมโลก สามารถปรับตัว ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กำลังเกิดขึ้นและอนาคต
Principles, meaning and the importance of social forecasting;
resources to access social forecasting and social forecasting practice;
analyzing case studies in various situations occurring in world community
social change for adaptation in a changer social and future.

GEN3113

ภูมิปัญญาไทยและการบำบัดเสริม
2(1-2-3)
Thai Wisdom and Complementary Therapy
แนวคิดพื้นฐานและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพและการ
บำบัดเสริมที่ใช้ในการพยาบาล ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์เพื่อการผ่อนคลาย
การแพทย์แผนจีน ดนตรีบำบัด สมาธิบำบัด สะกดจิตบำบัดและการสร้างจินตภาพ
อาหารและการออกำลังกายเพื่อสุขภาพ แนวทางการเลือกวิธีบำบัดด้วยภูมิปัญญาไทย
และการบำบัดเสริมที่เหมาะสม
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รหัส

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Basic concepts and theories related to Thai wisdoms for health
and complementary therapies; Thai wisdoms and traditional Thai medicine;
herbs use in primary health care; herbal steam, herbal compress and
Thai massage for relaxation; traditional Chinese medicine; music therapy;
therapeutic meditation; hypnotherapy and guide imagery; food and
exercise for health; complementary therapy selecting guideline.

GEN3114

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3(3-0-6)
Laws and Professional Ethics
แนวคิด หลั ก การ ความสำคัญ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คำสั่ ง
ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหลักธรรมาภิบาลและ
ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ นำไปสู่การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะและ
เสียสละให้สังคม
Concepts, principles, importance, ministerial regulations, rules,
regulations and practical methods based on good governance
principles and integrity; morality and ethics of the profession leading to
ethical behaviors; behaving as a role model with public awareness and
social sacrifice.
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

รหัส
GEN4101

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise and Recreation for Health
ความหมาย ความรู้เบื้องต้น และนโยบายสาธารณะในการส่งเสริมสุขภาพ
ประเภท หลักการ และประโยชน์ของการออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ การ
ออกแบบ การจัดกิจกรรม และการฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายและนันทนาการ
เพื่อสุขภาพ ประเภทต่างๆ
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ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Meaning, basic knowledge, public policy in health promotion
principles and benefits of exercises and recreational activities for
health; activities design and management; practices of different types of
exercises and recreational activities for health.

GEN4106

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Science and Environment for Quality of life
หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสำคัญและผลกระทบของการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การนำความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างเป็นสุข
Fundamental of environment for science and quality of life;
impacts of scientific and technological development on ecosystem,
natural resources, and conservation; application of science to improve
sustainable life quality.

GEN4107

ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
3(2-2-5)
Life and Modern Technology
ความหมาย แนวคิด บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ต่อการ
ดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวโน้ม ผลกระทบของการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
เพื่อการดำเนินชีวิต และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
Meaning and concepts of modern technology; roles of modern
technology in everyday life and in the 21st Century learning; trends and
impact of information technology in the future; application of modern
technology in daily life and in local community development.

GEN4108

การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ ข้อมูล ข่าวสาร การนำเสนอ
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ และร้อยละ ความ
น่าจะเป็น ตรรกศาสตร์ และการใช้เหตุผล ลำดับและอนุกรม
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ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Principles and processes of human thinking; information and
basic data analysis; rules of three and percentage; preliminary
probability; logic and reasoning; order and series.

GEN4109

การคิดเชิงเหตุผล
3(2-2-5)
Logical Thinking
การดำเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้
เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาและ
การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลก
ปัจจุบันและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้
Number operations; proportions; percentages; problems solving;
reasoning; giving conditions in terms of language and symbolic and
pattern; analysis of problems solving and choosing appropriate
approaches; analyzing and explaining information in today's global and
making decisions based on data.

GEN4110

การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ดี
3(2-2-5)
Agriculture and Quality of Life
ความสำคัญของภาคการเกษตรกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ การผลิตทาง
การเกษตรอย่างยั่งยืน การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย สมุนไพร
กับการดูแลสุขภาพ การสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้จากการเกษตร
Importance of agricultural sector to human life; sustainable
agricultural production selection of agricultural products for safe
consumption; herbs and health care; building opportunities and
increasing income from agriculture.

43
รหัส
GEN4111

GEN4112

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Agricultural Resources and Environmental for Sustainability
ความสำคัญของทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการพื้นที่และ
ทรัพยากรทางการเกษตร ระบบการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน การเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม
การจัดการของเสียทางการเกษตร และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
Importance of agricultural resources and environment; principles of
agricultural resources management; sustainable agriculture system; ecofriendly agricultural practices; agricultural wastes management; and
related laws in resources and environment agricultural management.
เกษตรวิถีไทย
3(2-2-5)
Thai Lives Agriculture
ประวัติการเกษตรของชาติไทย เกษตรกับชีวิตประจำวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การเกษตร การเกษตรในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทาง
การเกษตร
Thai agriculture history; agriculture and daily life; local wisdom in
agriculture; current agriculture; utilization of agricultural product and
residues.

3.5 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (เรียงลำดับรหัสรายวิชา)
3.5.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัส
BIS1101

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology 1
หลักชีววิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิตโครงสร้างและ
องค์ประกอบของเซลล์ พันธุศาสตร์และการแบ่งเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต
อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุ์และ
การเจริญของพืชและสัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา
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ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Basic biology principles of life, bimolecular of organisms, cell
structure and organelles, genetics and cell division, organism
classification, plant kingdom, animal kingdom, plant anatomy and
physiology, plant and animal reproduction and development,
biodiversity and ecology.

BIS1102

ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-2)
Biology Laboratory 1
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาชีววิทยา 1 BIS1101
Laboratory related to the content in BIS1101: Biology 1.

BIS1103

ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
Biology 2
เมแทบอลิซึมของเซลล์ เอนไซม์ การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์
การแลกเปลี่ยนสาร การคายน้ำและการลำเลียงน้ำ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
สัตว์ การทำงานของระบบต่างๆ เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนของเลือด ระบบ
ประสาท ฮอร์โมนสัตว์และฮอร์โมนพืช
Cell metabolism, enzyme, photosynthesis, cellular respiration, cell
transportation, transpiration and water transport, animal anatomy and
physiology, the operation of various systems such as the
musculoskeletal system circulatory system, nervous system, animal
hormones and plant hormones.

BIS1104

ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-3-2)
Biology Laboratory 2
ปฏิบัติการชีววิทยาสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาชีววิทยา 2 BIS1103
Laboratory related to the content in BIS1103: Biology 2.
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รหัส
BIS1205

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
Microbiology
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจุลินทรีย์จำพวกโพรแคริโอต และยูแคริโอต โดย
เน้นหนักทางด้านอาหารเพาะเลี้ยง การเจริญเติบโต เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ และ
การจัดจำแนกชนิด ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นที่อาศัยของ
จุลินทรีย์และกระบวนการติดเชื้อ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม หัวข้อที่น่าสนใจทางจุล
ชีววิทยาในปัจจุบัน
Prokaryotic and eukaryotic microorganisms; cultivation; growth;
metabolism, genetics and classification; interrelationship of other
organisms; infections; industrial utilization; Bioremediation; trends in
microbiology.

BIS1206

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาจุลชีววิทยา
Laboratory related to the content in Microbiology.

1(0-3-2)

BIS1207

ชีวเคมี
3(3-0-6)
Biochemistry
เคมีของคาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิก ลักษณะ
โครงสร้าง สมบัติและการทำงานของเอนไซม์เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต เมแทบอ
ลิซึมของลิปิด กรดอะมิโนและโปรตีน เมแทบอลิซึมของโปรตีน เมแทบอลิซึมของกรด
นิวคลีอิกการแสดงออกของยีน
Chemistry of carbohydrates, amino acids, proteins, lipids and
nucleic acids. Enzymology, carbohydrate and lipid metabolism, amino
acid and protein, protein metabolism, nucleic acid metabolism, gene
expression.
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รหัส
BIS1208

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-2)
Biochemistry Laboratory
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาชีวเคมี
Laboratory related to the content in Biochemistry.

CHM1105

เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ตารางธาตุ
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย และ อุณหพลศาสตร์ สมดุล
เคมี สมดุลไออออน กรดเบส บัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า จลนพลศาสตร์ ธาตุทรานซิชัน
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
Atomic structure, chemical bonds, chemical reactions,
stoichiometry, periodic table, representative elements, gases, solids,
liquids, solutions, and thermodynamics, chemical equilibrium, ionic
equilibrium, acids and bases, buffer, electrochemistry, kinetics, transition
elements, coordination compounds, basic organic chemistry.

CHM1106

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-2)
General Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาเคมีทั่วไป
Laboratory related to the content in General Chemistry.

PHY1105

ฟิสิกส์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Physics
ทฤษฎีและการประยุกต์ของแรงและการเคลื่อนที่ การอนุรักษ์ของโมเมนตัมและ
พลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
กลศาสตร์ของของไหล ทฤษฎีสัมพันธภาพความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์
Theories and applications of force and motion, conservation of
momentum and energy, oscillations, system of particles, motion of rigid
bodies, fluid mechanics, theory of relativity, heat and thermodynamics.
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รหัส
PHY1106

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1(0-3-2)
General Physics Laboratory
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป
Laboratory related to the content in General Physics.

MTH1103

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematics for Science 1
ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์ บทประยุกต์ของอนุพันธ์ อนุพันธ์ย่อย
อินทิกรัล อินทิกรัลของฟังก์ชันชนิดต่างๆ อินทิกรัลจำกัดเขตและไม่จำกัดเขต อนุกรม
อนันต์
Limits of functions, continuous functions, derivatives, application
of derivative, partial derivative, integration and the integration of the
function types, definite integration, indefinite integration and infinite
series.

BIS2201

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Microbiology
จุลินทรีย์ที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรม ประเภทของการหมัก หลักการ
คัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อการอุตสาหกรรมและการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์
กระบวนการหมัก ประเภทของ อุตสาหกรรมท่ีใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์
Industrial important microorganisms, type of fermentation,
microbes selection for industrial use and storage of microbial strains.
Fermentation processes, types of industries that use microorganisms and
products.

BIS2202

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1(0-3-2)
Industrial Microbiology Laboratory
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Laboratory related to the content in Industrial Microbiology.
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รหัส
BIS2203

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
พันธุศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
3(3-0-6)
Genetics and Biodiversity
เซลล์ และออร์แกเนลล์ที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดพันธุกรรม
ระหว่างไมโทซิส และไมโอซิส หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมของเมนเดลและกฎความ
น่าจะเป็น สารพันธุกรรม การจำลองและการซ่อมแซมการทำงานของยีน และการ
ควบคุมมิวเทชันของยีนและโครโมโซม ความหลากหลายทางชีวภาพชองสิ่งมีชีวิต
Cell and organelles related to genetics; genetic inheritance during
mitosis and meiosis; Mendelian inheritance and probability; the
extension of Mendelian laws; genetic materials, replications and repair;
function and regulation; gene and chromosome mutations and
biodiversity of organism.

BIS2204

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
1(0-3-2)
Genetics and Biodiversity Laboratory
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาพันธุศาสตร์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
Laboratory related to the content in Genetics and Biodiversity.

BIS2205

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Plant Tissue Culture for industry
ประวัติความเป็นมาและนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การ
จัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สูตร
อาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและวิธีการเตรียม รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชทางอุตสาหกรรม
History and technical term in plants tissue culture. Organization of
plant tissue culture laboratory and laboratory equipment. Plant tissue
culture media and preparation, including application of plant tissue
culture for industry.
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รหัส
BIS2206

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางอุตสาหกรรม
1(0-3-2)
Plant Tissue Culture for industry Laboratory
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทาง
อุตสาหกรรม
Laboratory related to the content in Tissue Culture for industry.

BIS2207

ระบบวิทยาและชีวสารสนเทศ
3(3-0-6)
Systematic and Bioinformatics
ระบบวิทยาและการจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต การสืบค้นข้อมูลทางพันธุ
ศาสตร์จากระบบฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ความเหมือนและความ
แตกต่างของลำดับดีเอ็นเอ และลำดับกรดอะมิโน ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต การบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลเพื่อการเผยแพร่
Systematic and classification of organisms, searching for genetic
information from internet database, homology identification of DNA and
amino acid sequence, the phylogenetic relation of organisms,
information recording to the database for publication.

BIS2208

ปฏิบัติการระบบวิทยาและชีวสารสนเทศ
1(0-3-2)
Systematic and Bioinformatics Laboratory
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาระบบวิทยาและชีวสารสนเทศ
Laboratory related to the content in Systematic and
Bioinformatics.

BIS2209

การควบคุมทางชีวภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Biological control and environmental conservation
แนวความคิดและวิธีการควบคุมโดยชีววิธี การเพิ่มปริมาณ การทำ
สูตรสำเร็จ และวิธีการใช้ตัวกระทำที่มีชีวิตในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี รวมถึงการ
จัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Concepts and methods of biological control; Increasing volume
Formula for success and how to use living agents in biological pest
control including environmental management and conservation.
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รหัส
BIS2210

BIS2211

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ชีวจริยศาสตร์
1(1-0-3)
Bioethics
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับศีลธรรมและจริยธรรม
จริยธรรมพื้นฐาน จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณการใช้
สัตว์ การวิจัยในมนุษย์
Relationship between science and technology to morality and
ethics, basic ethics, ethics of science, research ethics, animal ethics,
human research.
ชีวสถิติศาสตร์
Biostatistics

3(2-2-5)

การค้นคว้าเอกสารทางวิชาการทางชีววิทยา ศึกษาวิธีการวาง
แผนการทดลองทางชีววิทยา สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา และการเขียน
โครงงานวิจัยและทำงานวิจัยทางชีววิทยา
Academic research in biology, experimental biology, statistical
analysis, statistical and analytical biology, writing research projects,
biological research.
CHM2411

เคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
หลักการวิเคราะห์ทางเคมี การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การสุ่ม
ตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างในทางเคมีวิเคราะห์ การคำนวณความเข้มข้น สถิติที่ใช้
ในเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก วิธีวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตกรดเบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน และการ
ไทเทรตแบบรีดอก
Principle of chemical analysis, qualitative and quantitative analysis,
sampling and sample preparation in analytical chemistry, concentration
calculations, statistics for analytical chemistry, gravimetric analysis,
volumetric analysis, acid-based titration, precipitation titration,
complexometric titration and redox titration.
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CHM2412

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1(0-3-2)
Analytical Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาเคมีวิเคราะห์
Laboratory related to the content in Analytical Chemistry.

BIS3201

เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(2-2-5)
Cell and Molecular Biology
โครงสร้าง หน้าที่ และสรีรวิทยาของเซลล์โปรคาริโอตและเซลล์ ยูคาริโอต วัฎ
จักรเซลล์และการควบคุม การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ วิธีการศึกษาด้านชีววิทยาของ
เซลล์พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ แนวคิดทางชีววิทยาระดับโมเลกุลพื้นฐาน ได้แก่ สมบัติ
ของชีวโมเลกุลและการทำงานการสร้างโปรตีน การผ่าเหล่า ชีววิทยาระดับโมเลกุลของ
ยีนและ จีโนม กลไกการควบคุมการทำงานและการแสดงออกของยีนพันธุวิศวกรรม
และการวิเคราะห์จีโนม การตอบสนองของเซลล์ต่อสิ่งแปลกปลอม ชีววิทยาระดับ
โมเลกุลของมะเร็ง
Cell structure, function and physiology of prokaryotes and
eukaryotes, cell cycle and control, cell differentiation, biological
methodology of cytogenetics; concepts in basic molecular biology:
properties and functions of biomolecules, molecular basis of protein
synthesis, mutation, molecular biology of gene and genome; mechanism
of gene expression and control, genetic engineering and genome
analysis, immune responses, molecular biology of cancer.

