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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาชีวเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิ ทยาลัยนเรศวร
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา บัณฑิ ตวิ ทยาลัย และคณะวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิ ชาชีวเคมี
หมวดที่ 1. ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Biochemistry
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม
: ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
: ชื่อย่อ
3. วิ ชาเอก (ถ้ามี)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)
วท.ม. (ชีวเคมี)
Master of Science (Biochemistry)
M.S. (Biochemistry)

-

4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- แผน ก แบบ ก1 หลักสูตรเน้นการวิจยั
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
- แผน ก แบบ ก2 หลักสูตรเน้นการวิจยั และศึกษางานรายวิชา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็ นหลัก สูต รระดับ 4 ปริญ ญาโท
พ.ศ.2552

ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒริ ะดับ อุ ดมศึกษาแห่ งชาติ

5.2 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (ระบุภาษา)............................
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5.3 การรับเข้าศึกษา
 นิสติ ไทยและนิสติ ต่างประเทศ
 นิสติ ต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผูใ้ ห้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผูศ้ กึ ษาได้รบั ปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผส้ ู าเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็ นปริญญาของแต่ละสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็ นปริญญาร่วมกับ …………………………
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
โดยมีการปรับปรุงจากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2548
 คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2554
เมือ่ วันที่ 91 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 4552
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2554
เมือ่ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2554
 สภามหาวิทยาลัยอนุมตั หิ ลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 167 (1/2555)
เมือ่ วันที่ 29 เดือน มกราคม ปี พศ.. 2555
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กบั สาขาวิ ชา)
 นักวิจยั ชีวเคมีและชีวเคมีประยุกต์ในหน่วยงานทัง้ ของภาครัฐ และเอกชน
 อาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ของภาครัฐ และเอกชน
 ทีป่ รึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
 ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางด้านเทคนิควิจยั ทางชีวเคมี
 นักธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์
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9. ชื่ อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ต าแหน่ ง และคุณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

2

3

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
3-102401243-77-5
3-409900527-65-9

3-650100214-79-5

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

ชื่อ-สกุล

ผูช้ ่วย
นายพันธุช์ นะ
ศาสตราจารย์ สงวนเสริมศรี
รอง
นางดาวัลย์ ฉิมภู่
ศาสตราจารย์

อาจารย์

นางสาววราภรณ์
เกษกาญจน์

คุณวุฒิ
การศึกษา
วท.ด.

สาขาวิชา

สพ.บ.
Ph.D.

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
สัตวแพทย์
Biochemistry

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

ชีวเคมี
ชีวเคมี
ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
พ.ศ.
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
เกษตรศาสตร์
University College,
Ireland
มหิดล
มหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ขึน้ อยู่กบั แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ทีก่ ล่าวถึงยุทธศาสตร์
การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและยังยื
่ น ในส่วนของการศึกษาวิจยั ในเชิงลึกเพื่อให้มลี งทุนใน
การสร้า ง พัฒ นา และขับ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมที่ม ีศ ัก ยภาพสู ง และอุ ต สาหกรรมใหม่ (new-wave
industries) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องด้านชีวภาพ (Bio-based industry) ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีจ่ าเป็นในการดารงชีวติ เช่น การผลิตวัคซีน การพัฒนาสายพันธุพ์ ชื หรือสัตว์
เป็ นต้น ด้วยเหตุท่ชี วี เคมีเป็ นศาสตร์ท่เี ป็ นองค์ความรูพ้ ้นื ฐานทัง้ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทีจ่ ะนาไปใช้ในการพัฒนางาน ต่อยอดความรูท้ างด้านเทคโนโลยีชวี ภาพได้ ซึง่
อาจนาไปประยุกต์ในการแก้ปญั หา และพัฒนางานด้านต่าง ๆ ในแหล่งงานทัง้ ภาครัฐ และเอกชน อันจะ
มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มคี วามสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาประเทศต้องอาศัยการเพิม่ ผลผลิตทัง้ ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ที่ต้องใช้
ทรัพยากรเป็ นจานวนมากทาให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็ นอยู่และสุขภาพของ

2535
2530
2520
2517
2548
2542
2538
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ประชาชน นอกจากนี้ผลของการพัฒนาดังกล่าว ทา ให้สงั คมและวัฒนธรรมการใช้ชีว ิต ของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไปเป็ นวิถชี ุมชนเมืองมีผลต่ออัตราการเกิดโรคต่างๆ ดังนัน้ การพัฒนาองค์ ความรูพ้ น้ื ฐาน
และขัน้ สูงทางชีวเคมี โดยการบูรณาการร่วมกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาองค์ความรูเ้ ดิม รวมทัง้ การพัฒนางานวิจยั ทางด้านชีวเคมี เพื่อสร้างสรรค์และประยุกต์องค์ความรู้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิน่
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลัก สูต รต้อ งจัดกระบวนการเรียนการสอน และการวิจยั ให้นิส ิต ได้รบั ความรู้ใ น
ศาสตร์ดา้ นชีวเคมีในระดับสูง รวมทัง้ มีทกั ษะในการค้นคว้าวิจยั ด้านชีวเคมี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถนาความรู้ไ ปประยุก ต์ ใ ช้จ ริง ในการแก้ ปญั หาและพัฒ นางานที่เ กี่ย วข้อ งกับ อุ ต สาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องด้านชีวภาพ ในแหล่งงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ค วามรู้เ ดิมและ
สร้างสรรค์องค์ความรูใ้ หม่ทม่ี ผี ลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
ผลิต บัณ ฑิต ที่ส ามารถน าองค์ค วามรู้พ้นื ฐานและขัน้ สูงทางชีว เคมีบูรณาการร่ว มกับความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไปสู่การพัฒนางานวิจยั และนาผลการวิจยั
ทีไ่ ด้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื่นของสถาบัน
13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิ ชาที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่น (ถ้ามี)
หมวดวิ ชา

รายวิ ชา
(ระบุรหัสรายวิ ชา)

วิชาเลือกในสาขา ทุกรายวิชาทีร่ ะบุใน
วิทยาศาสตร์
โครงสร้างวิชาเลือก
การแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์

เป็ นรายวิ ชาของ ภาควิ ชา และคณะ
หลักสูตรโดยตรง ที่เปิ ดสอนรายวิ ชานี้
(ใช่/ไม่ใช่)
ใช่
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิ ชาที่เปิ ดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน (ถ้ามี)
-ไม่ม ี

หมายเหตุ

เป็นรายวิชา
เลือก
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13.3 การบริ หารจัดการ
1. กาหนดอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา เพื่อควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัด การเรีย นการสอนให้ เ ป็ น ไปตามข้อ ก าหนดกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 03) และ เพื่อ
ทาหน้าทีส่ รุปผลการดาเนินงานและการประเมินผลในระดับรายวิชา (มคอ. 05) ในรายวิชา
ทีร่ บั ผิดชอบ และทาหน้าทีป่ ระสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผสู้ อน และนิสติ
3. มีการจัด KM บัณฑิตศึกษา และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อนามาใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
4. มีการดาเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจาปี
และนาผลการประเมินมาทาการปรับปรุง
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมี จะพัฒนามหาบัณฑิตให้สามารถนาความรู้
และทักษะการวิจยั ทางชีวเคมี โดยใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างองค์ความรูใ้ หม่ในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็ นผู้มคี ุณธรรม
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างทีด่ งี ามของสังคม
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาชีวเคมีทม่ี คี ุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรูใ้ นศาสตร์ดา้ นชีวเคมีในระดับสูง มีทกั ษะและศักยภาพในการค้นคว้าวิจยั ด้านชีวเคมี
การใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัย ตลอดจนสามารถนาทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ ต่อยอดองค์ความรู้ด้าน
ชีวเคมี ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
2. มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สังเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสาร เรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง มี
ความใฝร่ ู้ และเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ
3. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ ตลอดจนเป็ นผูม้ คี ุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างทีด่ งี ามของสังคม

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. มีการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปี

2. การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนทุกปีการศึกษา

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

 รวบรวมติดตามผลการ
ประเมิน QA ของหลักสูตร
รวมทุก 5 ปี ในด้านความพึง
พอใจ และภาวะการได้งาน
ทาของบัณฑิต
 ประเมินหลักสูตรทุกปี
การศึกษาจากผูเ้ รียนและจาก
ผูส้ อน
1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่
จาเป็ นต่อการผลิ ตมหาบัณฑิ ต
ที่มีคณ
ุ ภาพ โดย
-พัฒนาอาจารย์โดย โครงการ
อบรมหรือศึกษาดูงานสาหรับ
คณาจารย์ เพื่อปรับระบบการ
เรียนการสอนทีเ่ น้นนิสติ เป็ น
ศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการ
เรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างผูเ้ รียนและ
ผูส้ อน
-จัดให้มหี อ้ งปฏิบตั กิ าร และ
อุปกรณ์ เครือ่ งมือ ทีพ่ ร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนสาหรับ
นิสติ
- จัดให้มหี นังสือ ตารา และแหล่ง
การค้นคว้าต่างๆ อย่างเพียงพอ
และทันสมัย
-สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่
Knowledge Based Society
ด้วยจิตสานึกของความใฝ่รใู้ ฝ่
เรียน

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
 โครงการประเมินการใช้หลักสูตร
ประจาปี

2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้

2.1 ผลการประเมินของผูเ้ รียน ต่อ

1.1 ร้อยละอาจารย์ทไ่ี ด้รบั การอบรม
หรือดูงานในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
1.2 มีจานวนอุปกรณ์และเครือ่ งมือที่
เพียงพอและพร้อมในการใช้งาน
1.3 มีจานวนหนังสือ ตารา ทีท่ นั สมัย
ในห้องสมุดเพียงพอต่อการจัดการ
เรียนสอน
1.4 มีรายวิชาทีม่ กี ารจัดการเรียนการ
สอนให้นิสติ มีการค้นคว้าข้อมูลด้วย
ตนเอง และนาเสนอผลงาน
1.5 จานวนการนาเสนอรายงาน
บทความวิชาการและงานวิจยั ใน
รายวิชาสัมมนา 1 และ 2

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
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กลยุทธ์
เพื่อให้ มหาบัณฑิ ตมีคณ
ุ ภาพ
โดย
- มีการประเมินผลการสอน ที่
เอือ้ ต่อระบบ PDCA เพื่อ
ปรับปรุง ประสิทธิภาพการสอน
โดยตนเอง
- มีผทู้ รงคุณวุฒมิ าบรรยายใน
รายวิชาเพื่อเพิม่ พูนความรูแ้ ละ
ทักษะทางวิชาการและการวิจยั
- ส่งเสริมการทาวิทยานิพนธ์
งานวิจยั เชิงบูรณาการ
- ส่งเสริมกระบวนการเรียนการ
สอนเรือ่ ง ระบบคุณภาพที่
เกีย่ วข้องกับงานวิจยั

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ประสิทธิภาพการสอนที่ เน้นความรู้
เชิงบูรณาการ
2.2 จานวนผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี าบรรยาย
2.3 จานวนวิทยานิพนธ์เชิงบูรณาการ
และซึง่ มีกรรมการทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์รว่ มจากสาขาวิชาอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
2.4 ผลประเมินความรูข้ อง
มหาบัณฑิตในเรือ่ งระบบคุณภาพที่
เกีย่ วข้องกับงานวิจยั
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การ

ดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาคโดยใน 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ 1
หรือภาคต้น และภาคการศึกษาที่ 2 หรือภาคปลาย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
-ไม่ม-ี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
-ไม่ม-ี
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
 วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาต้น ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม
 วันเสาร์ - อาทิตย์
ภาคการศึกษาต้น ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย ตัง้ แต่เดือนตุลาคม ถึง มกราคม
ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น ตัง้ แต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม
 นอกวัน - เวลาราชการ/อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
หลักสูตร แผน ก แบบ ก1
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง ในสาขาวิทยาศาสตร์
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
และมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
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หลักสูตร แผน ก แบบ ก2
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง ในสาขาวิทยาศาสตร์
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
และมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.3 ปัญหาของนิ สิตแรกเข้า
 ความรูด้ า้ นภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
 ความรูด้ า้ นคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนระดับทีส่ งู ขึน้
 นิสติ ไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาทีส่ อบคัดเลือกได้ (พิจารณา)
 อื่นๆ (ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา)
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิ สิตในข้อ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรูพ้ น้ื ฐานก่อนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่แนะนาการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
 มอบหมายให้อาจารย์ทุกคน ทาหน้าทีด่ แู ล ตักเตือน ให้คาแนะนาแก่นิสติ
 จัดกิจกรรมเสริมความรูเ้ กีย่ วกับการทาวิจยั /ด้านภาษาต่างประเทศ
 อื่นๆ (คณะมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับนิสติ ทีม่ ผี ลการเรียนดีมาก)
2.5 แผนการรับนิ สิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ภาคการศึกษาที่
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
จานวนนิสติ ทีค่ าดว่าจะรับ
แผน ก แบบ ก9
3 - 3 - 3 - 5 - 5 แผน ก แบบ ก4
7 - 7 - 7 - 10 - 10 จานวนนิสติ ทีค่ าดว่าจะสาเร็จ
- - - 10 - 10 - 15 - 15
การศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
1. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
 ประมาณการรายรับต่อหัวนิสติ (ค่าเล่าเรียน) ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายต่อหัว
เท่ากับ 80,000 บาท
2. งบประมาณรายจ่าย (หน่ วย : บาท)
ลาดับ
รายการ
จานวนเงิ น
1
ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
5,000.00
-ประธาน 375 บาท /นิสติ 1 คน
-กรรมการ 4 คนๆ ละ 300 บาท /นิสติ 1 คน
2
ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
8,000.00
-ประธาน 2,000 บาท /นิสติ 1 คน
-กรรมการ 4 คนๆ ละ 1,500 บาท /นิสติ 1 คน
3
ค่าตอบแทนอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
2,000.00
-ประธาน 1,000 บาท /นิสติ 1 คน
-กรรมการ 2 คนๆ ละ 500 บาท /นิสติ 1 คน
4
ค่าเดินทางกรรมการภายนอก 2 คน /2 ครัง้
13,000.00
5
ค่าทีพ่ กั กรรมการภายนอก 2 คนๆ ละ 1 คืน /2 ครัง้
4,000.00
6
ค่าวัสดุ /สารเคมีในการทาวิจยั ของนิสติ *
20,000.00
7
ค่านาเสนอผลงาน
3,000.00
รวม
55,000.00
3. ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิ ตบัณฑิ ต

55,000.00

บาท

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย (ถ้ามี)
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ใิ นการเทียบโอนหน่ วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก1
หลักสูตรเน้นวิจยั สาหรับผูม้ วี ุฒปิ ริญญาตรีเรียนปริญญาโท
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
หลักสูตรเน้นการวิจยั และศึกษางานรายวิชาเพิม่ เติม
สาหรับผูม้ วี ุฒปิ ริญญาตรี เรียนปริญญาโท
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายการ

งานรายวิชา (Course work)
ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
2
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
3
รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
หน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ. 2548

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

แผน ก
แบบ ก1

แผน ก
แบบ ก2

แผน ก
แบบ ก1

แผน ก
แบบ ก2

36
36

12
12
36

-

24
9
15
12
5
63

9

3.1.3 รายวิ ชา
(1) รายวิ ชาในหมวดต่ างๆ
ก. แผน ก แบบ ก1
วิ ทยานิ พนธ์
418551 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
418552 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
418553 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
418554 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1

จานวน

36
5
63

36
9

หน่ วยกิ ต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
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รายวิ ชาที่ไม่นับหน่ วยกิ ตสะสม
422510 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Research Methodology in Health Sciences
418596 สัมมนา 1
Seminar I
418597 สัมมนา 2
Seminar II
ข. แผน ก แบบ ก2
งานรายวิ ชา
จานวนไม่น้อยกว่า
วิ ชาบังคับ
จานวน
418501 เทคนิคและเครือ่ งมือทางชีวเคมี
Biochemical Techniques and Instrumentation
418502 ชีวเคมีขนั ้ สูง
Advanced Biochemistry
422514 ชีวเคมี เซลล์วทิ ยาและชีววิทยาโมเลกุล
Biochemistry, Cell and Molecular Biology
วิ ชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รายวิ ชาเลือกสาขาชีวเคมี
418511
โครงงานวิจยั ทางชีวเคมี
Research Project in Biochemistry
418512
การศึกษาเกีย่ วกับโปรตีน
Protein Studies
418513
หัวข้อปจั จุบนั ทางชีวเคมีและสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
Current Topics in Biochemistry and Related Fields
418541
ชีวเคมีของความผิดปกติทางพันธุกรรมในมนุษย์
Biochemistry of Human Genetic Disorders
418522
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลของมะเร็ง
Biochemistry and Molecular Biology of Cancer
418523
ชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ขนั ้ สูง
Advanced Medical Molecular Biology
418524
ชีวเคมีของไวรัส
Viral Biochemistry

5
หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

24
หน่ วยกิ ต
9
หน่ วยกิ ต
3(1-6-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

15

หน่ วยกิ ต

2(0-6-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
2(2-0-4)

15
418525
291546
418527
418528
291519
418532
291511

291534
291535

418536
418537
418538
418539

422520
422522

ชีวเคมีของโภชนาการและสารป้องกัน
3(3-0-6)
Biochemistry of Nutrition and Chemopreventives
โภชนพันธุศาสตร์
3(2-3-5)
Nutrigenomics
พิษวิทยาเชิงชีวเคมี
3(2-3-5)
Biochemical Toxicology
พันธุศาสตร์โมเลกุลของมนุ ษย์
3(2-3-6)
Human Molecular Genetics
ชีวเคมีของพืช
3(3-0-6)
Plant Biochemistry
การพัฒนาการของพืชในเชิงชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 3(3-0-6)
Biochemistry and Molecular Biology of Plant Development
เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุศาสตร์
3(2-3-5)
ในการศึกษาพืช
Molecular Biology and Genetics Techniques in Plant Study
ฮอร์โมนพืชในเชิงสรีรวิทยาและระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Physiological and Molecular Basis of Plant Hormones
การตอบสนองของพืชต่อสภาวะเครียดในเชิงสรีรวิทยา 3(3-0-6)
และระดับโมเลกุล
Physiological and Molecular Basis of Plant Stress Responses
เคมีสารสนเทศเพื่อการศึกษาทางชีวเคมี
3(3-0-6)
Chemoinformatics for Biochemical Studies
ชีวสารสนเทศสาหรับการศึกษาชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6)
Bioinformatics for Biochemical and Molecular Biological Studies
การทาเหมืองข้อมูลระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Molecular Data Mining
การเขียนโปรแกรมสาหรับงานทางชีวสารสนเทศ
3(2-1-5)
Bioinformatics Programming
รายวิ ชาเลือก สาขาวิ ทยาศาสตร์การแพทย์
เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ขนั ้ สูง
Advanced Scientific Instrumentation
เคมีของโปรตีนและโปรตีโอมิคส์ขนั ้ สูง
Advanced Protein Chemistry and Proteomics