BIS3202

เทคนิคทางชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Bioindustry Techniques
เทคนิคปฏิบัติการเชิงอุตสาหกรรม การคัดแยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้
ในอุตสาหกรรม กระบวนการหมักเชิงอุตสาหกรรม การสกัดแยกผลิตภัณฑ์จาก
กระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอาง และ
การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
Principles and scopes of industrial technic; isolation and screening
of microorganisms for industries; industrial fermentation process;
medicinal and cosmetic process; separation of product from
biotechnology process; and industrial application.
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รหัส
BIS3203

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
การควบคุมและติดตามระบบมาตรฐาน
3(2-2-5)
Control and monitoring of standard systems
หลักการการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม บทบาทของการควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ เครื่องมือ
ควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพและการรับรองคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพของ
ไทยและมาตรฐานสากล
Principles of quality control in industrial applications. The role of
quality control in industrial applications Principles and techniques in
quality management. Quality control tools Quality Assurance System
and Quality Assurance Thai quality standards and international
standards.

BIS3204

ชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(2-2-5)
Occupational health and safety
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
อาชีพและอุบัติภัยที่เกิดจากการทำงานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการ
ทำงาน การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่องป้องกันอันตราย กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Study and practice on occupational health and safety in work,
occupation, accidents caused by work, and preventive control.
Improving working conditions, primary occupational health and safety
management. Mark and Security symbol Safety equipment First aid is
required by law and agencies involved in occupational health and safety
work.

BIS3205

สัมมนาทางชีววิทยาอุตสาหกรรม 1
1(0-3-2)
Seminar on Industrial Biology 1
ศึกษารวบรวมรายงานผลการวิจัยต่างๆ ที่น่าสนใจ เสนอต่อคณาจารย์และ
นักศึกษาอื่นๆ มีการวิเคราะห์และวิจารณ์
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ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Student’s presentations and discussions of topics of current
interests in industrial biology.

BIS3206

สัมมนาทางชีววิทยาอุตสาหกรรม 2
1(0-3-2)
Seminar on Industrial Biology 2
เสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยตนเอง เสนอต่อ
คณาจารย์และนักศึกษาอื่นๆ มีการวิเคราะห์และวิจารณ์
Student’s presentations and discussions of research in industrial
biology.

BIS4201

โครงงานวิจัยทางชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Field Experience in Industrial Biology
ค้นคว้าและดำเนินการวิจัยตามโครงร่างในโครงงานวิจัยทางชีววิทยา การ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานโครงงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัย
โดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย
Research and methodology on research project proposal, data
collection and analysis, research project writing, presentation and follow
the research ethics.

3.5.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3.5.2.1 กลุ่มวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รหัส
BIS3301

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Ethnobotany
พฤกษศาสตร์เบื้องต้น สัณฐานวิทยาพืช อนุกรมวิธานพืช สมุนไพรจากพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ในท้องถิ่นอีสาน หลักการของพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน อิทธิพล
ของพืชต่อวัฒนธรรมของมนุษย์ การเก็บเกี่ยวพืชและการอนุรักษ์พืช การใช้ประโยชน์
จากพืชของชุมชนอีสานเพื่อเป็นอาหารและยา ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ
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รหัส

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Introduction to botany, plant morphology, plant taxonomy,
monocotyledon and dicotyledon medicinal plants in the Northeastern
region of Thailand (Isan), principles of ethnobotany, influences of plants
on human culture, harvesting and conservation of plants, the use of
plants by Isan community for food and medicines, and local wisdom in
health.

BIS3302

พืชสมุนไพรเฉพาะถิ่นและการอนุรักษ์
3(2-2-5)
Endemic Herbs and Conservation
สัณฐานวิทยาของพืชสมุนไพรเฉพาะถิ่น หลักการทางอนุกรมวิธานพืชได้แก่ การ
จัดกลุ่ม การระบุชนิดและการตั้งชื่อพืช ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ โดยเน้นพืชสมุนไพร
เฉพาะถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ การบูรณาการประยุกต์ใช้และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องการอนุรักษ์และจัดการความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเฉพาะถิ่นและการอนุรักษ์
มีการศึกษานอกสถานที่
Endemic herbs morphology, identification; principles of plant
taxonomy including classification, identification and nomenclature,
botanical characters, emphasized on endemic herbs; biodiversity,
research apply and integration, endemic herbs and conservation. Field
trips required.

BIS3303

เภสัชพฤกษศาสตร์และการแปรรูปสมุนไพรเบื้องต้น
3(2-2-5)
Ethnopharmacology and Basic Medicinal Processing
อนุกรมวิธานพืช พฤกษศาสตร์พื้นบ้านทางการแพทย์ พฤกษเคมี การศึกษาผง
ยา การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเบื้องต้น สบู่ แชมพู ยาหม่อง น้ำมันเหลืองสมุนไพร
พิมเสนน้ำ และการทำชาสมุนไพร
Plant taxonomy medicinal botany, phytochemistry, drug powders
basic, medicinal processing; soap, shampoo, balm, herbal oil, borneol
water, medicinal tea.
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รหัส
BIS3304

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(2-2-5)
Cosmetics from Natural Products
หลักการตั้งตำรับและการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางประเภทต่าง ๆ ได้แก่
เครื่องสำอางทำความสะอาด เครื่องสำอางตกแต่ง เครื่องสำอางประเภทอื่น ๆ รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในการผลิตเครื่องสำอาง
Principles of formulation and quality assurance of various
cosmetics types consisting of cleansing cosmetics, decorative cosmetics
and other cosmetics. Application of natural materials as active
ingredients and necessities in cosmetics.

BIS3305

การจัดการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(2-2-5)
Business Management of Natural Products
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การจัดการ
โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การตลาดสมุนไพรและ
การแพทย์แผนไทย
Introduction to business in general and natural product business,
management of herbal and natural product industries, marketing of
herbal and Thai traditional medicines.

BIS3306

การปรับตัวของพืชต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
3(2-2-5)
Crop Adaptation to Global Adaptation Change
การปรับตัวด้านนิเวศวิทยาและสรีรวิทยาภายใต้สภาวะไม่เหมาะสม การปรับตัว
ของพืชในสภาวะแห้งแล้งและน้ำท่วมขัง ดินเค็ม สภาวะอุณหภูมิหนาวเย็นและ
อุณหภูมิสูง มลพิษทางอากาศ วิธีการเพิ่มความสามารถทนของพืชในสภาวะไม่
เหมาะสม
Plant ecophysiology and adaptation under stress, plant adaptation
to drought stress and water logging, salinity stress, low temperature
stress and high temperature stress, air pollution and methods for
improving stress tolerance of plants.
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รหัส
BIS3307

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเมือง
3(2-2-5)
Environmental Management and Urban Ecosystem
ความหมายและความสำคัญของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ชนิดของระบบ
นิเวศและทรัพยากรทางธรรมชาติ แนวคิด หลักการและขอบเขต ในการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศเมืองและการวางแผนพัฒนาเมือง กฎหมายและนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัญหาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การลดความเสี่ยงด้าน
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเมือง การทดแทนและการฟื้นฟูระบบนิเวศ
Meaning and importance of ecosystem and environment, type of
ecosystem and natural resources. Concepts, principles, and scopes of
environmental management, urban ecosystem and urban development,
law and policies relating to the environment, problems and
environmental evaluations, environmental problem risk reduction and
urban ecosystem, successions and recovery ecosystem.

BIS3308

การเพาะเลี้ยงแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Insects and Economic Invertebrates Culture
ความสำคัญเชิงเศรษฐกิจของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ชีววิทยาและ
แหล่งที่อยู่อาศัย การเพาะเลี้ยง บทบาทของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่อพืช
และสัตว์เศรษฐกิจ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายของ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Economic importance of insects and invertebrates, biology and
habitat, cultivation, roles of insects and invertebrates in economic plants
and animals and impacts of climate changes on diversity of economic
invertebrates.

BIS3309

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Aquaculture
ระบบการเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำ
กร่อย และทะเล อาหารและโภชนาการสำหรับสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์โรค การเก็บ
ผลผลิตและการแปรรูป และธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำ
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รหัส

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Hatchery, nursery and rearing systems for freshwater, brackish, and
marine organisms; feed and nutrition for aquatic organisms, genetic
improvement, disease, post-harvest and processing, aquaculture
businesses.

BIS3310

เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3(2-2-5)
Aquaculture Biotechnology
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสัตว์น้ำโดยการ
ประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพแขนงต่าง ๆ พันธุวิศวกรรมสัตว์น้ำ การเพิ่มคุณค่าทาง
อาหาร การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตฮอร์โมน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ความเหมาะสมของเทคโนโลยีชีวภาพ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง และการประเมินผลกระทบของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อสัตว์น้ำ
Use of aquaculture biotechnology for improvement on the
quantity and quality of aquatic animals based on genetic engineering of
aquatic animals, nutritional enhancement of aquatic feeds, application
of biotechnological products for aquaculture, production of various
hormonal delivery system for breeding; suitability of aquaculture
biotechnology and related ethics; assessment on the impact of
aquaculture biotechnology on aquatic animals.

BIS3311

พฤติกรรมของสัตว์และการอนุรักษ์
3(2-2-5)
Animal Behavior and conservation
กลไกการแสดงพฤติกรรมและการปรับตัวของสัตว์ นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการ
ของพฤติกรรม ความสัมพันธ์ของสัตว์ระหว่างกลุ่มประชากร ธรรมชาติของสัตว์เลี้ยง
สัตว์ป่า และการอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
Behavioral mechanism and adaptation of animals, ecological and
evolutionary of behavior, relationship between population. Nature of
domestic and wildlife animals and conservation of endangered species.
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3.5.2.2 กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและพันธุศาสตร์ประยุกต์
รหัส
BIS3401

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-2-5)
Biotechnology in Food Industry
หลักการและความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อการผลิตสารปรุงแต่งอาหาร การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคนิคทางชีวภาพมา
ใช้ในการเพิ่มคุณค่าอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีการผลิตเห็ด ไวน์ และโยเกิร์ต
ข้อกำหนดและความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพกับอาหารสุขภาพ
Concept and definition of biotechnology, role of biotechnology for
food ingredient, new technology and technique for value added in food
and nutrition, mushroom, wine and yogurt production technology,
regulations and safety of biotechnology and health food.

BIS3402

เทคโนโลยีการกำจัดของเสียในอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Waste Treatment Technology
ปัญหาที่เกิดจากของเสียในอุตสาหกรรม การจำแนกประเภท การจัดการ
เทคโนโลยีการบำบัด การบำบัดของเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ
Environmental problems of industrial waste; classification;
management; technology for waste treatment; biological treatment of
industrial waste.

BIS3403

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to industrial hygiene
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมและหลักสุขศาสตร์ของ
ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม การป้องกันและการควบคุมสิ่งอันตราย โรคต่างๆ จากการ
ทำงาน และหลักการจัดโปรแกรมสุขภาพในสถานอุตสาหกรรม
General knowledge about health and hygiene, environments and
hygiene principle for industrial workers, hazard prevention and control of
disease, health program management in industries.

59
รหัส
BIS3404

BIS3405

BIS3406

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Microbiology
นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ ดินและอากาศ การแพร่กระจายของ
จุลินทรีย์ในแหล่งอาศัยต่างๆ ลักษณะเฉพาะของจุลินทรีย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์
และสิ่งมีชีวิตต่างๆ บทบาทของจุลินทรีย์ต่อวัฎจักรของสาร จุลินทรีย์กับมลภาวะ
เทคนิคสำหรับปฏิบัติการทางจุลินทรีย์
Ecosystem that microorganism live in natural water bodies, soil
and air. Microbial distributions in vary habitats, identity of
microorganisms, microbe-microbe interactions and microbe–host
interactions, role of microorganisms in nutrient-cycles, microorganisms
and pollutions, laboratory work with microbial samples.
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
3(2-2-5)
Medical Microbiology
หลักการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา ชีวเคมี และสรีรวิทยาของจุลชีพ
ก่อโรค หลักการทำให้ปราศจากเชื้อ พยาธิในคนและสัตว์ โรคจากสัตว์ติดคน การ
พิสูจน์เอกลักษณ์เชื้อความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ การตรวจสอบเชื้อก่อโรคที่พบใน
การอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมทั่วไป
Basic principles of microbiology, parasitology, biochemical and
physiological aspects of pathogenic microorganisms; principles of aseptic
techniques; parasitic infestations in man and animals; animal-borne
diseases; identification of microorganisms; antimicrobial susceptibility
tests; application of microorganisms in food, drug, medical equipment
and general industries.
การควบคุมและการตรวจสอบจุลินทรีย์ทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
และทางการแพทย์
Industrial and medical microbial diagnostic tests and control
หลักการพื้นฐานในการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์และจุลินทรีย์ก่อโรค
ด้วยด้วยวิธีการมาตรฐานและวิธีการที่ทันสมัย ขั้นตอนการจัดการระบบการผลิต การ
กำจัดสิ่งคุกคามทางชีวภาพและระบบควบคุมคุณภาพสำหรับในอุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์ และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
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รหัส

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Principle of microbial diagnostic by gold standard and advanced
methods. Administration and management for production line, biological
hazard and quality control in food, drug, medical equipment and
general industries.

BIS3407

พันธุศาสตร์ประยุกต์ทางการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Applied Genetics
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างทางเคมี คุณสมบัติและหน้าที่ของสาร
พันธุกรรมการแสดงออกของยีนและการควบคุม พันธุศาสตร์ของเมนเดลและแบบอื่น
ๆ การหาตำแหน่งของยีนบนโครโมโซม การกลายพันธุ์ พันธุศาสตร์เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ การประยุกต์ใช้ พันธุศาสตร์ทาง
การเกษตร
The study and practice of chemical structures, properties and
functions of DNA, gene expression and regulation, Mendel’s genetics and
others, gene mapping, mutation, qualitative and quantitative genetics,
population genetics and evolution and the applications of genetics for
agriculture.

BIS3408

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวระดับโมเลกุล
3(2-2-5)
Rice Molecular Breeding
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวแบบมาตรฐาน พันธุกรรมของลักษณะเชิงคุณภาพ
พันธุกรรมของลักษณะเชิงปริมาณ พันธุศาสตร์โมเลกุล ชนิดเครื่องหมายโมเลกุล การ
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์ของลักษณะเชิง
คุณภาพและลักษณะเชิงปริมาณของข้าวด้วย เครื่องหมายโมเลกุล การคัดเลือกใน
แปลงทดลอง การปลูกศึกษาพันธุ์ การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์
Conventional rice breeding; genetics of qualitative traits; genetics
of quantitative traits; molecular genetics; types of molecular markers;
development of molecular markers for selection; improvement of
qualitative and quantitative traits in rice by molecular marker-assisted
selection; selection in field conditions; observations; yield trials and rice
seed production.
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รหัส
BIS3409

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
การวิเคราะห์ดีเอ็นเอในนิติวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
DNA Analysis in Forensic Science
ดีเอ็นเอและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม วัตถุพยานทางชีวภาพ การสกัดดีเอ็นเอ
จากนิวเคลียสและไมโตรคอนเดรีย เทคนิคในการวิเคราะห์ดีเอ็นเอในงานนิติ
วิทยาศาสตร์ การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์บุคคล การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็น
พ่อและการวิเคราะห์ดีเอ็นเอจากไมโตรคอนเดรีย
DNA and genetic inheritance, biological evidence, DNA extraction,
nuclear and mitochondrial DNA, techniques of DNA analysis in forensic
science; DNA personal identification, DNA paternity identification and
mitochondrial DNA analysis.