1(2-3-5)
1(1-4-5)

16
422526
422527
422528
422529
422532
422533
422594

โปรตีเอสกับการเกิดโรค
Proteases in Human Diseases
เทคโนโลยีสมัยใหม่ดา้ นเภสัชพันธุศาสตร์
Modern Technologies for Pharmacogenomics
เซลล์ตน้ กาเนิดเพื่อสุขภาพและการรักษาโรค
Stem Cells in Health and Therapy
นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์
Medical Nanotechnology
ชีวเคมีของสื่อสัญญาณภายในเซลล์และการควบคุม
Biochemistry of Signal Transduction and Regulation
การเพาะเลีย้ งเซลล์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Cell Culture for Medical Sciences
หัวข้อปจั จุบนั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Current Topics in Medical Science

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

วิ ทยานิ พนธ์
จานวนไม่น้อยกว่า
418561
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
418562
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2
418563
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis III, Type A2

12
4

หน่ วยกิ ต
หน่วยกิต

4

หน่วยกิต

4

หน่วยกิต

รายวิ ชาที่ไม่นับหน่ วยกิ ตสะสม
422510
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Research Methodology in Health Sciences
418596
สัมมนา 1
Seminar I
418597
สัมมนา 2
Seminar II

5
หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1

418551
422510

418552

418553
418596

418554
418597

ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
9 หน่วยกิต
Thesis I, Type A1
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นบั หน่วยกิต) 3(3-0-6)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
รวม
9 หน่ วยกิ ต
ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
รวม
ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
สัมมนา 1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
สัมมนา 2 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่ วยกิ ต

9 หน่วยกิต
1(0-2-1)
9 หน่ วยกิ ต

9 หน่วยกิต
1(0-2-1)
9 หน่ วยกิ ต
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก2
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
418501

หน่ วยกิ ต
3(1-6-5)

เทคนิคและเครือ่ งมือทางชีวเคมี
Biochemical Techniques and Instrumentation
422514 ชีวเคมี เซลล์วทิ ยาและชีววิทยาโมเลกุล
3(3-0-6)
Biochemistry, Cell and Molecular Biology
422510 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นบั หน่วยกิต) 3(3-0-6)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
รวม
6 หน่ วยกิ ต
ภาคการศึกษาที่ 2
418502

ชีวเคมีขนั ้ สูง
Advanced Biochemistry
วิชาเลือก
Elective
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2

xxx5xx
418561
รวม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
7 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
14 หน่ วยกิ ต

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
418562

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2
วิชาเลือก
Elective
สัมมนา 1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)

Xxx5xx
418596
รวม

4 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
1(0-2-1)
12 หน่ วยกิ ต
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ภาคการศึกษาที่ 2
418563

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis III, Type A2

4 หน่วยกิต

418597

สัมมนา 2 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
รวม

1(0-2-1)
4 หน่ วยกิ ต

20
3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา (ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
418501
เทคนิคและเครือ่ งมือทางชีวเคมี
3(1-6-5)
Biochemical Techniques and Instrumentation
หลักการ ระเบียบวิธ ี และการฝึกปฏิบตั เิ ทคนิคทางชีวเคมีในปจั จุบนั และทีใ่ ช้ในงานวิจยั
ทางชีวเคมี
principles, methodologies and practice of current biochemical techniques, as
well as those used in biochemical researches
418502

ชีวเคมีขนั ้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Biochemistry
หัวข้อทีน่ ่ าสนใจในปจั จุบนั ทีเ่ กีย่ วกับชีวเคมีขนั ้ สูงและสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง
current and interesting topics in advanced biochemistry and related fields

418511

โครงงานวิจยั ทางชีวเคมี
2(0-6-3)
Research Project in Biochemistry
การสร้างประสบการณ์จริงทางเทคนิคที่ใ ช้ใ นห้อ งปฏิบตั ิการ และการประยุกต์ใ ช้ใ น
ลักษณะของโครงงานวิจยั ทางชีวเคมี
hands-on experience in laboratory techniques and applications to research
project in biochemistry
418512

การศึกษาเกีย่ วกับโปรตีน
3(3-0-6)
Protein Studies
โปรตีนในด้านโครงสร้าง การพับงอ การดัดแปลงหลังการสังเคราะห์ อันตรกิรยิ าของ
โปรตีนกับโมเลกุลต่างๆ เคมีของโปรตีน การดัดแปลงโปรตีนโดยวิธตี ่างๆ การแยกบริสุทธิ ์โปรตีน วิธ ี
การศึกษาโปรตีนและโครงสร้างของโปรตีน ชีวสารสนเทศสาหรับการศึกษาโปรตีน
aspects of proteins regarding structures, foldings, post-translational
modifications, interactions, chemistry, engineerings/modifications, purifications, structure
determination methods, and protein bioinformatics
418513

หัวข้อปจั จุบนั ทางชีวเคมีและสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
2(1-2-3)
Current Topics in Biochemistry and Related Fields
หัวข้อทีน่ ่ าสนใจในปจั จุบนั เกีย่ วกับชีวเคมีและสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
current and interesting topics in biochemistry and related fields

21
291549

ชีวเคมีของความผิดปกติทางพันธุกรรมในมนุษย์
3(2-3-5)
Biochemistry of Human Genetic Disorders
ยีนและการแสดงออกของยีน การกลายพันธุข์ องดีเอ็นเอ สาเหตุของความผิดปกติทาง
พันธุกรรรมและการถ่ายทอด ชนิดของความผิดปกติทางพันธุกรรม เทคนิคการตรวจวินิจฉัยความ
ผิดปกติทางพันธุกรรม และการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด การให้คาปรึกษาทางพันธุศาสตร์ การพยากรณ์
โรคและการรักษาความผิดปกติทางพันธุกรรม
gene and gene expression, causation of human genetic disorders and
inheritance, types of human genetic disorders: single gene disorders, multifactorial and
polygeneic disorders, molecular techniques of diagnosis and prenatal diagnosis, genetic
counseling, prognosis and treatment of genetic disorders
418522

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลของมะเร็ง
3(3-0-6)
Biochemistry and Molecular Biology of Cancer
กลไกในระดับโมเลกุลทีค่ วบคุมกระบวนการเพิม่ จานวนของเซลล์ และวัฏจักรของเซลล์
ทีน่ าไปสู่การเกิดมะเร็ง และการเปลีย่ นแปลงในระดับโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง รวมทัง้ ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปจั จัยเสีย่ งต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นสาเหตุการเกิดมะเร็ง
molecular mechanisms involving cell proliferation and cell cycle leading to
cancer development and the molecular basis of carcinogenesis and its risk factors
418523

ชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ขนั ้ สูง
3(2-3-5)
Advanced Medical Molecular Biology
โครงสร้างของยีน วัฏจักรของเซลล์ โฮโมโลกัส รีคอมบิเนชัน่ และการแบ่งตัวแบบไมโอ
ซิส การจาลองตัวของดีเอ็นเอและการควบคุม การถอดรหัสและการควบคุม กระบวนการแปลรหัสและ
กระบวนการหลังการแปลรหัสและการควบคุม การกลายพันธุข์ องดีเอ็นเอ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ เทคนิค
การศึกษาการแสดงออกของยีน ทรานสจีนีซสิ น๊ อกเอาท์สตั ว์ทดลอง สเต็มเซลล์ สื่อสัญญาณทีค่ วบคุม
การแสดงออกของยีน ยีนและการควบคุมในช่วงพัฒนาการของตัวอ่อนและการประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
ชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
gene structure and cell cycle, homologous recombinantion and meiosis,
eukaryotic replication and regulation, transcriptional–postranscriptional and regulation,
translational-posttranslational and regulation, mutation, DNA repair, techniques to measure
gene expression, transgenesis, knockout animals, stem cells, signaling pathways that control
eukaryotic gene expression, gene regulation during eukaryote development , application of
molecular biology techniques in medicine
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418524

ชีวเคมีของไวรัส
2(2-0-4)
Viral Biochemistry
โครงสร้างของอนุ ภาคไวรัสแบบต่างๆ การจัดจาแนกไวรัสตามรูปแบบจีโนมและการ
เพิม่ จานวนของไวรัส การแสดงออกและควบคุมการแสดงออกของยีนไวรัสในเซลล์ ปฏิกริ ยิ าที่เกิดขึน้
ระหว่างไวรัสกับไวรัส ไวรัสกับเซลล์ และการตอบสนองของเซลล์เมื่อได้รบั ไวรัส เทคนิคทางเซลล์วทิ ยา
และชีววิทยาโมเลกุลทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาไวรัส
structure of various types of virions, classification of viruses based on pattern of
genome and their replication, viral gene expression and regulation in host cells, interaction
between virus and virus, virus and host, and host response to virus infection, techniques in cell
and molecular biology for studies of viruses
ชีวเคมีของโภชนาการและสารป้องกัน
3(3-0-6)
Biochemistry of Nutrition and Chemopreventives
ความสาคัญของสารอาหารทัง้ สารอาหารชนิดมหัพภาค และ สารอาหารชนิดจุลภาค ที่
มีต่อร่างกาย และกระบวนการเปลีย่ นแปลงทางชีวเคมี สมดุลของสารอาหารและพลังงาน และภาวะทุพ
โภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคโดยใช้สารป้องกันทางด้านโภชนาการที่มบี ทบาท
มากในปจั จุบนั รวมทัง้ ความสัมพันธ์ระหว่างสารป้องกันทางด้านโภชนาการต่อการป้องกันโรคต่าง ๆ
human macronutrients and micronutrients’s effect in terms of health and
biochemical processes, balanced nutrients and energy, malnutrition, health promotion and
protection through chemopreventives of today relavant, as well as relationship between
chemopreventives and protection against diseases
418525

291546

โภชนพันธุศาสตร์
3(2-3-5)
Nutrigenomics
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสารอาหารและยีน การควบคุมการแสดงออกของยีนโดยสารอาหาร
การควบคุมการทางานของโปรตีนทีท่ าหน้าทีใ่ นการควบคุมการแสดงออกหรือไม่แสดงออกของยีน โดย
สารอาหาร การควบคุมการแสดงออกของยีนในภาวะทางโภชนาการ การตรวจวัดผลของสารอาหารต่อ
การแสดงออกของยีนด้วยเทคโนโลยีทใ่ี ช้กนั อย่างแพร่หลาย เทคนิคการเพิม่ ขยายปริมาณกรดนิวคลีอคิ
ในขณะทีก่ าลังเกิดขึน้ จริง เทคนิคทีใ่ ช้ตดิ ตามโปรตีนทีส่ นใจในสารตัวอย่าง และ เทคโนโลยีการตรวจ
วิเคราะห์ยนี และการแสดงออกของยีนในระดับจีโนม
nutrient-gene interactions, nutrient regulation of gene expression, nutrient
regulation of transcription factors, metabolic regulation of gene expression by nutrition status,
measuring nutrition-responsive gene expression by widely used technologies: real-time
quantitative PCR, western blotting, and microarrays
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พิษวิทยาเชิงชีวเคมี
3(2-3-5)
Biochemical Toxicology
หลักการทางพิษวิทยา ปจั จัยของร่างกายที่มผี ลต่อกระบวนการพิษวิทยาจลนศาสตร์
และพิษวิทยาพลศาสตร์ รวมถึงแผนทีร่ หัสพันธุกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการเกิดพิษ กระบวนการทางชีวเคมี
ของเกิดพิษจาก สารปราบศัตรู พชื โลหะหนัก สารระเหย สารพิษในธรรมชาติ และสารพิษในอาหาร
กระบวนการการก่อมะเร็งและลูกวิรูป ความสัมพันธ์ของสารพิษในสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ หลักการ
ประเมินความเสีย่ งของสารพิษและการกาหนดค่าความปลอดภัยของสารพิษ เทคนิคทางห้องปฏิบตั กิ าร
ด้านพิษวิทยาเพื่อใช้ในการประเมินปริมาณและผลกระทบของสารพิษในร่างกาย
principle of toxicology, factors affecting to toxicokinetics and toxicodynamics,
toxicogenomics, biochemical mechanisms of pesticides, heavy metals, volatile organic
compounds, natural toxins and toxic substances in food, carcinogenesis and teratogenesis,
relationship of environmental pollution to human health, principles of health risk assessment
and safe dose determination, toxicological laboratory techniques used for the evaluation to dose
and response of toxicants
418528

พันธุศาสตร์โมเลกุลของมนุ ษย์
3(2-3-6)
Human Molecular Genetics
โครงสร้างกรดนิวคลิอิก โครงสร้างโครโมโซมและหน้าที่ ยีนในพงศาวลีและประชากร
เซลล์และการสื่อสารระหว่างเซลล์ องค์ประกอบของจีโนมมนุษย์ การแสดงออกของยีนมนุ ษย์ การเปลีย่ ง
แปลงเชิงพันธุกรรม แผนทีท่ างพันธุศาสตร์ ยีนก่อโรคในมนุ ษย์ พันธุศาสตร์ของโรคมะเร็ง การทดสอบ
พันธุกรรมของแต่ละบุคคลและการแพทย์เชิงบุคคล สัตว์โมเดล
nucleic acid structure, chromosome structure and function, genes in pedigrees
and population, cell and cell-cell communication, organization of human genome, human gene
expression, genetic variability, genetic mapping, human disease genes, cancer genetics,
genetic testing of individuals and personalizing medicine, animal models
291519

ชีวเคมีของพืช
3(3-0-6)
Plant Biochemistry
โครงสร้างและหน้าทีข่ องออร์กาเนลของเซลล์พชื
บทบาทและหน้าทีข่ องฮอร์โมนพืช
การสังเคราะห์แสงและการหายใจในภาวะทีม่ แี สง เมแทบอลิซมึ ของพืชและการควบคุมเมแทบอลิซมึ ใน
พืชทัง้ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด และไนโตรเจน การตรึงไนโตรเจนของพืช สารทุตยิ ภูม ิ หน้าทีแ่ ละเมแทบอลิ
ซึมของสารทุตยิ ภูม ิ
structure and functions of organelles of plant cell, role and function of plant
hormones, photosynthesis, photorespiration, plant metabolism and regulation including
carbohydrate, lipid and nitrogen, nitrogen fixation, secondary compounds, function and
secondary metabolism
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การพัฒนาการของพืชในเชิงชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3(3-0-6)
Biochemistry and Molecular Biology of Plant Development
การพัฒนาการของพืชในระยะต่างๆ ตัง้ แต่การงอกของเมล็ดจนถึงการแก่ของพืชในเชิง
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ฮอร์โมนของพืช รวมถึงกลไกอิพเิ จเนติกส์ต่อการพัฒนาการของพืช
development of plant in different stages since germination to senescence, plant
hormones, and epigenetic mechanism in plant development
291511

เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุศาสตร์ในการศึกษาพืช
3(2-3-5)
Molecular Biology and Genetics Techniques in Plant Study
พืชแบบอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาทางชีววิทยาและพันธุศาสตร์ พืน้ ฐานพันธุศาสตร์ของ
เมนเดลและกฏการแยกตัวของอัลลีล พันธุศาสตร์วเิ คราะห์ในพืช เทคนิคทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล
ทีใ่ ช้ในการศึกษาพืช เครือ่ งหมายดีเอ็นเอ ชีวสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุลและทางพันธุศาสตร์ เทคนิคทีใ่ ช้ในการศึกษาพืชทัง้ ระดับ ดีเอนเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน การใช้ตวั
ติดตามในการหาตาแหน่งของโปรตีนในเซลล์และการแสดงออกของยีน การตรวจสอบเครือ่ งหมายดีเอน
เอในพืช การทดสอบการแยกตัวของอัลลีล การสืบค้นฐานข้อมูลพืช และ ชีวสารสนเทศ
biology and genetic model plant, genetics background and Mendel theory and
law of segregation, plant genetic analysis, molecular techniques for plant study, DNA markers,
bioinformatics, applications of plant molecular biology and genetics techniques, techniques used
in plant study including DNA, RNA and protein, reporter analysis for subcellular localization and
transcriptional analysis, DNA markers, segregation analysis and bioinformatics
291532

ฮอร์โมนพืชในเชิงสรีรวิทยาและระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Physiological and Molecular Basis of Plant Hormones
โครงสร้างและหน้าทีข่ องออร์กาเนลของเซลล์พชื ฮอร์โมนและการทางานของฮอร์โมน
พืชในเชิงสรีรวิทยาและระดับโมเลกุล และ การทางานร่วมกันของฮอร์โมน
structure and function of plant organelles, physiological and molecular basis of
plant hormones and hormone integration
291535

การตอบสนองของพืชต่อสภาวะเครียดในเชิงสรีรวิทยาและระดับโมเลกุล 3(3-0-6)
Physiological and Molecular Basis of Plant Stress Responses
ชนิดของสภาวะเครียดในพืช ชีวเคมีของการป้องกันและกลไกการทาลายสารพิษของ
พืช ฮอร์โมนพืช และการควบคุมโดยฮอร์โมนเมื่อพืชได้รบั ความเครียด ความเครียดทีเ่ กิดในพืชการ
ตอบสนองต่อสภาวะเครียดในเชิงสรีรวิทยาและระดับโมเลกุลในพืช การตอบสนองต่อความเครียดแบบ
ผสมผสาน
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types of plant stress, biochemical protective and detoxification mechanisms in
plants, plant hormones and hormonal control during stress, stresses, physiological and
molecular basis of plant stress responses, integrative stress response
418536

เคมีสารสนเทศเพื่อการศึกษาทางชีวเคมี
3(3-0-6)
Chemoinformatics for Biochemical Studies
พืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับเคมีสารสนเทศ ฐานข้อมูล โปรแกรม และเทคนิคทีเ่ กี่ยวข้อง การ
ใช้งานเคมีสารสนเทศเพื่อการศึกษาทางชีวเคมี
chemoinformatics related basis, relevant databases, programs, and techniques,
chemoinformatics usage for biochemical studies
418537