BIS3410

การวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computational Analysis of Genetic Information
การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางชีววิทยา การออกแบบไพรเมอร์ การ
วิเคราะห์ลำดับเบส ของดีเอ็นเอ การเปรียบเทียบลำดับเบสและลำดับกรดอะมิโน การ
ทำนายโครงสร้างของยีนและโปรตีน การวิเคราะห์ความใกล้ชิดทางพันธุกรรม
Prerequisite: None Retrieving information from biological
databases; primer design; DNA sequence analysis; comparisons of
nucleotide and deduced amino acid sequences; prediction of gene and
protein structures; phylogenetic analysis.

BIS3411

เครื่องหมายดีเอ็นเอ การพัฒนาและประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
DNA Markers: Developments and Applications
จีโนมของแบคทีเรีย พืช และสัตว์ องค์ประกอบและการวิเคราะห์จีโนม
หลักการของเครื่องหมายดีเอ็นเอ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
เพื่อการทำแผนที่ยีน การคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและด้านนิติวิทยาศาสตร์
Genome of bacteria, plants and animals; composition of genome and
genome analysis; principles of DNA markers; developments and applications
of DNA markers for gene mapping, for maker-assisted selection, for genetic
diversity validation, for evolution and for forensic science.
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2.2) กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
รหัส
BIS4202

BIS4203

ชื่อวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต(ท-ป-อ)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยาอุตสาหกรรม
1(90)
Preparation for Field Experience in Industrial Biology
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน
ชีววิทยาอุตสาหกรรม ความสำคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านชีววิทยา
อุตสาหกรรม หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ การประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการทำงาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทักษะการวางแผน ทักษะ
การวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ
Basic knowledge in method and process of Professional experience
in Industrial Biology, importance of professional experience in Industrial
Biology, principles of application letter writing, selection of working
places, achieving of job interview, organizational culture, personality
development, quality assurance and safety standards, English for
communication, planning skills, analysis skills, facing problem solving and
decision-making skills.
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยาอุตสาหกรรม
5(450)
Research Project in Industrial Biology
การปฏิบัติงานในโรงงานหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา
อุตสาหกรรม เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ โจทย์ปัญหาของสถานประกอบการ
อยู่ภายใต้ความดูแลของพนักงานที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาต้อง
นําเสนอหัวข้อโครงงาน ความก้าวหน้าและสอบจบ ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นที่
พอใจของคณะกรรมการ
Cooperative practice in factory and state agency related to
industrial biology for at least 12 weeks. Cooperative project varied under
supervision of staff and advisor. Presentation of proposal, progress and
defense with committees’ satisfaction.
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3.6 ชื่อ สกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.6.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำเร็จการศึกษา
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
สถาบัน
ปี พ.ศ.ที่
จบ
2564 2565 2566 2567
1
นางสาวพุทธพรรณี บุญมาก
อาจารย์
ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2561
12 12 12 12
3 4101 0113xxxx
วท.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2549
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2545
2
นางสาวสุชีลา ตาลอำไพ
อาจารย์
Ph.D. (Crop genetics and
Yunnan Agricultural
2562
12 12 12 12
breeding)
University (ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน)
วท.ม. (พันธุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541
ประสานมิตร
3
นางสาวสุฑารัตน์ คนขยัน
อาจารย์
วท.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2553
12 12 12 12
1 4905 0000xxxx
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2550
4
นายนภศูล ศิริจันทร์
อาจารย์
ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559
12 12 12 12
1 4599 0001xxxx
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2550
5
นายธนัย สุรศิลป์
อาจารย์
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
2555
12 12 12 12
3 3499 0167xxxx
วิโรฒประสานมิตร
วท.ม. (วาริชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา
2548
วท.บ. (วาริชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา
2541
หมายเหตุ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ให้ระบุ ตัวอย่างเช่น 3 4510 0070xxx x
ชื่อ–นามสกุล
ลำดับ
ตำแหน่งวิชาการ
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
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3.2.2 อาจารย์ประจำ
ลำดับ
1

ชื่อ–นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน

ตำแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

สถาบันการศึกษา

นางสาวเอื้อมพร จันทร์สองดวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (ความหลากหลายทางชีวภาพ
3 3401 0052xxxx
และชีววิทยาชาติพันธุ์)
วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)
นางสาวจตุพร หงส์ทองคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (ชีววิทยา)
3 7204 0058xxxx
วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)
นางสาวจรัญญา กุลยะ
อาจารย์
ปร.ด. (ชีววิทยา)
3 4803 0068xxxx
วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4

นายสุรชัย รัตนสุข
3 3099 0012xxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

5

นางสาวอุไรวรรณ ศรีพนา
3 3413 0011xxxx

6

นางสาวเกษร เมรัตน์
3 4506 0054xxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)
วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
วท.บ. (เคมี)
อาจารย์
วท.ด. (เคมี)
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (การสอนเคมี)
วท.บ. (เคมี)

2

3

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
2564 2565 2566 2567
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ลำดับ
7
8
9

10

ชื่อ–นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน
นายภูรติ ควินรัมย์
3 3301 0086xxxx
นายปฐมพงษ์ ชนะนิล
132070000xxxx
นางสุพรรณิการ์ ชนะนิล
446080000xxxx

ตำแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

อาจารย์

วศ.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน (การสอน
คณิตศาสตร์)
ศษ.บ.การสอนมัธยมศึกษา (ฟิสิกส์คณิตศาสตร์)

นางสาววิวัฒนา เย็นวัฒนา
อาจารย์
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร)
144990003xxxx
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ให้ระบุตัวอย่างเช่น 3 4510 0070xxx x

สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
2564 2565 2566 2567
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
จากความต้องการที่บ ัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิช าชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้น
หลักสูตรได้กำหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการประกอบอาชีพ เป็นเครื่องมือ
ได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคปลาย ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกำหนดในการทำโครงการวิจัยทางชีววิทยา ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้
พื้นฐานทางชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ และสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี ความการคิดสร้างสรรค์และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบัน นำความรู้มาบูรณาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ สร้างสรรค์งานที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพื่อการเรียนการสอน หรือเพื่อทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีจำนวนผู้ร่วมทำโครงงานวิจัย 1-3 คน และมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานเพื่อพัฒนา
งานทางด้านชีววิทยา
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
โครงงานวิจัยทางชีววิทยาที่นักศึกษาสนใจควรอยู่ในกรอบข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิจัยทาง
ชีววิทยา โดยใช้ความรู้พื้นฐานและทักษะทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงงานวิจัยฯ นั้น
สามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทำโครงงานวิจัยฯ และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงงานวิจั ยฯ
ด้วย ขอบเขตการทำงานวิจัยต้องเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้การดูแลและควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา มีการนำเสนอผลโครงงานวิจัยฯ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่หรือทฤษฎี ที่สามารถ
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อธิบายผลได้ชัดเจน และต้องผ่านการประเมินผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสาขาหรือผู้เชี่ ยวชาญ
จากภายนอก การเสนอผลโครงงานวิจัยฯ ต้องผ่านตามเกณฑ์ที่กรรมการกำหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีองค์ความรู้จากโครงงานวิจัยทางชีววิทยา
2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัยด้วยกระบวนการและทักษะทางวิทยาศาสตร์
3) สามารถเข้าถึงข้อมูลวิจัยทางชีววิทยาจากฐานข้อมูลออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล
4) สามารถใช้ข้อมูลวิจัยจากฐานข้อมูลฯ เป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน เพื่อนำไป
การคิดวิเคราะห์และอภิปรายผลของข้อมูลโครงงานวิจัยฯ
5) สามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
6) สามารถนำเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน
5.3 ช่วงเวลา
ภาคต้น ของชั้นปีที่ 4
5.4 จำนวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การให้คำแนะนำช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา ดังนี้
1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หัวข้อที่นักศึกษาสนใจ
2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คำปรึกษา การติดตามการทำงานของนักศึกษา และ
จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา
3) อาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการวิจัยให้สอดคล้องกับ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องวิทยาศาสตร์ที่
จำเป็นสำหรับการวิจัย เป็นต้น
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินคุณภาพโครงงานวิจัยฯ โดยอาจารย์ประจำวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทำโครงงานวิจัยฯ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ประจำวิชา อาจารย์อื่น อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต การรายงานแบบปากเปล่าและเอกสาร
3) ประเมิ น ผลโครงงานวิ จ ั ย ฯ ของนั ก ศึ ก ษาในภาพรวม จากการติ ด ตามการทำงาน ผล
โครงงานวิจัยฯ ที่เกิดในแต่ละขั้นตอนและรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ
มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่
นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา
ด้านภาวะผู้น ำ และความรับ ผิดชอบ - กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีการ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
กำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำรายงานตลอดจนกำหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการนำเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้
สร้างภาวะผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการดำเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่ำเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น
- นักศึกษาสามารถรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
2) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และความอดทน
3) มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงเวลา เคารพกติ ก าขององค์ ก รและสั ง คม ยึ ด มั่ น ใน
หลั ก ประชาธิ ป ไตย
4) มีจิตสำนึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์และสังคม มีน้ำใจและความเสียสละ จิต
อาสา จิตสาธารณะ
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่ได้พัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมในทุกรายวิชา
2) เน้นการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยนำสิ่ง
ที่เรียนรู้ในรายวิชาไปปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงาน
3) เรียนรู้และฝึกจากกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานตามกำหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
3) ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่เป็นความรู้ความสามารถของ
ตนเองโดยไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอื่น
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ
อาหาร อารมณ์ การออกกำลังกาย การพักผ่อน และการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับจิตวิญญาณ
2) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ทางกายภาพของโลก และจักรวาล
3) มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย
มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การเมือง การปกครอง
4) มีความรอบรู้สากลที่จำเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย อภิปราย การปฏิบัติงานกลุ่ม
การลงมือปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของวิชานั้นๆ และ
จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาด้านต่างๆ คือ
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1) การทดสอบย่อย
2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
3) การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาทำ
4) ประเมินจากการนำเสนอผลงานหรือโครงการ
5) ประเมินจากรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี
2) สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐาน รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย ลงความเห็น
และสื่อความหมาย ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ
3) มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห์ และ
บูรณาการความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
4) มีทักษะในการทำงาน สามารถวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้
อย่างดี สามารถบูรณาการความรู้และนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การวิเคราะห์และนำมาสู่การอภิปรายกลุ่ม
2) ศึกษาดูงาน และการเรียนรู้จากสภาพจริง
3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางทางปัญญา
ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน จากการปฏิบัติงานกลุ่มและผลงานกลุ่ม การทดสอบโดยใช้การสอบ
กลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบมีการวิเคราะห์แนวคิด
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจตนเองและผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2) มีวินั ย ในตนเอง มี ความรับผิ ดชอบต่ อตนเอง มี ความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่
รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม มีจิตสาธารณะ
3) มีทั ก ษะการเรี ย นรู้ ข้ า มวั ฒ นธรรม ยอมรั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
ยอมรับความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน ผู้เรียนกับบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมสนับสนุน และผู้เรียนกับผู้ที่ร่วมทำงาน
2) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่นเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในฐานนะผู้นำ ผู้ตามที่ดี
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานใน
องค์กรและบุคคลทั่วไป
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
2) ประเมินจากทักษะการแสดงออกในภาวะผู้นำ ผู้ตามจากสถานการณ์การเรียน
การสอนที่กำหนดให้ทำ
3) ประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีมและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ด้า นทักษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
และสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารที่จำเป็นได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรี ยนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เ ชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ
2) จั ด ประสบการณ์ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ก ารสื่ อ สารทั้ ง การพู ด การฟั ง การเขี ย น
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอื่น
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3) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ในสถานการณ์ที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
และสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการประเมินเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกทฤษฎีการเรียนรู้หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้
ทฤษฎีการสอน การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน
2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด
3) ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลการทำรายงานและกิจกรรมในห้องเรียน
3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความหมายดังนี้
3.1.1 คุณธรรมจริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
2) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และความอดทน
3) มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงเวลา เคารพกติ ก าขององค์ ก รและสั ง คม ยึ ด มั่ น ใน
หลักประชาธิป ไตย
4) มีจิตสำนึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม มีน้ำใจและความเสียสละ
จิตอาสา จิตสาธารณะ
3.1.2 ความรู้
1) มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน
ด้านสุขภาพ อาหาร อารมณ์ การออกกำลังกาย การพักผ่อน และการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับจิต
วิญญาณ
2) มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ทางกายภาพของโลก และจักรวาล
3) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม ได้ แ ก่ ความรู้ พื้ น ฐาน
ด้านกฎหมาย มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การเมือง การปกครอง
4) มี ค วามรอบรู้ ส ากลที่ จ ำเป็ น ทั้ ง ด้ า นภาษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม
ทั้ ง ในประเทศ อาเซียนและโลก
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี
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2) สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐาน รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย ลงความเห็น
และสื่อความหมาย ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ
3) มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห์ และ
บูรณาการความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
4) มี ทั ก ษะในการทำงาน สามารถวางแผน จั ด การ และปฏิ บัติง านให้ส ำเร็จ
ลุล่วงได้อย่างดี สามารถบูรณาการความรู้และนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ
1) เข้าใจตนเองและผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2) มี วิ นัย ในตนเอง มี ค วามรับ ผิดชอบต่ อตนเอง มี ค วามรับผิดชอบต่อหน้าที่
รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม มีจิตสาธารณะ
3) มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ข้ า มวั ฒ นธรรม ยอมรั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
ยอมรับความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ และ
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารที่จำเป็นได้

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
English for Beginners
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
English for International Communication
GEN1104 ภาษาญี่ป่นุ พื้นฐาน
Japanese for Beginners




























4. มีทักษะในการทำงานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้
อย่างดี สามารถบูรณาการความรู้และนำความรู้ไปปรับใช้

2. มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อชุมชนสังคม มีจิต
สาธารณะ
3. มีทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยอมรับ
ความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์


























4. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้
และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นทีส่ นใจในการสือ่ สารี่จำเป็นได้

3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ตอ่ ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

3. ทักษะทางปัญญา

1. เข้าใจตนเองและผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

3. มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวจิ ารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์และบูรณา
การความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ

2. ความรู้

2. สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐานรวบรวมข้อมูลแปลความหมายลงความเห็นและสื่อ
ความหมายข้อมูลได้อย่างเน่าเชื่อถือ

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี

4. มีความรอบรูส้ ากลทีจ่ ำเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก

3. มีความรู้ความเข้าใจในการอยูร่ ่วมกันในสังคม

1.คุณธรรม จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ

1. มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

4. มีจิตสำนึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม มีนำ้ ใจและความเสียสละ
จิตอาสา จิตสาธารณะ