ชีวสารสนเทศสาหรับการศึกษาชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Bioinformatics for Biochemical and Molecular Biological Studies
ฐานข้อมูลและเครื่องมือทางชีวสารสนเทศสาหรับใช้ในการศึกษาชีวเคมีและชีววิทยา
ระดับโมเลกุล ศึกษาสารมหโมเลกุล ลาดับ ความสัมพันธ์ และด้านอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
bioinformatics databases and tools for biochmical and molecular biology study,
studies of macromolecules, sequences, relationships, and other related aspects
418538

การทาเหมืองข้อมูลระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Molecular Data Mining
ความส าคัญ ของการท าเหมือ งข้อ มูล ในการศึก ษาทางชีว วิทยาโมเลกุ ล และชีว เคมี
พืน้ ฐานต่างๆทีเ่ กีย่ วกับการทาเหมืองข้อมูลระดับโมเลกุล ประเภทของการทาเหมืองข้อมูลระดับโมเลกุล
การสกัด และจัด การข้อ มูล ระดับ โมเลกุ ล เทคนิ ค ต่ า งๆในการท าเหมือ งข้อ มูล ระดับ โมเลกุ ล การ
ประยุกต์ใช้การทาเหมืองข้อมูลระดับโมเลกุลในการศึกษาต่างๆทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวเคมี
importance of molecular data mining toward molecular biology and biochemical
studies, related background for molecular data mining, types of molecular data mining,
molecular data extraction and handlings including pre-processing, various molecular data
mining techniques, application of molecular data mining in molecular biology and biochemical
studies
418539

การเขียนโปรแกรมสาหรับงานทางชีวสารสนเทศ
3(2-1-5)
Bioinformatics Programming
พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมและความรูท้ างด้านคอมพิวเตอร์ทเ่ี กี่ยวข้อง งานทางชีวสาร
สนเทศที่เกี่ยวข้อง ภาษาทีใ่ ช้ในการเขียนโปรแกรมทางชีวสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมสาหรับใช้ใน
งานทางชีวสารสนเทศ การสร้างและเผยแพร่เว็บไซต์เบือ้ งต้น
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basis of computer programming and related computer knowledge, relevant
bioinformatics usage, programming languages for bioinformatics, bioinformatics programming,
basic web site building and publishing
418551

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
9 หน่วยกิต
Thesis I, Type A1
แต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษา, เสนอหัวข้อการวิจยั
designate the thesis supervisory committee to the graduate school, submit the
thesis title to thesis advisers
418552

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
9 หน่วยกิต
Thesis II, Type A1
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์, ดาเนินการวิจยั
take a thesis proposal examination, conduct a thesis research

418553

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
9 หน่วยกิต
Thesis III, Type A1
ดาเนินการวิจยั , นาเสนอความก้าวหน้า, เตรียมผลงานวิจยั เพื่อตีพมิ พ์ในวารสาร หรือ
เสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ ี peer review
conduct a research, report research progress to a thesis adviser, prepare a
scientific manuscript for publication or a proceeding for submitting to a conference with a
standard peer-review process
418554

วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
9 หน่วยกิต
Thesis IV, Type A1
สรุปผลการวิจยั สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน แก้ไข (ถ้ามี) จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
เสนอบัณฑิตวิทยาลัย
summarize all research data, pass a thesis defense, thesis corrections (if any),
submit a complete thesis to the Graduate school
298569

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
4 หน่วยกิต
Thesis I, Type A2
แต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษา, เสนอหัวข้อการวิจยั
designate the thesis supervisory committee to the graduate school, submit the
thesis title to thesis advisers
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วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2
ดาเนินการวิจยั , สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
conduct a research, take a thesis proposal examination

4 หน่วยกิต

298563

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
4 หน่วยกิต
Thesis III, Type A2
สรุปผลการวิจยั สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน แก้ไข (ถ้ามี) จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
เสนอบัณฑิตวิทยาลัย
summarize all research data, pass a thesis defense, thesis corrections (if any),
submit a complete thesis to the Graduate school
418596

สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
วิธ ีก ารค้นคว้า ส่ ง เสริมการอ่ าน ฝึ ก การคิด วิเ คราะห์บทความหรือ ผลงานวิจยั และ
ฝึกฝนการนาเสนอ การสัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์ และ นิสติ ในหัวข้อต่างๆทางด้านชีวเคมีทก่ี าลัง
อยูใ่ นความสนใจ
how to search, read, and criticize and organise the information as well as
practice the oral presentation, seminar among teaching staff and students on selected topics of
current interest in biochemistry
418597

422510

สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
สัมมนาในหัวข้อต่างๆ ทางด้านชีวเคมีทเ่ี กีย่ วข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
seminar on selected biochemistry topics of current research proposal

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
Research Methodology in Health Sciences
ความหมาย ลักษณะ และ เป้าหมายการวิจยั กระบวนการวิจยั ประเภทการวิจยั
การกาหนดปญั หาการวิจยั ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียน
โครงร่างและรายงานการวิจยั การประเมิน งานวิจยั การนาผลวิจยั ไปใช้ และ จรรยาบรรณนักวิจ ยั
เทคนิคการวิจยั เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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definition, characteristics and goals of research, research methodology, types of
research, determinations of research questions, variables and hypothesis, data collection, data
analysis, research proposal and report writing, research assessment, research application and
researcher ethics, research techniques in health sciences
422514

ชีวเคมี เซลล์วทิ ยาและชีววิทยาโมเลกุล
3(3-0-6)
Biochemistry, Cell and Molecular Biology
เซลล์ และวงจรของเซลล์ สมบัตแิ ละโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลที่สาคัญ โครงสร้าง
และหน้ า ที่ข องโปรตีน เอนไซม์แ ละจลนศาสตร์ข องเอนไซม์ พลัง งานชีว ภาพภายในเซลล์ แ ละ
กระบวนการเมแทบอลิซมึ โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของจีโนม การจาลองแบบดีเอ็นเอ การเสียหาย
ของดีเอ็นเอ และกระบวนการซ่อมแซมดีเอ็นเอ กระบวนการถอดรหัสและกระบวนการแปลรหัส ชีวสาร
สนเทศ ชีววิทยาโมเลกุล ชีวเคมีของระบบต่อมไร้ท่อ ทัศนมิตทิ างชีวเคมี
cells and cell cycle, properties and structure of major biomolecules, protein
structure and functions, enzyme and kinetics, bioenergetics and metabolism of biomolecules,
genome organization, replication, DNA damage and repair, transcription and translation
processes, bioinformatics, molecular biology, biochemistry of endocrine, perspective in
biochemistry
422520

เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ขนั ้ สูง
3(2-3-5)
Advance Science Instrumentation
การประยุกต์ใช้เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ขนั ้ สูง และปฏิบตั กิ ารทีด่ ใี นการบริหาร
จัดการห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อการวิจยั
applications of modern scientific instruments and good practice for
research laboratory administration and management
422522

เคมีของโปรตีนและโปรตีโอมิคส์ขนั ้ สูง
3(2-3-5)
Advance Protein Chemistry and Proteomics
ไมโครแอเรย์สาหรับโปรติโอมิคส์ โปรติโอมิคส์ดา้ นคลีนิค โปรไฟล์ของโปรตีน
เทคนิคขัน้ สูงด้านโปรติโอมิคส์ การแพทย์นาโน การประยุกต์ใช้โปรติโอมิคส์ แมสสเปคโตรสโคปีในงาน
โปรตีโอมิคส์ องค์ประกอบของชีวสารสนเทศ
microarrays in proteomics, clinical proteomics, protein profiling, high
throughput technology of proteomics, nanomedicine, proteomics applications, mass
spectrometry in proteomics, elements of bioinformatics
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422526

โปรตีเอสกับการเกิดโรค
3(3-0-6)
Proteases in Human Diseases
การจัดจาแนกโปรตีเอส บทบาทของโปรตีเอสกับความเจ็บปวด และการเกิดโรคต่างๆ
เช่น ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด โรคเบาหวาน ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ
และระบบสืบพันธุ์
protease classification, role of proteases in pain, diseases i.e. cardiovascular
diseases, diabetes, neurodegenerative diseases, gastrointestinal disorders, respiratory
disorders, diseases of the reproductive system
422527

เทคโนโลยีสมัยใหม่ดา้ นเภสัชพันธุศาสตร์
3(3-0-6)
Modern Technologies for Pharmacogenomics
การหาล าดับ การผัน แปรทางพัน ธุ ก รรม การหาจุด ผัน แปรทางพัน ธุ ก รรมโดยการ
วิเคราะห์เฮทเทอโรดูเพลกซ์ เช่น การใช้ TGCE, CCM, MADGE ตลอดจนแนวทางใหม่ในการหาจุด
แปรผันทางพันธุกรรม
sequencing genetic variations, genetic variance detection based on heterduplex
analysis such as TGCE (Temperature Gradient Capillary Electrophoresis), CCM (Chemical
Cleavage of Mismatch), MADE (Microplate Array Diagonal Electrophoresis), novel approaches
for genetic variance detection
422528

เซลล์ตน้ กาเนิดเพื่อสุขภาพและการรักษาโรค
3(3-0-6)
Stem Cells in Health and Therapy
เซลล์ตน้ กาเนิดจากเม็ดเลือด เซลล์ตน้ กาเนิดสาหรับการสร้างเซลล์ประสาทใหม่
การรักษาด้วยยีน การสร้างเนื้อเยือ่ ใหม่ การจัดจาแนกเซลล์ตน้ กาเนิดจากเม็ดเลือดขาว เซลล์กาเนิดและ
มะเร็ง
hematopoetic stem cells, stem cells in neurogenesis, stem cell and gene
therapy, stem cell for tissue engineering, characterization of leukemic stem cells, stem cells and
cancers
422529

นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์
3(3-0-6)
Medical Nanotechnology
การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีดา้ นการแพทย์ ความสาคัญด้านการแพทย์
วินิจฉัย วิถสี ่กู ารผลิตเชิงโมเลกุล การขนส่ง หน้าทีเ่ ชิงชีววิทยาของอานาจนาโนในการสื่อสารระดับ
อณูการควบคุมและชักใยระดับนาโน การใช้หุ่นยนต์นาโนในการแพทย์
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nanotechnology for medical applications, importance in medical
diagnosis, pathways to molecular manufacturing, molecular transport, nano-fabrication,
biological functionalization of nano-metrial nano-power, nano/molecular communication, nanoscale manipulation and control, nano-robots for medical applications
422532

ชีวเคมีของสื่อสัญญาณภายในเซลล์และการควบคุม
3(3-0-6)
Biochemistry of Signal Transduction and Regulation
คุณสมบัตทิ างโครงสร้างและชีวเคมีของโมเลกุลสื่อสัญญาณภายในเซลล์ ตลอดจนการ
ควบคุม ปฏิสมั พันธ์ระหว่างโปรตีนทีเ่ กี่ยวข้องกับสื่อสัญญาณในระดับต่างๆ และศึกษาพื้นฐานของการ
สื่อสารระหว่างเซลล์
structural and biochemical properties of signaling molecules and their
regulation, the interaction of signaling proteins at the various level of signal transduction and
basic principles of cellular communication
422533

การเพาะเลีย้ งเซลล์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 (2-3-5)
Cell Culture for Medical Sciences
การเพาะเลี้ย งเซลล์ใ นหลอดทดลองและการน าไปใช้กับงานวิจ ยั ทางวิท ยาศาสตร์

การแพทย์
cell culture technique and its application in medical science research
422594

หัวข้อปจั จุบนั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
3(1-2-3)
Current Topics in Medical Science
อภิปรายความรูใ้ หม่ ๆ และงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
discussion of current knowledge and research in medical science
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หมายเหตุ
ความหมายของเลขรหัสวิ ชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว นัน้ มีความหมายดังนี้
1. เลขสามตัวแรก
หมายถึง
ตัวเลขประจาสาขาวิชา
422
หมายถึง
วิทยาศาสตร์การแพทย์
418
หมายถึง
ชีวเคมี
2. เลขสามตัวหลัง
หมายถึง
กลุ่มเลขประจาวิชา
หลักร้อย
หมายถึง
ระดับการศึกษา
5
หมายถึง
ระดับปริญญาโท
หลักสิบ
หมายถึง
หมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
0
หมายถึง
หมวดวิชาเฉพาะสาขาบังคับ
1
หมายถึง
หมวดวิชาเฉพาะสาขาเลือกชีวเคมีทวไป
ั่
2
หมายถึง
หมวดวิชาเฉพาะสาขาเลือกชีวเคมีทาง
การแพทย์
3
หมายถึง
หมวดวิชาเฉพาะสาขาเลือกชีวเคมีเทคโนโลยี
5, 6, 7, 8
หมายถึง
วิทยานิพนธ์
9
หมายถึง
สัมมนา
หลักหน่วย
หมายถึง
ลาดับรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

เลขที่ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา
วท.ด.
สพ.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Dr.rer.nat.
วท.ม.
พย.บ.
Dr.rer.nat.
วท.ม.
วท.บ.

1*

นายพันธุช์ นะ สงวนเสริมศรี

3-1024-01243-77-5

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

2*

นางดาวัลย์ ฉิมภู่

3-4099-00527-65-9

รองศาสตราจารย์

3*

นางสาววราภรณ์ เกษกาญจน์

3-6501-00214-79-5

อาจารย์

4

นางสาวชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์

3-1104-00305-40-6

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

5

นางสาวอภินนั ท์ ลิม้ มงคล

3-3699-00127-00-7

อาจารย์

*อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิ ชา
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
สัตวแพทย์
Biochemistry
ชีวเคมี
ชีวเคมี
ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์
Genetics
ชีวเคมี
การพยาบาล
Molecular Biology
ชีวเคมี
ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิ ทยาลัย

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

นเรศวร
เกษตรศาสตร์
University College, Ireland
มหิดล
มหิดล
มหิดล
มหิดล
เชียงใหม่
University of Vienna, Austria
มหิดล
บูรพา
University of Vienna, Austria
มหิดล
เชียงใหม่

2547
2535
2530
2520
2517
2548
2542
2538
2551
2540
2533
2547
2540
2537

ภาระการสอน
(ชม./ปี การศึกษา)
หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
386.1
386.1
473.5

473.5

-

100

116.2

116.2

104.6

104.6
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

เลขที่ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
สพ.บ.
Ph.D.

1

นางดาวัลย์ ฉิมภู่

3-4099-00527-65-9

รองศาสตราจารย์

2

นายสุขกิจ ยะโสธรศรีกุล

3-1006-06942-34-5

รองศาสตราจารย์

3

นายพันธุช์ นะ สงวนเสริมศรี

3-1024-01243-77-5

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

4

นางสาวรุ่งแสง นาคราไพ

3-6099-00423-34-0

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

วท.บ.
5

นางสาววราภรณ์ เกษกาญจน์

3-6501-00217-79-5

อาจารย์

6

นางธารทิพย์ บุญส่ง

3-8105-00128-92-5

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

7

นางสาวชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์

3-1104-00305-40-6

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Dr.rer.nat.
วท.ม.
พย.บ.

สาขาวิ ชา
Biochemistry
ชีวเคมี
ชีวเคมี
Biochemistry
ชีวเคมี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
สัตวแพทย์
Molecular Biology and
Biotechnology
ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี
ชีวเคมี
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์
Biomedical Sciences
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
ชีววิทยา
Genetics
ชีวเคมี
การพยาบาล

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิ ทยาลัย

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

University College, Ireland
มหิดล
มหิดล
Kansas State University
มหิดล
มหิดล
นเรศวร
เกษตรศาสตร์
University of Sheffield,
United Kingdom
เชียงใหม่

2530
2520
2517
2536
2530
2527
2547
2535
2546

มหิดล
มหิดล
เชียงใหม่
University of Nottingham
สงขลานครินทร์
สงขลานครินทร์
University of Vienna, Austria
มหิดล
บูรพา

2548
2542
2538
2551
2538
2534
2551
2540
2533

ภาระการสอน
(ชม./ปี การศึกษา)
หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
473.5
473.5

686

686

386.1

386.1

91.4

91.4

-

100

186.4

186.4

116.2

116.2

2538
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3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)

ลาดับ
ที่
8

9

ชื่อ-สกุล
นายวิสาข์ สุพรรณไพบูลย์

นางเนตรนภิส วรรณิสสร

เลขที่ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

3-6002-00021-08-6

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

3-6199-00015-53-2

10

นางสาวอภินนั ท์ ลิม้ มงคล

3-3699-00127-00-7

อาจารย์

11

นางสาวจงรักษ์ อรรถรัฐ

3-9206-00727-97-8

อาจารย์

12

นางสาวดามรัศมน สุรางกูร

3-6599-00019-19-8

อาจารย์

13

รท.หญิงสายศิร ิ มีระเสน

3-1021-01695-60-3

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
Dr.rer.nat.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิ ชา

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิ ทยาลัย

Biochemical
University of Newcastle
Toxicology
Upon Tyne, United Kingdom
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
เกษตรศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
มหิดล
Medical Virology
Tokyo Medical and Dental
University, JAPAN
ชีวเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคนิคการแพทย์
เชียงใหม่
Molecular Biology
University of Vienna, Austria
ชีวเคมี
มหิดล
ชีวเคมีและชีวเคมี
เชียงใหม่
เทคโนโลยี
ชีวเคมี
สงขลานครินทร์
เทคโนโลยีชวี ภาพ
สงขลานครินทร์
พันธุวศิ วกรรม
เกษตรศาสตร์
ชีวเคมี
เชียงใหม่
ชีวเคมีและชีวเคมี
เชียงใหม่
เทคโนโลยี
ชีวเคมี
นเรศวร
ชีวเคมี
มหิดล
เคมี
รามคาแหง

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา
2544
2536
2533
2546

ภาระการสอน
(ชม./ปี การศึกษา)
หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
431.6
431.6

126

126

104.6

104.6

2548
2542
2549
2541
2537

143.2

143.2

245.9

245.9

2551
2543
2534

89.4

89.4

2537
2533
2547
2540
2537
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3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)

ลาดับ
ที่
14

ชื่อ-สกุล
นายเมธวี ศรีคามูล

เลขที่ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิ ชา

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิ ทยาลัย

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

3-5015-00216-52-6

อาจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

ชีววิทยา
ชีววิทยา
สัตววิทยา

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

2549
2543
2541

เลขที่ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิ ชา

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิ ทยาลัย

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

x-xxxx-xxxxx-xx-x

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

Biochemistry

2523

M.S.

Biochemistry

วท.บ.
Ph.D.
พ.บ.