รายวิชา
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต

4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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GEN1107 ภาษาลาวพื้นฐาน
Lao for Beginners
GEN1108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในวิชาชีพ
English for Professional Communication
















































































4. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้
และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นทีส่ นใจในการสือ่ สารี่จำเป็นได้

3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ตอ่ ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

3. ทักษะทางปัญญา

1. เข้าใจตนเองและผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2. ความรู้

2. สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐานรวบรวมข้อมูลแปลความหมายลงความเห็นและ
สื่อความหมายข้อมูลได้อย่างเน่าเชื่อถือ

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี

4. มีความรอบรูส้ ากลทีจ่ ำเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศ อาเซียนและโลก

3. มีความรู้ความเข้าใจในการอยูร่ ่วมกันในสังคม

2. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ

1. มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

4. มีจิตสำนึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม มีนำ้ ใจและความ
เสียสละจิตอาสา จิตสาธารณะ

3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

3. มีทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยอมรับ
ความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์

GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน
Chinese for Beginners
GEN1106 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
Vietnamese for Beginners
2. มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อชุมชนสังคม มีจิต
สาธารณะ

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ต่อ)
4. มีทักษะในการทำงานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้
อย่างดี สามารถบูรณาการความรู้และนำความรู้ไปปรับใช้

รายวิชา
3. มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวจิ ารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์และ
บูรณาการความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ

1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต

1.คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

75

Information Literacy Skill for Learning in
21st

4. มีทักษะในการทำงานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้
อย่างดี สามารถบูรณาการความรู้และนำความรู้ไปปรับใช้











































































Century

4. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้
และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นทีส่ นใจในการสือ่ สารี่จำเป็นได้

3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ตอ่ ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

3. มีทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยอมรับ
ความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์





2. มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อชุมชนสังคม มีจิต
สาธารณะ

3. ทักษะทางปัญญา

1. เข้าใจตนเองและผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2. ความรู้

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี

4. มีความรอบรูส้ ากลทีจ่ ำเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศ อาเซียนและโลก

3. มีความรู้ความเข้าใจในการอยูร่ ่วมกันในสังคม

2. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ

1. มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

3. มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวจิ ารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์และ
บูรณาการความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ

GEN2104 สุนทรียภาพ
Aesthetics
GEN2105 จริยธรรมกับชีวิต
Morality and Life
GEN2106 ทักษะชีวิต
Life Skills
GEN2107 ทักษะการรูส้ ารสนเทศสำหรับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
2. สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐานรวบรวมข้อมูลแปลความหมายลงความเห็นและ
สื่อความหมายข้อมูลได้อย่างเน่าเชื่อถือ

2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
4. มีจิตสำนึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม มีนำ้ ใจและความ
เสียสละจิตอาสา จิตสาธารณะ

รายวิชา
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต

1.คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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GEN2108
21st Century Skills for Living and Occupations

GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร
ในที่สาธารณะ
Personality Development and Art in
Public Communication
GEN2110 การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ
Introduction to Profession
GEN2111 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Progress







































































4. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้
และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นทีส่ นใจในการสือ่ สารี่จำเป็นได้

3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ตอ่ ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

3. มีทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยอมรับ
ความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์

2. มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อชุมชนสังคม มีจิต
สาธารณะ

3. ทักษะทางปัญญา

1. เข้าใจตนเองและผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2. ความรู้

4. มีทักษะในการทำงานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้
อย่างดี สามารถบูรณาการความรู้และนำความรู้ไปปรับใช้

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี

4. มีความรอบรูส้ ากลทีจ่ ำเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศ อาเซียนและโลก

3. มีความรู้ความเข้าใจในการอยูร่ ่วมกันในสังคม

2. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ

1. มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

3. มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวจิ ารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์และ
บูรณาการความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
2. สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐานรวบรวมข้อมูลแปลความหมายลงความเห็นและ
สื่อความหมายข้อมูลได้อย่างเน่าเชื่อถือ

2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (ต่อ)
4. มีจิตสำนึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม มีนำ้ ใจและความ
เสียสละจิตอาสา จิตสาธารณะ

รายวิชา
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต

1.คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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GEN3101 สังคมและวิถโี ลก
Global Society and Living
GEN3102 กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต
Law for Living
GEN3103 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government

GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
Citizenship and Social Responsibility
GEN3105 ร้อยเอ็ดศึกษา
Roi Et Studies












































3. มีทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์



2. มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อชุมชนสังคม มีจิต
สาธารณะ












































4. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้
และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นทีส่ นใจในการสือ่ สารี่จำเป็นได้

3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ตอ่ ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

3. ทักษะทางปัญญา

1. เข้าใจตนเองและผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4. มีทักษะในการทำงานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้อย่าง
ดี สามารถบูรณาการความรู้และนำความรู้ไปปรับใช้

3. มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวจิ ารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์และบูรณา
การความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ

2. ความรู้

2. สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐานรวบรวมข้อมูลแปลความหมายลงความเห็นและสื่อ
ความหมายข้อมูลได้อย่างเน่าเชื่อถือ

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี

4. มีความรอบรูส้ ากลทีจ่ ำเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก

3. มีความรู้ความเข้าใจในการอยูร่ ่วมกันในสังคม

2. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

1. มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4. มีจิตสำนึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม มีนำ้ ใจและความเสียสละจิต
อาสา จิตสาธารณะ

รายวิชา
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต

1.คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

The King’s Wisdom for Local Development
GEN3107 สภาพแวดล้อมในพลวัตของชีวิต
Life Dynamics in Environment
GEN3108 การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
Modern Office Management
GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่
Modern Entrepreneur

GEN3110 ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
Life Skills for Undergraduates





























































3. มีทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์
3.1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์


















4. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้
และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นทีส่ นใจในการสือ่ สารี่จำเป็นได้

3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
2. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ตอ่ ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

2. มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อชุมชนสังคม มีจิต
สาธารณะ

3. ทักษะทางปัญญา

1. เข้าใจตนเองและผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4. มีทักษะในการทำงานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้อย่าง
ดี สามารถบูรณาการความรู้และนำความรู้ไปปรับใช้



3. มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวจิ ารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์และบูรณา
การความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ

2. ความรู้

2. สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐานรวบรวมข้อมูลแปลความหมายลงความเห็นและสื่อ
ความหมายข้อมูลได้อย่างเน่าเชื่อถือ

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี

4. มีความรอบรูส้ ากลทีจ่ ำเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก

3. มีความรู้ความเข้าใจในการอยูร่ ่วมกันในสังคม

2. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ

1. มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (ต่อ)
4. มีจิตสำนึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม มีนำ้ ใจและความเสียสละจิต
อาสา จิตสาธารณะ

รายวิชา
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต

1.คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (ต่อ)

Thai Wisdom and Complementary Therapy

GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Laws and Professional Ethics


















































4. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้
และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นทีส่ นใจในการสือ่ สารี่จำเป็นได้

3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
2. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ตอ่ ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

3. ทักษะทางปัญญา

1. เข้าใจตนเองและผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4. มีทักษะในการทำงานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้อย่าง
ดี สามารถบูรณาการความรู้และนำความรู้ไปปรับใช้

3.1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์



3. มีทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์



2. มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อชุมชนสังคม มีจิต
สาธารณะ



3. มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวจิ ารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์และบูรณา
การความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ

2. ความรู้

2. สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐานรวบรวมข้อมูลแปลความหมายลงความเห็นและสื่อ
ความหมายข้อมูลได้อย่างเน่าเชื่อถือ



1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี

4. มีความรอบรูส้ ากลทีจ่ ำเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก

3. มีความรู้ความเข้าใจในการอยูร่ ่วมกันในสังคม

2. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ

1. มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

4. มีจิตสำนึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม มีนำ้ ใจและความเสียสละจิต
อาสา จิตสาธารณะ

รายวิชา
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

GEN3111 การรู้เท่าทันสื่อ
Media Literacy
GEN3112 การพยากรณ์ทางสังคม
Social Forecasting
GEN3113 ภูมิปัญญาไทยและการบำบัดเสริม
2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต

1.คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Exercise and Recreation for Health
GEN4106 วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต
Science and Environment for Quality of life
GEN4107 ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
Life and Modern Technology
GEN4108 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
GEN4109 การคิดเชิงเหตุผล
Logical Thinking























































































4. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้
และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นทีส่ นใจในการสือ่ สารี่จำเป็นได้

3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ตอ่ ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

3. มีทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์

3. ทักษะทางปัญญา

2. มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อชุมชนสังคม มีจิต
สาธารณะ

2. ความรู้

1. เข้าใจตนเองและผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4. มีทักษะในการทำงานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้อย่าง
ดี สามารถบูรณาการความรู้และนำความรู้ไปปรับใช้



3. มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวจิ ารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์และบูรณา
การความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ



2. สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐานรวบรวมข้อมูลแปลความหมายลงความเห็นและสื่อ
ความหมายข้อมูลได้อย่างเน่าเชื่อถือ



1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี

4. มีความรอบรูส้ ากลทีจ่ ำเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก

3. มีความรู้ความเข้าใจในการอยูร่ ่วมกันในสังคม

2. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ

1. มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

4. มีจิตสำนึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม มีนำ้ ใจและความเสียสละจิต
อาสา จิตสาธารณะ

รายวิชา
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต

1.คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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GEN4112 เกษตรวิถีไทย
Thai Lives Agriculture









































4. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้
และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นทีส่ นใจในการสือ่ สารี่จำเป็นได้

3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ตอ่ ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

3. มีทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์

2. มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อชุมชนสังคม มีจิต
สาธารณะ

3. ทักษะทางปัญญา

1. เข้าใจตนเองและผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4. มีทักษะในการทำงานสามารถวางแผนจัดการและปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้อย่าง
ดี สามารถบูรณาการความรู้และนำความรู้ไปปรับใช้

3. มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวจิ ารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์และบูรณา
การความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ

2. ความรู้

2. สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐานรวบรวมข้อมูลแปลความหมายลงความเห็นและสื่อ
ความหมายข้อมูลได้อย่างเน่าเชื่อถือ

1. สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี

4. มีความรอบรูส้ ากลทีจ่ ำเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
อาเซียนและโลก

3. มีความรู้ความเข้าใจในการอยูร่ ่วมกันในสังคม

1.คุณธรรม จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ

1. มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

4. มีจิตสำนึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม มีนำ้ ใจและความเสียสละจิต
อาสา จิตสาธารณะ

รายวิชา
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)
GEN4110 การเกษตรกับคุณภาพชีวิต
Agriculture and Quality of Life
GEN4111 การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Sustainable Agricultural Resources and
Environment Management
2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและความอดทน

1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมที่มุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ
(2) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) สอดแทรกความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
(2) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในชั้นเรียน
(3) จัดให้มีคะแนนในส่วนของการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย การทำงานเป็น
กลุ่มต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
(4) เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม
(2) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
3.2 ด้านความรู้
3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การสอนหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฎิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริงโดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
(2) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถตอบคำถามได้ทั้งในและนอกชั้นเรียน
(3) การจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่
มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาโดยการสอบย่อย การสอบกลางภาค
เรียนและปลายภาคเรียน การสอบภาคปฏิบัติ การทำแบบฝึกหัดและการทำรายงาน
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
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3.3 ทักษะทางปัญญา
3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามหลักการและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์
(2) สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ใน
การแก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม
(3) สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(4) มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการสัมมนา การทำโครงงานวิจัย
3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลจากความถูกต้องในการตอบคำถามในชั้นเรียน ในแบบฝึกหัด งานที่
ได้รับมอบหมาย ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและจากโครงงานวิจัย
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
3.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นําและมีมนุษยสัมพันธ์
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(3) มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
2.3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยจัดให้มีการเรียนรู้และทำงานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
(2) จัดให้มีรายวิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ทำงานกลุ่ม
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(3) ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในชั้นเรียน
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
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3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จริง
แล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
2) ใช้ powerpoint ที่มีรูปแบบเหมาะสม น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทำ
ความเข้าใจ ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3) กระตุ้นให้เห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้น
ข้อมูล
3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฏีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
BIS1101 ชีววิทยา 1
Biology 1
BIS1102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory 1








2. สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ในการ
แก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม








2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม













4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น

3. มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

3. ทักษะทางปัญญา

1. มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์

1. สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม



4. มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

2. ความรู้

3. สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมผี ลตามหลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์





3. มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น

รายวิชา
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมทีม่ ุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ
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5. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ในการ
แก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม
























2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม
3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์




















3. มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

3. ทักษะทางปัญญา

1. มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์

1. สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม





4. มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

2. ความรู้

3. สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมผี ลตามหลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
BIS1103 ชีววิทยา 2
Biology 2
BIS1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory 2
BIS1205 จุลชีววิทยา
Microbiology
2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น

รายวิชา
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมทีม่ ุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ
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4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
BIS1206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory
BIS1207 ชีวเคมี
Biochemistry
BIS1208 ปฏิบัติการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory



































4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น

2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

3. มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

3. ทักษะทางปัญญา

1. มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์

4. มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ



2. สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ในการ
แก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม

2. ความรู้

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมผี ลตามหลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์

3. มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.คุณธรรม
จริยธรรม

3. สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม



1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น

รายวิชา
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมทีม่ ุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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PHY1105







































4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น

2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

3. มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

3. ทักษะทางปัญญา

1. มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์

4. มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

2. ความรู้

3. สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2. สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ในการ
แก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม

ฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics
1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมผี ลตามหลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
CHM1105 เคมีทั่วไป
General Chemistry
CHM1106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น

รายวิชา
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมทีม่ ุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
PHY1106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory
MTH1103 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
Mathematics for Science 1
BIS2201 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
BIS2202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology Laboratory


















































4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์



3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น

2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

3. มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

3. ทักษะทางปัญญา

1. มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์

4. มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

3. สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ในการ
แก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม

2. ความรู้

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมผี ลตามหลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์

3. มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น

รายวิชา
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมทีม่ ุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
BIS2203 พันธุศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
Genetics and Biodiversity
BIS2204 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
Genetics and Biodiversity Laboratory
BIS2205 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางอุตสาหกรรม
Plant Tissue Culture for industry



































4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น

2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

3. มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

3. ทักษะทางปัญญา

1. มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์

4. มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

3. สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ในการ
แก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม

2. ความรู้

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมผี ลตามหลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์

3. มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น

รายวิชา
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมทีม่ ุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
BIS2206 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางอุตสาหกรรม
Plant Tissue Culture for industry Laboratory
BIS2207 ระบบวิทยาและชีวสารสนเทศ
Systematic and Bioinformatics
BIS2208 ปฏิบัติการระบบวิทยาและชีวสารสนเทศ
Systematic and Bioinformatics Laboratory






































4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์



3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น



2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

3. มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

3. ทักษะทางปัญญา

1. มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์

4. มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

3. สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ในการ
แก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม

2. ความรู้

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมผี ลตามหลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์

3. มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น

รายวิชา
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมทีม่ ุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
BIS2209 การควบคุมทางชีวภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Biological control and environmental
conservation
BIS2210 ชีวจริยศาสตร์
Bioethics
BIS2211 ชีวสถิติศาสตร์
Biostatistics










