เทคนิคการแพทย์
Biochemistry
แพทยศาสตร์

Oklahoma State University,
U.S.A
Oklahoma State University,
U.S.A
มหิดล
Monash University, Australia
มหิดล

ภาระการสอน
(ชม./ปี การศึกษา)
หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
37.7
37.7

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ที่
1

2

ชื่อ-สกุล
นางสุดารัตน์ มโนเชีย่ วพินิจ

นางพัชรีย์ เลิศฤทธิ ์ วิชยานุวตั ิ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ศาสตราจารย์

* ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจยั หรือการแต่งตารา ระบุในภาคผนวก

2520
2515
2529
2535

ภาระการสอน
(ชม./ปี การศึกษา)
หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
-ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
-ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
-ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิ จยั
5.1 คาอธิ บายโดยย่อ
งานวิจยั ทางด้านชีวเคมีในเชิงบูรณาการทีน่ ิสติ สนใจ มีกระบวนการวิจยั อย่างถูกต้องเหมาะสม
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ อาทิเช่น การกาหนดปญั หาการวิจยั เป้าหมายการ
วิจยั มีขอบเขตการวิจยั ทีช่ ดั เจน ตัวแปรและสมมติฐานการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจยั การประเมินงานวิจยั และการนาผลงานวิจยั
ไปใช้ประโยชน์
5.2 ผลการเรียนรู้
นิสติ สามารถเขียนโครงร่างงานวิจยั ดาเนินการทาวิจยั และนาเสนอผลงานวิจยั ได้
สัมพันธ์กบั Mapping
ผลการเรียนรูต้ ามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ งั ้ 5 ด้าน ประเมินตามเกณฑ์ของ สกอ. โดย
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
5.3 ช่วงเวลา
 แผน ก1 เริม่ ตัง้ แต่ภาคการศึกษาต้น ของชัน้ ปีท่ี 9
 แผน ก2 เริม่ ตัง้ แต่ภาคการศึกษาปลาย ของชัน้ ปีท่ี 1
5.4 จานวนหน่ วยกิ ต
 แผน ก1 จานวน 16 หน่วยกิต
 แผน ก2 จานวน 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้ขอ้ มูลนิสติ เกีย่ วกับงานวิจยั ของภาควิชา เพื่อให้นิสติ ได้รบั ทราบเพื่อ
เลือกงานวิจยั ทีส่ นใจ มีการปรึกษาเกีย่ วกับหัวข้อวิจยั กับอาจารย์ทจ่ี ะเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
มีการแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษา การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อดาเนินการวิจยั
5.6 กระบวนการประเมิ นผล
1. โดยการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทีม่ คี ณะกรรมการสอบประกอบด้วย กรรมการทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ (ประธานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม 1-2 คน)
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2. ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หลังจากนิสติ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน
แล้ว
 แผน ก1 นิสติ จะมีการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ในรายวิชา
สัมมนาภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลายของชัน้ ปีท่ี 4
 แผน ก2 นิสติ จะมีการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ในรายวิชา
สัมมนาภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลายของชัน้ ปีท่ี 4
3. มีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคผนวก)
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมิ นผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนิ สิต (ไม่เกิ น 3 คุณลักษณะ)
คุณลักษณะพิ เศษ
กลยุทธ์การสอนและกิ จกรรมนิ สิต
1. มีทกั ษะในการใช้ความรูท้ างชีวเคมี
 มีโครงการบริการวิชาการทีใ่ ห้นิสติ มีส่วนร่วม
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ในการนาความความรูท้ างชีวเคมีมาเผยแพร่
2. มีความสามารถนาความรูท้ างชีวเคมีมา
แก่ชุมชน
บูรณาการกับสาขาอื่นทางวิทยาศาสตร์
 มีรายวิชาสัมมนาร่วมกับสาขาวิชาอื่นทาง
การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริ ยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทัง้ ไม่คดั ลอกผลงานของ
ผูอ้ ่นื
2. สามารถวิเคราะห์ถงึ ปญั หาจรรยาบรรณทีม่ อี ยู่ เพื่อการแก้ไข และจัดการปญั หาเบือ้ งต้น
และสามารถสนับสนุ นให้ผอู้ ่นื ใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปญั หานัน้
3. มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
4. เคารพสิทธิ รับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ยอมรับในความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
 มีการปลูกฝงั ให้นิสติ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ในขณะทาการทาวิจยั และหลังจากทางานวิจยั เสร็จสิน้ รวมทัง้ ไม่คดั ลอกผลงานของ
ผูอ้ ่นื
 มีการจัดอภิปรายกลุ่มในประเด็นปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณธรรม จริยธรรม มีการ
วิเคราะห์ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เพื่อการแก้ไขและจัดการปญั หาเบือ้ งต้น
 ฝึกฝนภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม รวมถึงความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
มีการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง โดยมีกจิ กรรมนอกหลักสูตรทีส่ ่งเสริมทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
 ปลูกฝงั การเคารพสิทธิ การรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ยอมรับในความคิดเห็นที่
แตกต่าง เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
 มีการประกาศเกียรติคุณนิสติ ทีท่ าความดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละแก่
สังคม
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
 ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการเรียน การปฏิบตั งิ าน ปฏิบตั กิ ารทดลอง พฤติกรรม
การดาเนินงานวิจยั การไม่คดั ลอกผลงานวิจยั ของผูอ้ ่นื ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของ
นักวิจยั การรายงานความก้าวหน้าและการสอบ
 ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม
 ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบตั กิ ารเป็นทีม การทางานวิจยั และการเข้า
ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรทีส่ ่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ทีส่ ามารถใช้องค์
ความรูท้ างการศึกษาเพื่อทาประโยชน์กบั สังคม
 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การยอมรับในการรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ที่
เหมือนหรือแตกต่าง ในเชิงวิชาการ
 ประเมินจากการช่วยเหลือผูอ้ ่นื มีจติ อาสา ทัง้ ในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรูใ้ นเชิงกว้างและเชิงลึกและสามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ นการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการหรือการวิจยั
2. สามารถวิเคราะห์ปญั หารวมทัง้ ประยุกต์ความรูท้ กั ษะและการใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับการ
แก้ไขปญั หา
3. มีความเข้าใจในวิธกี ารพัฒนาความรูใ้ หม่ ๆ และการประยุกต์ ทีม่ ตี ่อองค์ความรูใ้ นสาขาวิชา
4. รูร้ ะเบียบข้อบังคับทีใ่ ช้ในสภาพแวดล้อมระดับชาติ และนานาชาติทอ่ี าจมีผลกระทบต่อสาขา
วิชาชีพ รวมทัง้ มีเหตุผลการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
 มีการจัดการเรียนการสอน หลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทัง้ หลักการ ทฤษฎี และปฏิบตั ิ
ในเชิงกว้างและเชิงลึก
 มีการประยุกต์ใช้ความรูท้ างชีวเคมีในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการวิจยั มีการ
วิเคราะห์ปญั หา การประยุกต์ความรู้ ทักษะ การใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมในการทางาน
วิจยั และการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการทางานวิจยั
 มีการเชื่อมโยงและบูรณาการความรูต้ ่างๆ ทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ มีการพัฒนาความรู้
ใหม่ๆ และมีการประยุกต์เพื่อต่อองค์ความรูใ้ นสาขาชีวเคมีให้มากขึน้ และกว้างขวางขึน้
 เน้นเรือ่ งระเบียบข้อบังคับทีใ่ ช้ในสภาพแวดล้อมระดับชาติ และนานาชาติ ทีอ่ าจมี
ผลกระทบต่อสาขาชีวเคมี รวมทัง้ เหตุผลการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านความรู้
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและการปฏิบตั ขิ องนิสติ ในด้านต่าง ๆ เช่น
แบบทดสอบย่อย การสอบภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ประเมินจากรายงานทีน่ ิสติ จัดทา
การนาเสนอรายงานบทความวิชาการและบทความวิจยั ในชัน้ เรียน ผลการสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
 การประยุกต์ความรูท้ เ่ี รียนมา ทักษะ การใช้เครือ่ งมือในงานวิจยั ทีเ่ หมาะสมและ
สามารถแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้
 ประเมินจากการเชื่อมโยง บูรณาการความรู้ การพัฒนาความรูใ้ หม่ๆ และการ
ประยุกต์เพื่อต่อองค์ความรูใ้ นสาขาชีวเคมี
 ประเมินจากแบบสอบถามแบบประเมิน เรือ่ งระเบียบข้อบังคับทีใ่ ช้ในสภาพแวดล้อม
ระดับชาติ และนานาชาติ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสาขาชีวเคมีรวมทัง้ การมีเหตุผลการ
เปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ใช้ความรูท้ างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ในการจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการ
2. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั รวมทัง้ พัฒนาแนวคิดใหม่ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์
ความรูเ้ ดิม เพื่อการแก้ไขปญั หา
3. สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการทางวิชาการ หรือโครงการวิจยั ได้ดว้ ยตนเอง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
 ให้นิสติ เรียนรูก้ ารแก้ปญั หาทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ มีการค้นคว้าหาข้อมูลเพิม่ เติม
วางแผนการทดลองในการทาวิทยานิพนธ์ ฝึกการเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อ
นาไปสู่การนาเสนอผลงาน อย่างมีระบบและมีระเบียบแบบแผน
 ส่งเสริมให้นิสติ สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั รวมทัง้ พัฒนาแนวคิดใหม่ โดยการบูรณา
การทัง้ องค์ความรูใ้ หม่และองค์ความรูเ้ ดิมในการแก้ไขปญั หา
 มุง่ เน้นให้นิสติ วางแผนและดาเนินการโครงการทางวิชาการหรือโครงการวิจยั ได้ดว้ ย
ตนเอง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
 ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์ปญั หาทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ การค้นคว้า
หาข้อมูลเพิม่ เติม การวางแผนการทดลอง การฝึกเขียนบทความทางวิชาการ และการ
นาเสนอผลงานทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
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 ประเมินจากความสามารถในการสังเคราะห์และการนาผลงานวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
กับผูอ้ ่นื และส่วนรวม รวมถึงการพัฒนาแนวคิดใหม่ โดยอาศัยองค์ความรูเ้ ดิมบูรณาการ
ร่วมกับองค์ความรูใ้ หม่ทไ่ี ด้รบั
 ประเมินจากผลงานจากการวางแผนและผลการดาเนินการโครงการทางวิชาการหรือ
โครงการวิจยั ทีน่ ิสติ ทาได้ดว้ ยตนเอง
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1. สามารถแก้ไขปญั หาทีม่ คี วามซับซ้อนในการทางาน ได้ดว้ ยตนเอง
2. สามารถตัดสินใจในการดาเนินงาน และประเมินตนเองและวางแผนปรับปรุงตนเองให้ม ี
ประสิทธิภาพในการทางานได้
3. มีทกั ษะในการเป็นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิม่ พูนประสิทธิภาพ
ในการทางานของกลุ่ม และมีความรับผิดชอบในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 การจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นให้นิสติ สามารถแก้ไขปญั หาทีม่ คี วามซับซ้อนในการทางาน ได้
ด้วยตนเอง
 ส่งเสริมให้นิสติ สามารถตัดสินใจในการดาเนินงาน และประเมินตนเอง รวมทัง้ สามารถ
วางแผนปรับปรุงตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการทางานได้
 ส่งเสริมการเป็ นผูน้ าในเชิงวิชาการ และการเป็นแบบอย่างได้อย่างเหมาะสมกับโอกาส
และสถานการณ์ และให้มกี ารทางานเป็ นกลุ่ม เพื่อฝึกการมีความรับผิดชอบในการ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
2.4.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรี ย นรู้ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่ างบุค คลและ
ความรับผิดชอบ
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ ์ในการแก้ไขปญั หาทีม่ คี วามซับซ้อนในการทางานได้ดว้ ยตนเอง
 ประเมินจากความสามารถในการตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเอง และการวางแผน
ปรับปรุงตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการทางานได้ดขี น้ึ
 ประเมินจากการริเ่ ริม่ การเป็นแบบอย่าง การเป็ นผูน้ าในโอกาส และสถานการณ์ต่างๆ
รวมทัง้ การมีความรับผิดชอบในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้เป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ
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2.5 ทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ด้ านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ ง ตัวเลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิตเิ พื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปญั หา
สรุปปญั หา และเสนอแนะแก้ไขปญั หาในด้านต่างๆ
2. สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทัวไปได้
่
อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
3. มีทกั ษะในการนาเสนอรายงานทัง้ ในรูปแบบที่เ ป็ นทางการและไม่เ ป็ นทางการ รวมทัง้
วิทยานิพนธ์และโครงการค้นคว้าทีส่ าคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ส่งเสริมให้นิสติ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือสถิตมิ า
ประยุกต์ใช้ในงานวิจยั เพื่อให้นิสติ สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิตเิ พื่อ
นามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปญั หา สรุปปญั หา และเสนอแนะการแก้ไขปญั หา
 ส่งเสริมให้นิสติ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารในการนาเสนอบทความวิชาการและ
ผลงานวิจยั ในการสัมมนาหรือการประชุมวิชาการ
 ส่งเสริมให้นิสติ เขียนและนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ผลงานวิชาการใน
รูปแบบทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็นทางการ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ประเมินจากความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชน
ทัวไปได้
่
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 ประเมินจากผลงานและความสามารถในการนาเสนอรายงานทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็นทางการ
และไม่เป็ นทางการ รวมทัง้ วิทยานิพนธ์และโครงการค้นคว้าทีส่ าคัญ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ส่รู ายวิ ชา (Curriculum mapping)
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
X หมายถึง ไม่มี
รายวิ ชา
คุณธรรม จริ ยธรรม
ความรู้
ทักษะทาง
ทักษะ
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