4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์



3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น

2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

3. มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

3. ทักษะทางปัญญา

1. มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์

4. มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

3. สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ในการ
แก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม

2. ความรู้

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมผี ลตามหลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์

3. มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น

รายวิชา
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมทีม่ ุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
CHM2411 เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry
CHM2412 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory
BIS3201 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
BIS3202 เทคนิคทางชีววิทยาอุตสาหกรรม
Bioindustry Techniques
























































4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น

2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

3. มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

3. ทักษะทางปัญญา

1. มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์

4. มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

3. สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ในการ
แก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม

2. ความรู้

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมผี ลตามหลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์

3. มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น

รายวิชา
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมทีม่ ุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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BIS3205 สัมมนาทางชีววิทยาอุตสาหกรรม 1
Seminar on Industrial Biology 1

















BIS3204 ชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational health and safety






4. มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ



























4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น

2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

3. มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

3. ทักษะทางปัญญา

1. มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์

3. สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ในการ
แก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม









2. ความรู้

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมผี ลตามหลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์

3. มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น





รายวิชา



1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมทีม่ ุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
BIS3203 การควบคุมและติดตามระบบมาตรฐาน
Control and monitoring of standard systems
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์






2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม







1. สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม







3. มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร







2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน







1. มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์







4. มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ





1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมผี ลตามหลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์





3. สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน







2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



2. ความรู้

2. สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ในการ
แก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง



1.คุณธรรม
จริยธรรม



3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ



BIS4202 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม
Professional Internship in Industrial Biology
2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น

Preparation for Field Experience in Industrial Biology



- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
BIS3206 สัมมนาทางชีววิทยาอุตสาหกรรม 2
Seminar on Industrial Biology 2
BIS4201 โครงงานวิจัยทางชีววิทยาอุตสาหกรรม
Field Experience in Industrial Biology
BIS4202 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาชีววิทยา
อุตสาหกรรม
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมทีม่ ุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ

รายวิชา
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3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ในการ
แก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม










































4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น

2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

3. มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

3. ทักษะทางปัญญา

1. มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์

4. มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

2. ความรู้

3. สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมผี ลตามหลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
BIS3301 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านประยุกต์
Applied Ethnobotany
BIS3302 พืชสมุนไพรเฉพาะถิ่นและการอนุรักษ์
Endemic Herbs and Conservation
BIS3303 เภสัชพฤกษศาสตร์และการแปรรูปสมุนไพรเบื้องต้น
Ethnopharmacology and Basic Medicinal
Processing
2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น

รายวิชา
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมทีม่ ุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
BIS3304 เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Cosmetics from Natural Products
BIS3305 การจัดการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Business Management of Natural Products
BIS3306 การปรับตัวของพืชต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก
Crop Adaptation to Global Adaptation Change















4. มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ










4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์



3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น



2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม



3. มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม



2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

3. ทักษะทางปัญญา

1. มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์

3. สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม



2. สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ในการ
แก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม

2. ความรู้

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมผี ลตามหลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์

3. มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น

รายวิชา
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมทีม่ ุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
BIS3307 การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเมือง
Environmental Management and Urban
Ecosystem
BIS3308 การเพาะเลีย้ งแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
เศรษฐกิจ
Insects and Economic Invertebrates Culture
BIS3309 การเพาะเลีย้ งสัตว์น้ำและพืชน้ำเศรษฐกิจ
Economic Aquaculture


































4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ



4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

3. มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

3. ทักษะทางปัญญา

1. มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์

3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น

4. มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ



2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม

3. สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม



1. สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม



2. สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ในการ
แก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม

2. ความรู้

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมผี ลตามหลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์

3. มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น

รายวิชา
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมทีม่ ุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
BIS3310 เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Aquaculture Biotechnology
BIS3311 พฤติกรรมของสัตว์และการอนุรกั ษ์
Animal Behavior and conservation
BIS3401 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
Biotechnology in Food Industry
































3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์



2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

3. มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

3. ทักษะทางปัญญา

1. มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์

4. มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

3. สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ในการ
แก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม

2. ความรู้

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมผี ลตามหลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์

3. มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น

1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมทีม่ ุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์





















































2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

3. มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

3. ทักษะทางปัญญา

1. มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์

4. มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

3. สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ในการ
แก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม

2. ความรู้

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมผี ลตามหลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์

3. มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
BIS3402 เทคโนโลยีการกำจัดของเสียในอุตสาหกรรม
Industrial Waste Treatment Technology
BIS3403 สุขศาสตร์อตุ สาหกรรมเบื้องต้น
Introduction to industrial hygiene
BIS3404 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Microbiology
BIS3405 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
Medical Microbiology
2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น

รายวิชา
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมทีม่ ุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

101

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
BIS3406 การควบคุมและการตรวจสอบจุลินทรีย์ทาง
อุตสาหกรรมและทางการแพทย์
Industrial and medical microbial diagnostic
tests and control
BIS3407 พันธุศาสตร์ประยุกต์ทางการเกษตร
Agricultural Applied Genetics
BIS3408 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวระดับโมเลกุล
Rice Molecular Breeding










































4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์



3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น



2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

3. มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

3. ทักษะทางปัญญา

1. มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์

4. มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

3. สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ในการ
แก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม

2. ความรู้

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมผี ลตามหลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์

3. มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น

รายวิชา
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมทีม่ ุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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BIS3411
1. สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม
3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์























































3. มีทักษะการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

3. ทักษะทางปัญญา

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

2. ความรู้

1. มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์

3. มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

4. มีความใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

DNA Markers: Developments and Applications
3. สามารถนำเอาความรู้และทักษะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เครื่องหมายดีเอ็นเอ การพัฒนาและประยุกต์ใช้
2. สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ในการ
แก้ปัญหา ได้ถูกต้องและเหมาะสม

Computational Analysis of Genetic Information
1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมผี ลตามหลักการและทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตร์

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
BIS3409 การวิเคราะห์ดีเอ็นเอในนิติวิทยาศาสตร์
DNA Analysis in Forensic Science
BIS3410 การวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น

รายวิชา
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และทำกิจกรรมทีม่ ุ่งสู่
ความสำเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ
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4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปีที่
1

2

3

4

รายละเอียด
นักศึกษาสามารถอธิบายศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้
ทางด้านชีววิทยาพื้นฐาน จุลชีววิทยา ชีวเคมีได้ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนและสังคม มีการนำเสนอได้ทั้งการพูด การอ่านและการเขียนได้ใน
ระดับหนึ่ง
นักศึกษาสามารถอธิบายศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้
ทางด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พันธุศาสตร์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทางอุตสาหกรรม ระบบวิทยาและ
ชีวสารสนเทศ การควบคุมทางชีวภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชีวจริยธรรมและชีวสถิติศาสตร์ได้อย่างถูกต้องชัดเจน มีความ
รับผิดชอบต่อตนและสังคม มีการพัฒนาทักษะการนำเสนอได้ทั้งการ
พูด การอ่านและการเขียน มีความมั่นใจในตนเองในการนำเสนองาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักศึกษาสามารถอธิบายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้าน
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล การควบคุมและติดตามระบบ
มาตรฐาน เทคนิคทางชีววิทยาอุตสาหกรรม และความรู้ทางด้าน ชี
วอนามัยและความปลอดภัยได้ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
ชีววิทยาอุตสาหกรรมในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชนได้
อย่างเป็นองค์รวมได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
ชีววิทยาอุตสาหกรรมและปฏิบัติงานงานด้านชีววิทยาอุตสาหกรรมได้
และสามารถใช้เครื่องมือและฝึกปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
นักศึกษาสามารถวางแผนงานและดำเนินการวิจัยด้านชีววิทยา
อุตสาหกรรมได้ สามารถใช้เครื่องมือและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ได้อย่างถูกต้อง ได้ทำโครงงานวิจัยที่นำองค์ความรู้จากรายวิชาสาขา
ฯ ที่ได้ศึกษามาใช้ในโครงงานที่วิจัยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคมรอบมหาวิทยาลัยได้ เข้าใจบริบทของชีววิทยาอุตสาหกรรม
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่
ละภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนนตัวอักษร (Grade) ดังนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
ผลการศึกษา
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Failed)
0
นักศึกษาที่มีระดับคะแนนตัวอักษรตั้งแต่ D ขึ้นไปถือว่าสอบได้ หรือการสอบได้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานองค์กรวิชาชีพ
การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจ รายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือ และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนตัวอักษรต่ำกว่า C ถือว่าสอบตก
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ถ้าได้รับการประเมินต่ำกว่า C เป็นครั้งที่สองถือว่าพ้นสภาพ
นักศึกษา
1.2 สัญลักษณ์อื่นที่กำหนดเป็นตัวอักษร ดังนี้
S (Satisfactory)
หมายความว่า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
U (Unsatisfactory)
หมายความว่า ผลประการเมินไม่ผ่านเกณฑ์
I (Incomplete)
หมายความว่า การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์
Au (Audit)
หมายความว่า การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdrawn)
หมายความว่า การได้รับการอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชา
R (Repeated)
หมายความว่า การเรียนรายวิชาซ้ำ หรือเรียนแทน
หมายเหตุ การแบ่งระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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1.3 ระยะเวลาการศึกษา
มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8
ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
ให้กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบกา ร
ประกันคุณภาพภายในของสถาบัน อุดมศึกษาที่จะต้องทำความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนำไป
ดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้การทวนสอบในระดับ
รายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิช า มีคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การ
ทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดำเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
การกำหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิจัยสัมฤทธิ์ ผล
ของการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต ที ่ ท ำอย่ า งต่ อ เนื ่ อ งและนำผลวิ จ ั ย ที ่ ไ ด้ ย ้ อ นกลั บ มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทำดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทำ ข้อคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ ในระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ 1 และปีที่ 4 เป็นต้น
3) การประเมินตำแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตเมื่อสำเร็จ
การศึกษาและเพื่อศึกษาต่อในปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในเรื่องความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
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6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรม อาทิ (ก) จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
(ข) จำนวนสิทธิบัตร (ค) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จำนวนกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือ
สังคมและประเทศชาติ (จ) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคมเป็นต้น
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยต้องศึกษารายวิชา
ต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ปรัชญาของภาควิชา และเนื้อหาในหลักสูตรที่สอน
1.2 มีคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
1.3 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และ
การจัดทำประมวลรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทำวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนกลยุทธ์ใน
การสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
3) พัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นหลักและส่งเสริมการ
ทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่
4) ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาวิธีการสอนแบบต่างๆ และใช้ภาษาอังกฤษในการสอน
5) สนับสนุนให้มีอาจารย์พิเศษ หรือเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาแลกเปลี่ยนให้
การบรรยายในรายวิชาต่างๆ หรือมาทำวิจัยร่วมในระยะสั้น
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
2) มีการกระตุ้ น อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้มี
ตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
3) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เสนอผลงานทางวิชาการ
เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรือผู้ชำนาญการ
4) ส่งเสริมให้อาจารย์ท ำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งทำการวิจัยในสาขาที่
เชี่ยวชาญ
5) จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการวิจัย
6) สนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เรียนรู้ในด้านอื่นนอกจากวิชาการ เช่น จิตวิทยา
พฤติกรรมมนุษย์การสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีความสุข

หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยประธานหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีคณบดีและรองคณบดีฝ่านวิชาการ ทำ
หน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลและคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหาร
ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย โดยอาจารย์และ
นักศึกษาสามารถก้าวทัน
หรือเป็นผู้นำใรสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ มีแนวทางการ
เรียนที่สร้างความรู้
ความสามารถที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ

การดำเนินงาน
1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรมใน
ระดับชาติหรือระดับสากล
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มี
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจำวิชาให้
นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วย
ตนเอง
4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และ/
หรือผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดความรู้
5. กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่
ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์หลายปี มีจำนวน
คณาจารย์ประจำไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน

การประเมินผล
1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่กำหนด มีความทันสมัย
และมีการปรับปรุงสม่ำเสมอ
2. จำนวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเอง
3. จำนวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจำ ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์และการการพัฒนา
อบรมของอาจารย์
4. จำนวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมให้การ
สนับสนุนการเรียนรู้
5. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนอาจารย์ผู้สอน และการ
สนับสนุนการเรียนรู้โดยนักศึกษา
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในทุกปี
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เป้าหมาย

การดำเนินงาน
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นำ
ในทางวิชาการ และ/หรือ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง
7. ส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ไป
ดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในหรือต่างประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี
และภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี
9. จัดทำฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย
งบประมาณ ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

การประเมินผล
7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ปี
8. ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สำเร็จ
การศึกษาทุกปี

2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม เป็นไปตาม
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ใน มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพบัณฑิตใน
หลักสูตรพิจารณาจากภาวะการมีงานทำ โดยพิจารณาจำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหรือมีกิจการของตนเอง
ที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา เทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษานั้น
3. นักศึกษา
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกที่มีความโปร่งใส ชัดเจนและ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กำหนดในหลักสูตรสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลั กสูตร
ตามแนวคิดปรัชญาหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพื่อ
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ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในช่วงปีแรกของการศึกษามีกลไกในการพัฒนาความรู้
พื้นฐานหรือการเตรีย มความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรีย นรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข ตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรม
การพัฒนาความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความ
เป็นนักวิทยาศาสตร์ มีจิตสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้นักศึกษามี
ความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทด้านชีววิทยาหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการ
คัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส มีระบบการบริหารอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ทำให้
หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทงในด้านวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอนประเมินผล การจัดทำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7 และให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หลักสูตรมีอัตรากำลังอาจารย์ที่มีความเหมาะสมกับจำนวนของนักศึกษา ที่รับเข้าศึกษาใน
หลักสูตร มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร

112
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านสำคัญ
คือ สาระของรายวิชาในหลักสูตรการวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน และการประเมิน
ผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด หลักสูตร
การกำหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี
การวางระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่
สามารถพัฒนาให้เต็มศักยภาพนักศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ คัญและมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสำนักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเป็น
6.2 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) สำรวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจำ
2) ประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจของทรัพยากรการเรียนการสอน
3) สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการได้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อ
ติดตามการดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มี การดำเนินงานตามข้อ 1-5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี ดังนี้
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60

วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กำหนดใน มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน

ในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประ เมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการ

เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ

และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษามีงานทำภายใน 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
14. นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ
15. นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
9








































































10
1-5
10

10
1-5
10

13
1-5
13

15
1-5
15
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการทีใช้ในการประเมินและปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามี
ความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การ
อภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนหรือปลาย
ภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้อง
มีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ
ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่ จบตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ และ
การเปิดเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง
ของผู้สอนและรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม
2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตการวิพากษ์หลักสูตร และการสำรวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตที่ก้าว
ขึ้นไปสู่ตำแหน่งระดับผู้นำในองค์กร
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนี บ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ
7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 4 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต
จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของ
รายวิชาก็สามารถดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุง
ย่อยควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระทำได้ทุก 4 ปี ทั้งนี้
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ชื่อ นางสาวพุทธพรรณี
นามสกุล บุญมาก
1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่จบ
2561
2549
2545

1.3 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1) หนังสือ ตำรา
2) เอกสารประกอบการสอน
3) บทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
เกวริน สายบุตร น้ำผึ้ง คำพวง และพุทธพรรณี บุญมาก. (2562). ความหลากหลายของคลาโดซอราและ
ความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด. ประมวลผลงานวิจัยการประชุม
วิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมสาหร่ายและแพลงก์ตอน:
แนวทางและอนาคต” (น. 37-45). กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีววิทยาการประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย. (มิถนุ ายน 2562)

น้ำผึ้ง คำพวง เกวริน สายบุตร และพุทธพรรณี บุญมาก. (2562). ความหลากชนิดของโรติเฟอร์ใน
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด. ประมวลผลงานวิจัยการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์
ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมสาหร่ายและแพลงก์ตอน: แนวทางและอนาคต” (น. 3036). กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีววิทยาการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย. (มิถุนายน 2562)
Boonmak, P., Liu, X., Ban, S. and Sanoamuang, L. (2018). Effects of different algal diets
and carbon supplies on larval development, growth and survival of
Mongolodiaptomus malaindosinensis (Copepoda: Calanoida) collected from a
tropical pond in Thailand. Plankton and Benthos Research 13(4): 163-172.
(November 2018)
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4) บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
5) ประสบการณ์การสอน/การทำงาน
อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน (12 ปี 8 เดือน)
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2. ชื่อ นางสาวสุชีลา
นามสกุล ตาลอำไพ
2.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)
ปริญญาเอก Ph.D. (Crop genetics
and breeding)
ปริญญาโท วท.ม. (พันธุศาสตร์)
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา)

สถาบันการศึกษา
Yunnan Agricultural University
(ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปีที่จบ
2562
2550
2541

2.3 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1) หนังสือ ตำรา
2) เอกสารประกอบการสอน
3) บทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
Longya, A., Talumphai, S. and Jantasuriyarat, C. (2020). Morphological Characterization
and Genetic Diversity of Rice Blast Fungus, Pyricularia oryzae, from Thailand
Using ISSR and SRAP Markers. Journal of Fungi, 6(1): 1-13. (March 2020)
Damchuay, K., Longya, A., Sriwongchai, T., Songkumarn, P., Parinthawong, N., Darwell, K.,
Talumphai, S., Tasanasuwan, P. and Jantasuriyarat, C. (2020). High Nucleotide
Sequence Variation of Avirulent Gene, AVR-Pita1, in Thai Rice Blast Fungus
Population. Journal of Genetic, 99(1), 516-521. (December 2020)
4) บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
5) ประสบการณ์การสอน/การทำงาน
อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน (9 ปี 4 เดือน)
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3. ชื่อ นางสาวสุฑารัตน์
นามสกุล คนขยัน
3.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่จบ
2553
2550

3.3 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1) หนังสือ ตำรา
2) เอกสารประกอบการสอน
3) บทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
สุฑารัตน์ คนขยัน แววตา แสงศิริ และหัตฐญา ทิพย์สนเท่ห์. (2562). พืชสมุนไพรในภูแม่นางม่อน เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหาร. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24(2), 500 – 516.
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2562)
สุฑารัตน์ คนขยัน สุดารัตน์ จรศรชัย และศักดิ์สิทธิ์ นามัง. (2562). กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ
เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชเผ่า Ruellieae (Acathaceae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 35(2), 61 – 76. (ธันวาคม 2562)
สุฑารัตน์ คนขยัน ธาริณี คงยืน จุไลพร น้ำเงิน และจรัญญา กุลยะ. (2562). ความหลากหลายของเทอริ
โดไฟต์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหาร. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24(3),
1043-1054. (กันยายน-ธันวาคม 2562)
จตุพร หงส์ทองคำ สุฑารัตน์ คนขยัน สุรชัย รัตนสุข และรชยา พรมวงศ์. (2560). การขยายพันธุ์
กล้วยไม้ป่ากุหลาบกระเป๋าปิดในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในจังหวัดร้อยเอ็ด.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 6(2), 1-9. (สิงหาคม 2560)
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4) บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
5) ประสบการณ์การสอน/การทำงาน
อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน (9 ปี 4 เดือน)
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4. ชื่อ นายนภศูล
นามสกุล ศิริจันทร์
4.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่จบ
2559
2550

4.3 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1) หนังสือ ตำรา
2) เอกสารประกอบการสอน
3) บทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์, นภศูล ศิริจันทร์, ดารณี ลาดหนองขุ่น, รุ้งกาญจน์ สมบูรณ์ และธนิษฐ์นันท์ บุญศรี
ชนะ. (2560). การหาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในชาดอกบัวหลวง.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “นวัตกรรม
สร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0” วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด, หน้า 431-435. (กรกฎาคม 2560)
Rattanasuk, S., Lunpui, S., Lunpui, W. and Sirijant, N. (2018). Effect of Thai Jasmine Rice
on the Fruiting Body Growth of Cordyceps militaris. International Conference
on Food, Agriculture and Biotechnology (ICoFAB) 30-31 August. 2018, pp.
140-145.
4) บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
5) ประสบการณ์การสอน/การทำงาน
อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน (3 ปี 2 เดือน)
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5. ชื่อ นายธนัย
นามสกุล สุรศิลป์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปริญญาโท วท.ม. (วาริชศาสตร์)
ปริญญาตรี วท.บ. (วาริชศาสตร์)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่จบ
2555
2548
2541

5.3 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1) หนังสือ ตำรา
2) เอกสารประกอบการสอน
3) บทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
Rattanasuk, S., Boonbao, J., Sankumpa, N. and Surasilp, T. (2015). Foodborne pathogens
in fermented fish purchased in Selaphum, Roi Et. International Conference on
Science and Technology (TICST) 4-6 Nov. 2015, pp. 178-181 Pathum Thani,
Thailand.
Wangman, P., Surasilp, T., Chaivisuthangkura, P., Sithigorngul, P., and Longyant, S.,
20xx. Rapid detection and identification of food-borne pathogen Vibrio
vulnificus based on dot-ELISA by using a specific monoclonal antibody. Journal
of food safety. xx, xx-xx.
4) บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
5) ประสบการณ์การสอน/การทำงาน
อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน (7 ปี 2 เดือน)
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
....................................................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และให้การบริหารงานวิชาการดำเนินไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖(๑๐๖) /๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
“รองอธิการบดี”หมายความว่า รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายดูแลงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
“คณะ” หมายความว่า หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดการเรียนการสอน ที่
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีประจำคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
“อาจารย์ประจำ หมายความว่า บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
สำหรับอาจารย์ประจำที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับ
ใช้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ
“อาจารย์ประจำหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่เกิน ๒ คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้
ทำหน้าที่แนะนำ ให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา
ตลอดจนให้คำปรึกษาในการใช้ชีวิตของนักศึกษา
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่คณะมอบหมาย
ให้สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
ตามระบบปกติ
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การศึกษาเพื่อประชาชนซึ่งจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่ใช้ในมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัยรับรองเป็นการจัดการศึกษาที่
นอกเหนือจากการศึกษาภาคปกติ
“หน่วยกิต” หมายความว่า หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ละ
รายวิชา
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือในกรณีไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดใน
ข้อบังคับนี้ ให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป
หมวด ๒
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ ๗ ระบบการจัดการศึกษา ให้ใช้ระบบดังนี้
๗.๑ ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคต้นและภาคปลายมีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจ
จัดการศึกษาในระบบทางไกลหรือภาคฤดูร้อนต่อจากภาคปลาย โดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วย
กิตให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
๗.๒ ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติรวมภาคฤดู
ร้อน หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
๗.๓ ระบบจตุรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติรวมภาคฤดู
ร้อน หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์
ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน
ดังนี้
๘.๑ โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ
๘.๒ โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ - อาทิตย์
๘.๓ โปรแกรมเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เวลานอก
เวลาราชการ
๘.๔ โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล วีดิทัศน์สองทาง หรือเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรือระบบอินเตอร์เน็ต
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๘.๕ โปรแกรมชุดวิชา เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาละหนึ่งรายวิชาหรือ
หลายวิชา ที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน
๘.๖ โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐาน
เช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ โดยอาจจัดในเวลาและเนื้อหาที่สอดคล้องกับโปรแกรมต่างประเทศ
๘.๗ โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ให้เป็นไปตาม
ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนและรูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมแต่ละหลักสูตร
ทั้งนี้จะต้องจัดให้ได้เนื้อหาสมดุลกับจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร โดยการเทียบหน่วยกิต ตามข้อ ๘
และจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การคิดหน่วยกิต
๙.๑ ระบบทวิภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๓) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใช้เวลาไม่น้อย
กว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๔) การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้
เวลาทำโครงการหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
การจัดการศึกษาระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบ
ทวิภาค ดังนี้
๙.๒ ระบบไตรภาค
๑ หน่วยกิตระบบไตรภาคเทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ
๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค
๙.๓ ระบบจตุรภาค
๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาคเทียบได้ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ
๓ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบไตรภาค
ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องจัดการศึกษาแตกต่างจากระบบทวิภาค ให้เสนอต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ความเห็นชอบ
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หมวด ๓
หลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ ๑๐ ปรัชญา และวัตถุประสงค์
มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็น
สากลให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากำลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิต
สำนักของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐาน
ภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กำหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๑๐.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ
รอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์
๑๐.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตร
ปริญญาตรีสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง
โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบาง
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น ๒ แบบ ได้แก่
๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชา
นั้นๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะ
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึก
ปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญา

131
ตรีและจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคำ
ว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็น
หลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกำหนดให้
ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทำวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึก
ปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
ข้อ ๑๑. จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สำหรับลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
สำหรับลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา สำหรับลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา
สำหรับลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๘๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สำหรับลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๘
ปีการศึกษา สำหรับลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วย
กิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา สำหรับลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
สำหรับลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา
ในหลักสูตรนั้น
ข้อ ๑๒. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
๑๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ
ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่ม
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วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการ
ยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้
จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมใน
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๑๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมดังนี้
๑๒.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
๑๒.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการให้มีจํานวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่
มาตรฐานวิชาชีพกําหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๔๒
หน่วยกิต ในจํานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
๑๒.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวม ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต
๑๒.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยววิชาเอก
คู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโท
ต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจํานวน
หน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วย
กิต
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาใน
หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๑๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดย
ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวด
วิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไป
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ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และ
การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
๑๓.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย
๑๓.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๑๓.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า
วิชาเอกละ ๓ คน
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน ทางมหาวิทยาลัยต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๓.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้
สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่
ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๓.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย
๑๓.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
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สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหาก
จําเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่
ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
๑๓.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน
ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้น
ทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕
คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย หรือเป็น
บุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ คน
กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหาก
จําเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่
ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอก
ละ ๓ คน และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน ทางมหาวิทยาลัยต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๓.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้
ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและ
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ผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานใน
หน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่
ทั้งนี้ตอ้ งมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้น ๆ
หมวด ๔
การรับเข้าเป็นนักศึกษา ประเภทนักศึกษาและสภาพนักศึกษา
ข้อ ๑๔ การรับนักศึกษา
กำหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเป็นนักศึกษา
๑๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๑๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่
ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
๑๕.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่น้อยกว่า๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี
แบบก้าวหน้าไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า
หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ำกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้าและให้เข้าศึกษาหลักสูตร
ปกติ
๑๕.๔ ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถศึกษาได้
๑๕.๕ มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ ๑๖ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๑๖.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมส่งหลักฐานตามที่
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มหาวิทยาลัยกำหนดต่อสำนักวิชาการและประมวลผล และชำระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวันเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๑๖.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษา ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้
ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้สำนักวิชาการและประมวลผล
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่กำหนดให้รายงานตัว เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้มารายงานตัวภายใน
๗ วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มารายงานตัว หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้
ถือว่าไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๑๖.๒ ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๗ ประเภทการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑๗.๑ การศึกษาภาคปกติ
๑๗.๒ การศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ ๑๘ ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑๘.๑ นักศึกษาภาคปกติ
๑๘.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ ๑๙ การย้ายคณะ และ/หรือ การเปลี่ยนสาขาวิชา
๑๙.๑ นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะ ต้องได้เรียนตามหลักสูตรในคณะเดิมมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษาและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต และมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะ
ใหม่ที่นักศึกษาจะย้ายเข้า
๑๙.๒ การย้ายคณะจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาขอย้ายออก และได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณบดีคณะใหม่ที่
นักศึกษาขอย้ายเข้าศึกษา แล้วแจ้งสำนักวิชาการและประมวลผลพร้อมทั้งยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ภายใน ๔ สัปดาห์ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป
๑๙.๓ นักศึกษาที่ย้ายคณะจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในคณะใหม่ที่ย้ายเข้า อย่างน้อย ๑
ปีการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา
๑๙.๔ ระยะเวลาการศึกษา ให้นับตั้งแต่เข้าศึกษาในคณะเดิม
๑๙.๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
๑๙.๖ การโอนรายวิชาและจำนวนรายวิชาที่จะโอน ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
ของคณะใหม่ที่นักศึกษาย้ายเข้า
๑๙.๗ นักศึกษาที่ย้ายคณะให้คำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมด
ที่ได้รับอนุมัติให้โอนมาจากคณะเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะใหม่ที่รับเข้าศึกษาด้วย
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๑๙.๘ นักศึกษาอาจเปลี่ยนสาขาวิชาได้ ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีแล้วแจ้งสำนักวิชาการและประมวลผล พร้อม
ทั้งชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ ๒๐ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๒๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทย
ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย มาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีและได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการประจำคณะ
๒๐.๒ นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๒๐.๒.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๕
๒๐.๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๒๐.๒.๓ ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
การศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน
๒๐.๒.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นคำ
ร้องต่อมหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่
ประสงค์จะเข้าศึกษา พร้อมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ ๒๑ การเทียบโอนผลการเรียน ประสบการณ์ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อขอยกเว้นการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการ
โอนการรู้ทักษะและประสบการณ์ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๒ การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
๒๒.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
และอนุมัติจากคณบดี ตามเกณฑ์การอนุมัติ ดังนี้
๒๒.๑.๑ รายวิชาที่หลักสูตรกำหนดแต่ไม่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาค
การศึกษาและปีการศึกษานั้น
๒๒.๑.๒ รายวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาในรายวิชา
เทียบเคียงกันได้ หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ
๒๒.๒ ให้นำหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้าม
สถาบันอุดมศึกษา ไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่
๒๒.๓ นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นกำหนด
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ข้อ ๒๓ สถานภาพนักศึกษา
๒๓.๑ สถานภาพนักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ
๒๓.๑.๑ ตาย
๒๓.๑.๒ ลาออก
๒๓.๑.๓ ขาดคุณสมบัติของการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๕
๒๓.๑.๔ ไม่ลงทะเบียนเรียนอย่างสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภาคศึกษาหนึ่ง
และไม่ลาพักการเรียน
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์และได้ทำเรื่องขอผ่อนผัน ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๓.๑.๕ ไม่ชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพกรณีลาพักการเรียนภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒๓.๑.๖ เมื่อลงทะเบียนเรียนครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา ตามข้อ ๑๑
และยังไม่สำเร็จการศึกษา
๒๓.๑.๗ นักศึกษามีผลการเรียนการไม่เป็นไปตามข้อ ๓๓.๒.๑
๒๓.๑.๘ พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา
๒๓.๑.๙ เรียนครบตามหลักสูตรและได้รับการรับรองการสำเร็จการศึกษา
๒๓.๒ การคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่สิ้นสุดสถานภาพการเป็น
นักศึกษาตามข้อ ๒๓.๑.๔ และ ๒๓.๑.๕ มีสิทธิในการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะ
ได้รับคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อได้ชำระค่าบำรุงการศึกษาหรือชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ
กรณีลา
พักการเรียน
๒๓.๓ ผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาจะมีบัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพื่อ
ประกอบการใช้สิทธิต่างๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย
หมวด ๕
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๒๔ การลงทะเบียนเรียน
๒๔.๑ กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา
๒๔.๒ การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร
๒๔.๓ การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๙
หน่วยกิตและไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษให้ลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
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๒๔.๔ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินค่าบำรุง
การศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
๒๔.๕ การลงทะเบียนเรียนต่ำกว่าหรือสูงกว่าที่กำหนดตามข้อ ๒๔.๓ จะกระทำได้
เฉพาะนักศึกษาที่จะจบหลักสูตร และหรือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตต่ำกว่าเกณฑ์ที่
กำหนด ให้ลงทะเบียนเท่ากับจำนวนหน่วยกิตที่เหลือได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี
กรณีที่นักศึกษาลาพักการเรียนหรือโอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่น อาจลงทะเบียน
เรียนต่ำกว่าจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๔.๓ ได้
๒๔.๖ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนติดต่อกันทุกภาคการศึกษาปกติ การลาพักการ
เรียนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การลาพักการเรียน
๒๔.๗ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆตั้งแต่ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชานั้น อาจจะมีสิทธิสอบปลายภาคต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอนุมัติจากคณบดี หากมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิสอบรายวิชานั้น
๒๔.๘ ในกรณีการลงทะเบียนของภาคการศึกษาพิเศษ ให้ไปใช้ข้อบังคับว่าด้วยการจัด
การศึกษาเพื่อประชาชน
ข้อ ๒๕ ประเภทการลงทะเบียนเรียน
๒๕.๑ การลงทะเบียนประเภทนับหน่วยกิต (Credit) เป็นการลงทะเบียนรายวิชาตาม
หลักสูตรและมีการนำผลการเรียนมาคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๒๕.๒ การลงทะเบียนประเภทไม่นับหน่วยกิต (Audit) เป็นการลงทะเบียนเรียนเพื่อ
เพิ่มความรู้ จะรายงานผลการเรียนเป็น S (Satisfactory) และ U (Unsatisfactory) โดยไม่นับหน่วยกิต
ในหลักสูตรและไม่ต้องเรียนซ้ำเมื่อได้ผลการเรียนเป็น U
ข้อ ๒๖ การขอเพิ่ม ขอถอนหรือขอยกเลิกรายวิชา
๒๖.๑ การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา จะต้องได้รับเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากคณบดี
๒๖.๒ การขอเพิ่มรายวิชาและการขอถอนรายวิชา ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
๓ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์แรกของการศึกษาภาคฤดูร้อน
รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
๒๖.๓ การขอยกเลิกรายวิชาบางรายวิชาหรืองดเรียนทุกรายวิชา ต้องดำเนินการให้
แล้วเสร็จก่อนสอบปลายภาคการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ รายวิชาดังกล่าวจะได้รับบันทึกผล
เป็นสัญลักษณ์ W (Withdrawn)
๒๖.๔ ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่ม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชา ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๒๗ การลาพักการเรียน นักศึกษาอาจยื่นขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
๒๗.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
๒๗.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด ตามที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
๒๗.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามคำสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล
๒๗.๔ เมื่อนักศึกษามีความจำเป็นส่วนตัว อาจยื่นคำร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้าได้
ลงทะเบียนเรียนอย่างสมบูรณ์ในมหาวิทยาลัยแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
๒๗.๕ การลาพักการเรียน ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษายังมี
ความจำเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียนในภาคการศึกษาต่อไป ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอลาพักการเรียน
ใหม่
ข้อ ๒๘ การลาพักการเรียน นักศึกษาต้องยื่นคำร้องต่อสำนักวิชาการและประมวลผลก่อนวัน
สอบปลายภาค ๒ สัปดาห์ โดยได้รับความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดี กรณี
ที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย
ยกเว้นการลาพักการเรียนตามข้อ ๒๗.๑ และ ๒๗.๒
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคำร้องขอกลับ
เข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อนุมัติจากคณบดี
ข้อ ๒๙ การรักษาสภาพนักศึกษา
๒๙.๑ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม
รักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ ๒๓.๑.๕
๒๙.๒ การรักษาสภาพนักศึกษา ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบปลายภาค
๑ สัปดาห์ กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรและยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องดำเนินการ
รักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ ๓๐ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๑ การลาออก
นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ต้องยื่นคำร้องโดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี และได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมาย

141
หมวด ๖
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๒ การวัดและประเมินผล
๓๒.๑ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาในแต่ภาคการศึกษา โดยยึดหลักการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง ใช้วิธีหลากหลาย เช่น การทดสอบย่อย รายงาน ทำงานกลุ่ม สอบกลาง
ภาค แฟ้มสะสมงาน โครงการ โครงงาน และให้มีการสอบปลายภาค เป็นต้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้อง
ปฏิบัติตาม มาตรฐานองค์กรวิชาชีพ
๓๒.๒ อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้นักศึกษา
ทราบล่วงหน้า
๓๒.๓ นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคโดยมีเหตุผลและความจำเป็น จะต้องยื่นคำร้อง
ขอสอบภายใน ๓ สัปดาห์หลังจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป โดยให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
และได้รับอนุมัติจากคณบดี
ข้อ ๓๓ ผลการเรียน
๓๓.๑ ผลการเรียนเป็นสิ่งที่แสดงความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสามารถวัด
ได้จากการสอบข้อเขียน และ/หรือ การปฏิบัติงาน และ/หรือ ผลงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์
ประจำวิชาแล้วประเมินเป็นระดับคะแนน การรายงานผลการเรียนให้รายงานทั้งระดับคะแนนและค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ย
๓๓.๒ ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร ดังนี้
๓๓.๒.๑ ระบบมีระดับคะแนนตัวอักษรใช้สำหรับการประเมินผลรายวิชาที่
เรียนตามหลักสูตร แบ่งเป็น ๘ ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
ความหมาย
ระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม(Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก(Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช้(Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช้(Fair)
๒.๐
D+
อ่อน(Poor)
๑.๕
D
อ่อนมาก(Very Poor)
๑.๐
F
ตก(Failed)
๐
นักศึกษาที่มีระดับคะแนนตัวอักษรตั้งแต่ D ขึ้นไปถือว่าสอบได้ หรือการสอบ
ได้ให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรวิชาชีพ
การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจ
รายวิชาฝึกประสบการณ์และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนตัวอักษรต่ำกว่า C ถือว่าสอบตก
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นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ถ้าได้รับการประเมินต่ำกว่า C เป็นครั้งที่สองถือว่าพ้นสภาพ
นักศึกษา
๓๓.๒.๒ สัญลักษณ์อื่นที่กำหนดเป็นตัวอักษร ดังนี้
S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
I (Incomplete) หมายความว่า ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์
Au (Audit) หมายความว่า การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdrawn) หมายความว่ า การได้ ร ั บ การอนุ ม ั ต ิ ใ ห้ ย กเลิ ก
รายวิชาเรียน
R (Repeated) หมายความว่า การเรียนรายวิชาซ้ำ หรือเรียนแทน
๓๓.๒.๓ การให้ F กระทำในกรณีต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาสอบตก
(๒) นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี
(๓) นักศึกษามีเวลาเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ ๒๔.๗
(๔) นักศึกษาทุจริตในการสอบ
๓๓.๒.๔ การให้ S กระทำได้ในการประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิต
และผลการเรียนในรายวิชานั้นผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด
๓๓.๒.๕ การให้ U กระทำได้ในการประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิต
และผลการเรียนรายวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด
๓๓.๒.๖ การให้ I ในรายวิชาใดให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๓๓.๒.๗ การให้ W ในรายวิชาใดจะกระทำได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียนบางรายวิชา
หรือ
งดเรียนในรายวิชาทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค
(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษา หลังจาก
ลงทะเบียนเรียนอย่างสมบูรณ์ในภาคเรียนนั้นแล้ว
๓๓.๓ การคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๓๓.๓.๑ การคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบ
หลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
๓๓.๓.๒ การคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาและระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นำเอาผลคูณจำนวนหน่วยกิตกับระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนมา
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รวมกัน แล้วหารด้วยผลบวกของหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด ผลของการหารให้ใช้ทศนิยม ๓ ตำแหน่ง
และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมตำแหน่งที่ ๓ ที่มีค่าทศนิยมตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเพื่อให้เหลือทศนิยม ๒ ตำแหน่ง
๓๓.๓.๓ การคำนวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้มี
การคำนวณทุกภาคการศึกษา และไม่นำรายวิชาที่ได้รับอักษร I,R มาคิดระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ ๓๔ การเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาภาคฤดูร้อน
ข้อ ๓๕ มหาวิทยาลัยมีอำนาจระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใด ๆ ให้แก่
นักศึกษาที่ค้างชำระหนี้สินของมหาวิทยาลัย หรือไม่ผ่านกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ ๓๖ การเรียนซ้ำหรือเรียนแทน
๓๖.๑ รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D หรือ D+ อาจขอลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากคณบดี ผลการเรียนเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็น R
๓๖.๒ รายวิชาใดที่นักศึกษาได้ F จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเลือกรายวิชาอื่นใน
หมวดเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอนุมัติจากคณบดี ยกเว้นรายวิชาเลือก
เสรีสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนได้ ผลการเรียนรายวิชาเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็น R
ข้อ ๓๗ การเรียนเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
นักศึกษาลงทะเบียนครบตามหน่วยกิตของหลักสูตรและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า
๒.๐๐ สามารถขอลงทะเบียนซ้ำรายวิชาที่สอบได้ D หรือ D+ หรือจะเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหมวด
เดียวกันแทนได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยระดับ
คะแนนในรายวิชาเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นตัวอักษร R
หมวด ๗
การสำเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และ การอนุมัติปริญญา
ข้อ ๓๘ การสำเร็จการศึกษา
๓๘.๑ ให้คณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้รับรองการสำเร็จการศึกษา และให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่สำนักวิชาการและประมวลผลส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้คณะกรรมการประจำ
คณะพิจารณา
๓๘.๒ ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓๘.๒.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
๓๘.๒.๒ เรียนและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรสาขาวิชา
๓๘.๒.๓ ต้องมีเวลาศึกษาครบตามหลักสูตร ตามข้อ ๑๑ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ปีการศึกษาสำหรับกรณีการโอนหรือเทียบโอนรายวิชา และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามระเบียบ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

144
๓๘.๒.๔ ต้องไม่ได้รับผลการประเมิน F หรือ I ในภาคการศึกษาสุดท้าย และ
มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๓๘.๒.๕ ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับ
วินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๓๘.๒.๖ ต้องไม่ค้างชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าปรับ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา
๓๘.๓ นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด ต้องยื่นคำร้องขอ
สำเร็จการศึกษาที่สำนักวิชาการและประมวลผล ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๙ การขอรับปริญญา
ผู้มีสิทธิขอรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓๙.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๓๘.๒
๓๙.๒ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
๓๙.๓ ไม่ค้างชำระหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๐ การให้ปริญญา
ให้สภาวิชาการเสนอรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ตามข้อ ๓๘ และ ๓๙ เพื่อให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญา
ข้อ ๔๑ การให้ปริญญาเกียรตินิยม
๔๑.๑ นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๔๑.๑.๑ สอบได้ในรายวิชาใดๆไม่ต่ำกว่า C ตามระบบระดับคะแนนตัวอักษร
๔๑.๑.๒ ไม่เคยเรียนซ้ำหรือเรียนแทนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
๔๑.๑.๓ สำเร็จการศึกษาตามระยะการศึกษา ตามข้อ ๑๑
๔๑.๑.๔ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นและ
ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม
๔๑.๒ การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็นดังนี้
๔๑.๒.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญรางวัล มีดังนี้
(๑) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกัน และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต้องไม่ต่ำกว่า ๓.๗๕
(๒) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญเงิน ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมลำดับที่สองในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกัน และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต้องไม่ต่ำกว่า ๓.๗๕
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(๓) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองแดง ต้องเป็นผู้ได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมลำดับที่สามในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกัน และมีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต้องไม่ต่ำกว่า ๓.๗๕
๔๑.๒.๒ เกียรตินิยม มีดังนี้
(๑) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป
(๒) เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๔๐
และไม่เกิน ๓.๗๔
ข้อ ๔๒ การให้เกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี
แต่ไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ดังนี้
๔๒.๑ นักศึกษาจะได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป
๔๒.๒ นักศึกษาจะได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๓.๔๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓.๗๔
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ภาคผนวก ค
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
..........................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นการเรียน พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี
ในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๕ สภามหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบเกี่ยวกับการ
โอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตาม
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ
การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๔ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งหรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ และหลักสูตรของสถาบันการอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง
“รายวิชา” หมายความว่า รายวิชา ชุดวิชา กระบวนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่
สถาบันอุดมศึกษารับรอง
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การขอโอนหน่วยกิต และค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาใน
ระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใช้นับเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์” หมายความว่า การขอเทียบโอน
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา
เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองที่
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือระดับ
อนุปริญญา
ข้อ ๖ การโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๖.๑ นักศึกษาที่เคยศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี
หรือสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี อาจขอโอนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนน
ของรายวิชาในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้ว เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา โดยยื่นคำร้อง
ต่อคณะภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนที่เข้าศึกษา
๖.๒ รายวิชาที่นำมาขอโอนผลการเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาใหม่ที่ขอโอน และจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วย
กิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับโอน หรือไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยกิต
รวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับโอน และมหาวิทยาลัยอาจให้โอนหน่วยกิตรายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

149
ในกรณีที่ขอโอนหน่วยกิตเกินจากที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจำคณะ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ
แล้วแต่กรณี
กรณีการขอโอนหน่วยกิตไม่เป็นไปตาม ข้อ ๖.๑ และ ข้อ ๖.๒ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจำคณะ
๖.๓ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะขอโอน พิจารณาดำเนินการโอนผลการเรียน
ของนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า ระดับขั้น
C หรือ S แล้วแต่กรณี และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับขั้น B หรือ S หรือ P แล้วแต่
กรณี แล้วนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ หรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๔ รายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้โอนผลการเรียน ให้บันทึกระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้ค่าระดับคะแนนเดิมที่ขอโอน ในช่องระดับคะแนน และให้นับหน่วยกิตที่ขอโอนรวมใน
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา โดยบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
๖.๕ นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้จำนวนรายวิชาและผลการเรียนที่โอนได้ ให้นับรวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ และนำไป
คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๖.๖ นักศึกษาต้องลงทะเบียนและต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา
ข้อ ๗ การเทียบโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑ์ดังนี้
๗.๑ นักศึกษาที่เคยศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี หรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี อาจขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับเดียวกันที่ได้เคย
ศึกษามาแล้ว เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา โดยยื่นคำร้องต่อคณะภายในระยะเวลา ๑๕ วัน
นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่เข้าศึกษา
๗.๒ รายวิชาที่นำมาขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาใหม่ที่ขอเทียบ และจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจำนวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับโอน หรือไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับโอน และมหาวิทยาลัยอาจให้โอนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กรณีการขอเทียบโอนผลการเรียนไม่เป็นไปตาม ข้อ ๗.๑ และ ข้อ ๗.๒ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจำคณะ
๗.๓ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน พิจารณาดำเนินการเทียบโอน
ผลการเรียนของนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่ำ
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กว่า ระดับขั้น C หรือ S แล้วแต่กรณี และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับขั้น B หรือ S
หรือ P แล้วแต่กรณี แล้วนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๗.๔ นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด ทั้งนี้จำนวนรายวิชาและผลการเรียนที่เทียบโอนได้ ให้นับรวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษา
ได้ แต่ไม่ให้นำผลการเรียนไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๗.๕ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือปริญญาตรีในอีกสาขาวิชาหนึ่ง ให้ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด
และหมวดเลือกเสรีทั้งหมด โดยไม่นำเงื่อนไขข้อ ๗.๑ และ ๗.๓ มาพิจารณา
๗.๖ รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนให้บันทึกระเบียนการเรียนของนักศึกษา
ใช้อักษรย่อ “S” (Satisfactory) ในช่องระดับคะแนน สำหรับผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ
๗.๕ ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
โดยบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
๗.๗ นักศึกษาต้องลงทะเบียนและต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา
ข้อ ๘ การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
๘.๑ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย อาจยื่นคำร้องต่อคณะให้เทียบโอนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ของนักศึกษา เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา
๘.๒ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน พิจารณาดำเนินการเทียบโอน
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งด้วยการทดสอบ
การประเมินแฟ้มสะสมงาน หรือสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมลักษณะของนักศึกษาตาม
มาตรฐานของรายวิชาที่เทียบโอน โดยผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับขั้น C หรือ S
แล้วแต่กรณี สำหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า ระดับขั้น B หรือ S หรือ P
แล้วแต่กรณี สำหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แล้วนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
๘.๓ จำนวนหน่วยกิตที่จะเทียบโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิต
รวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขอเทียบและไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ขอเทียบ ทั้งนี้นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
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๘.๔ รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้บันทึกระเบียน
การเรียนของนักศึกษาใช้อักษรย่อ “S” (Satisfactory) ในช่องระดับคะแนน โดยบันทึกผลการเรียนเป็น
รายวิชา
๘.๕ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร
ที่ศึกษา แต่ไม่ให้นำผลการเรียนไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๘.๖ นักศึกษาต้องลงทะเบียนและต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจวินิจฉัยตีความเกี่ยวกับปัญหาการใช้
ตามระเบียบนี้ และออกคำสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ 786/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม
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ภาคผนวก จ
หนังสือขอความอนุเคราะห์วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุจีภรณ์ อธิบาย
1. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยไม่สอดคล้องกัน
2. ตรวจเช็ครหัสวิชาที่ปรากฏทุกหน้า บางวิชาไม่เหมือนกัน
3. วิชาประสบการณ์ฯ และสหกิจศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างไร
2. อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร
1. ควรเพิ่มรายวิชาที่เน้นการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร โดย
กำหนดให้เป็นรายวิชาบังคับ เช่น ผู้ประกอบการชีววิทยาอุตสาหกรรม
2. ลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาเอกบังคับ คือ ชีววิทยา 1 และ 2 กับ ชีววิทยาทั่วไป
3. ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ ปรากฏรายวิชา BIS1101 ชีววิทยา 1, BIS1102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1,
BIS1103 ชีววิทยา 2, BIS1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2, BIS1105 ชีววิทยาทั่วไป และ BIS1106
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป แต่ไม่มีรายวิชาเหล่านี้ในแผนการเรียน
4. ยังไม่มีชื่อและคำอธิบายรายวิชาของ สหกิจศึกษา
5. ตรวจสอบการเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษในตาราง Curriculum Mapping
3. คุณณัชณ์ณภัส ณัฐคันธพจน์
1. เป็นหลักสูตรที่ apply และมีความหลากหลายของวอชาเลือกสูง แต่ต้องมีการวางแผนจัดหมวดหมู่
การเรียนให้เหมาะสม รวมถึงการต่อยอดไปถึงการทำโครงงานวิจัย ชั้นปีที่ 4 ต้องเลือกรายวิชาที่
สอดคล้องกัน
2. ในแผนการเรียนในชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เป็นวิชาเลือกกึ่งวิชาชีพ ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ประกอบการภายนอกมาเป็นวิทยากรด้วยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน เช่น กลุ่ม cosmetic กลุ่มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ เป็นต้น
3. ต้องติดต่อผู้ประกอบการภายนอกหรือภาคเอกชนเพื่อรองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
1. รหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวอักษร SCB และตัวเลข 4 หลัก
2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Biology)
B.Sc. (Biology)
3. ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เน้นสร้างบัณฑิตให้มี
ความรู้ทางด้านทฤษฎี ความสามารถทางชีววิทยา มี
คุณธรรมและจริยธรรม และนำความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและมุ่งพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
1. รหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวอักษร BIS และตัวเลข 4 หลัก
2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาอุตสาหกรรม)
วท.บ. (ชีววิทยาอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Industrial
Biology)
B.Sc. (Industrial Biology)
3. ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร
มุ่งมั่นในการศึกษาวิจัย ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ จุลชีววิทยาและพันธุศาสตร์
เพื่อประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมด้านชีววิทยา ควบคู่ไป
กับการพัฒนาท้องถิ่นและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล

เหตุผล
เปลี่ยนรหัสวิชาเพื่อสอดคล้องกับการปรับปรุง
หลักสูตรและง่ายต่อการตรวจสอบจบการศึกษา

เน้นการศึกษาวิจัย นวัตกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
เน้นความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการในด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ จุลชีววิทยาและ
พันธุศาสตร์ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพในเชิงอุตสาหกรรม ธุรกิจ SMEs
หรือวิสาหกิจชุมชน และสอดคล้องกับแนวคิด
BCG Model ในปัจจุบนั คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio
Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
4.1 มีความรู้ทางด้านวิชาการ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปบูรณาการและสามารถ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทัน
ต่อความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
4.2 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาชีววิทยาและ
เรียนรู้จากทฤษฎีและควบคู่จากการปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์
และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย การพัฒนา
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
4.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
4.4 มีทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
อุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะดังนี้
4.1 มีความรู้ทางด้านวิชาการ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
สามารถนำความรู้ไปบูรณาการและสามารถแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.2 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาชีววิทยา
อุตสาหกรรม และเรียนรู้จากทฤษฎีและควบคู่จากการ
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด
อย่างสร้างสรรค์และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย
การพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
4.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม พัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.4 มีทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม

เหตุผล
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green
Economy)

159

156
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
4.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
5. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
6. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐาน
29 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาบังคับ
56 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
7. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
และเทคโนโลยี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
4.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
5. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
6. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาบังคับ
71 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือก
15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

7. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
6
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
6
และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี

เหตุผล

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลงจาก
หลักสูตรเดิมจำนวน 5 หน่วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมวดวิชาเฉพาะ
จำนวนหน่วยกิตลดลง 5 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐาน ไม่มี
- กลุ่มวิชาเลือก จำนวนหน่วยกิต เพิ่มขึ้น 6
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพิ่มขึ้น 3
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
8. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่วยกิต
8.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา 94 หน่วยกิต
8.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 29 หน่วยกิต
8.1.2 กลุ่มวิชาบังคับ 56 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
8. หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่วยกิต
8.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา 86 หน่วยกิต
8.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน - หน่วยกิต
8.1.2 กลุ่มวิชาบังคับ 71 หน่วยกิต

SCB1101 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
SCB1102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-2)
SCB1103 ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
SCB1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-3-2)
CHM1101 เคมี 1
3(3-0-6)
CHM1102 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-2)
CHM1103 เคมี 2
3(3-0-6)
CHM1104 ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-3-2)
ENG2201 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
และเทคโนโลยี 1
MTH1103 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
MTH1104 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
PHS1110 ฟิสิกส์ทั่วไป
3(3-0-6)
PHS1111 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1(0-3-2)

SCB1101 ชีววิทยา 1
SCB1102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
SCB1103 ชีววิทยา 2
SCB1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
CHM1105 เคมีทั่วไป
CHM1105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

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

เหตุผล
หลักสูตรปรับปรุง ไม่ต้องมีข้อบังคับตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ.2554
จึงตัดวิชาพื้นฐานออก และปรับปรุงรายวิชาใหม่
เพิ่มเติมจัดเข้าไปอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงเนื้อหา
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก

MTH1103 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง
ตัดออก
PHY1105 ฟิสิกส์ทั่วไป
3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา
PHY1106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1(0-3-2) ปรับปรุงเนื้อหา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
SCB2201 จุลชีววิทยาทั่วไป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3(3-0-6) BIS1205 จุลชีววิทยา

3(3-0-6)

SCB2202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

1(0-3-2) BIS1206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

1(0-3-2)

SCB3207 ชีวเคมีทั่วไป

3(3-0-6) BIS1207 ชีวเคมี

3(3-0-6)

SCB3208 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

1(0-3-2) BIS1208 ปฏิบัติการชีวเคมี

1(0-3-2)

BIS2201 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
BIS2202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6) BIS2203 พันธุศาสตร์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
1(0-3-2) BIS2204 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6) CHM2411 เคมีวิเคราะห์
1(0-3-2) CHM2412 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)

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

SCB2203 พันธุศาสตร์ทั่วไป
SCB2204 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป
CHM2211 เคมีอินทรีย์
CHM2212 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
CHM2411 เคมีวิเคราะห์
CHM2412 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
SCB2205 พฤกษศาสตร์ทั่วไป

เหตุผล
เปลี่ยนรหัสวิชาตามหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชาตามหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชาตามหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชาตามหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่

3(3-0-6)
รายวิชาเปิดใหม่
1(0-3-2)
ตัดออก
ตัดออก
3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง
1(0-3-2) ไม่เปลี่ยนแปลง
ตัดออก
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
SCB2206 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป
SCB2207 สรีรวิทยาทั่วไป
SCB2208 ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา
SCB3201 สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลัง
SCB3202 ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

SCB3205 ชีวสถิติศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

เหตุผล

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

ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก

1(0-3-2)

ตัดออก

BIS2205 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทาง
อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
BIS2206 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทาง
อุตสาหกรรม
1(0-3-2)
BIS2207 ระบบวิทยาและชีวสารสนเทศ
3(3-0-6)
BIS2208 ปฏิบัติการระบบวิทยาและ
ชีวสารสนเทศ
1(0-3-2)
BIS2209 การควบคุมทางชีวภาพและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
BIS2210 ชีวจริยธรรม
1(0-3-2)
3(2-2-5) BIS2211 ชีวสถิติศาสตร์
3(3-0-6)

รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชาตามหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา
163

160
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
SCB3203 เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3(3-0-6) BIS3201 เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล

SCB3204 ปฏิบัติการเซลล์และชีววิทยา
โมเลกุล
SCB3206 เทคนิคทางชีววิทยา
SCB4201 ชีววิทยาการเจริญ
SCB4202 วิวัฒนาการ

1(0-3-2)

SCB4203 สัมมนาทางชีววิทยา
SCB4205 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1
SCB4206 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 2

8.1.3 กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
SCB3301 ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการอนุรักษ์

เหตุผล
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาตามหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา

3(2-2-5) BIS3202 เทคนิคทางชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
BIS3203 การควบคุมและติดตามระบบ
มาตรฐาน
3(2-2-5)
BIS3204 ชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(2-2-5)
1(0-3-2) BIS3205 สัมมนาทางชีววิทยาอุตสาหกรรม 1 1(0-3-2)
BIS3206 สัมมนาทางชีววิทยาอุตสาหกรรม 2 1(0-3-2)
2(0-4-2)
3(0-6-3)
BIS4201 โครงงานวิจัยทางชีววิทยาอุตสาหกรรม3(0-9-3)

รายวิชาเปิดใหม่
ตัดออก
ตัดออก
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
ตัดออก
ตัดออก
รายวิชาเปิดใหม่

8.1.3 กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
3(2-2-5)

ตัดออก
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SCB3302 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
SCB3303 ดัชนีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม
SCB3304 นิเวศวิทยา
SCB3305 พฤติกรรมของสัตว์
SCB3306 อนุกรมวิธานของสัตว์
SCB3307 กายวิภาคเปรียบเทียบ
ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
SCB3308 สัณฐานวิทยาและ
กายวิภาคศาสตร์ของพืช
SCB3309 อนุกรมวิธานของพืช
SCB3310 การเจริญและพัฒนาของพืช
SCB3311 สารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืช
SCB3312 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
SCB3313 พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น
SCB3314 วิทยาสาหร่าย
SCB3315 เซลล์พันธุศาสตร์เบื้องต้น
SCB3316 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

เหตุผล

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

ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก

3(2-2-5)

ตัดออก

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

ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก

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

ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
กลุ่มวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
BIS3301 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านประยุกต์
3(2-2-5)
BIS3302 พืชสมุนไพรเฉพาะถิ่นและการอนุรักษ์ 3(2-2-5)
BIS3303 เภสัชพฤกษศาสตร์และการแปรรูปสมุนไพร
เบื้องต้น
3(2-2-5)
BIS3304 เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
BIS3305 การจัดการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
3(2-2-5)
BIS3306 การปรับตัวของพืชต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก
3(2-2-5)
BIS3307 การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศเมือง
3(2-2-5)
BIS3308 การเพาะเลี้ยงแมลงและสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
BIS3309 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ
เศรษฐกิจ
3(2-2-5)
BIS3310 เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ
3(2-2-5)

เหตุผล

รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
BIS3311 พฤติกรรมสัตว์และการอนุรักษ์

เหตุผล
3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม่

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและพันธุศาสตร์
ประยุกต์
SCB3318 ปรสิตวิทยา
3(2-2-5)
SCB3317 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม
BIS3401 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม
อาหาร
3(3-0-6) อาหาร
3(2-2-5)
SCB3319 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
3(2-2-5)
BIS3402 เทคโนโลยีการกำจัดของเสียใน
อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
BIS3403 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
BIS3404 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
BIS3405 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
3(2-2-5)
BIS3406 การควบคุมจุลินทรีย์ทางอุตสาหกรรม
และทางการแพทย์
3(2-2-5)
BIS3407 พันธุศาสตร์ประยุกต์ทางการเกษตร 3(2-2-5)
BIS3408 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวระดับโมเลกุล 3(2-2-5)
BIS3409 การวิเคราะห์ดีเอ็นเอในนิติ
วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)

ตัดออก
เปลี่ยนรหัสวิชาตามหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
ตัดออก
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
BIS3410 การวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
BIS3411 เครื่องหมายดีเอ็นเอ การพัฒนา
และประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
8.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
8.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
BIS4202 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(90)
SCB4204 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(270) BIS4203 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5(450)
9. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
9. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

เหตุผล
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่

รายวิชาเปิดใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชาตามหลักสูตรใหม่
เลือกวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
ได้
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ภาคผนวก ซ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2558
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