แผน ก แบบ ก1
418551-4 วิทยานิพนธ์ แบบ ก1
วิ ชาบังคับไม่นับหน่ วยกิ ต
422510 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
418596 สัมมนา 1
418597 สัมมนา 2
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รายวิ ชา

แผน ก แบบ ก2
418561-3 วิทยานิพนธ์ แบบ ก2
หมวดวิ ชาบังคับ
418501 เทคนิคและเครือ่ งมือทางชีวเคมี
418502 ชีวเคมีขนั ้ สูง
*422514 ชีวเคมี เซลล์วทิ ยาและชีววิทยาโมเลกุล
วิ ชาบังคับไม่นับหน่ วยกิ ต
*422510 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
418596 สัมมนา 1
418597 สัมมนา 2

รายวิ ชา

คุณธรรม จริ ยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
                
                
                
                
                
                
                

คุณธรรม จริ ยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง

ทักษะ

ทักษะการ
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ปัญญา

วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
วิ ชาเลือกสาขา ชีวเคมี
418511 โครงงานวิจยั ทางชีวเคมี
418512 การศึกษาเกีย่ วกับโปรตีน
418513 หัวข้อปจั จุบนั ทางชีวเคมีและสาขาที่
เกีย่ วข้อง
418521 ชีวเคมีของความผิดปกติทางพันธุกรรมใน
มนุษย์
418522 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลของมะเร็ง
418523 ชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ขนั ้ สูง
418524 ชีวเคมีของไวรัส
418525 ชีวเคมีของโภชนาการและสารป้องกัน
418526 โภชนพันธุศาสตร์
418527 พิษวิทยาเชิงชีวเคมี
รายวิ ชา

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

                
                
                
                
 X X 
 X X 
 X X X
 X X 
X X  X
   
คุณธรรม จริ ยธรรม

 X  X
 X  X
   
 X  X
  X X
   
ความรู้

 X X
 X X
  X
 X X
 X X
  
ทักษะทาง





X




X

X

ทักษะ

X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
  X X
   
ทักษะการ
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ปัญญา

418528 พันธุศาสตร์โมเลกุลของมนุษย์
418531 ชีวเคมีของพืช
418532 การพัฒนาการของพืชในเชิงชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุล
418533 เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุ
ศาสตร์ในการศึกษาพืช
418534 ฮอร์โมนพืชในเชิงสรีรวิทยาและเชิงโมเลกุล
418535 การตอบสนองของพืชต่อสภาวะเครียดใน
เชิงสรีรวิทยาและระดับโมเลกุล
418536 เคมีสารสนเทศเพื่อการศึกษาทางชีวเคมี
418537 ชีวสารสนเทศสาหรับการศึกษาชีวเคมีและ
ชีววิทยาระดับโมเลกุล
418538 การทาเหมืองข้อมูลระดับโมเลกุล

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
X X X  X X  X  X X  X X X  X
 X X X  X X X  X X  X  X X 
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รายวิ ชา

418539 การเขียนโปรแกรมสาหรับงานทางชีวสาร
สนเทศ
วิ ชาเลือก สาขาวิ ทยาศาสตร์การแพทย์
422520* เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ขนั ้ สูง
422522* เคมีของโปรตีนและโปรตีโอมิคส์ขนั ้ สูง
422526* โปรตีเอสกับการเกิดโรค
422527* เทคโนโลยีสมัยใหม่ดา้ นเภสัชพันธุศาสตร์
422528* เซลล์ตน้ กาเนิดเพื่อสุขภาพและการรักษา
โรค
422529* นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์
422532* ชีวเคมีของสื่อสัญญาณภายในเซลล์และ
การควบคุม
รายวิ ชา

คุณธรรม จริ ยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3


X

    

X

        






















































































                
                
                
คุณธรรม จริ ยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง

ทักษะ

ทักษะการ
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ปัญญา

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
422533* การเพาะเลีย้ งเซลล์ทางวิทยาศาสตร์
                
การแพทย์
422594* หัวข้อปจั จุบนั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์                 
หมายเหตุ *เป็ นรายวิชาของหลักสูตรอื่นทีไ่ ด้เทียบผลการเรียนรูเ้ ข้าสู่หลักสูตรนี้แล้ว

49
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริ ยธรรม
(1.1) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทัง้ ไม่คดั ลอกผลงานของ
ผูอ้ ่นื
(1.2) สามารถวิเคราะห์ถงึ ปญั หาจรรยาบรรณทีม่ อี ยู่ เพื่อการแก้ไข และจัดการปญั หาเบือ้ งต้น
และสามารถสนับสนุ นให้ผอู้ ่นื ใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปญั หานัน้
(1.3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
(1.4) เคารพสิทธิ รับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ยอมรับในความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง เชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ
ความรู้
(2.1) มีความรูใ้ นเชิงกว้างและเชิงลึกและสามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ นการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการหรือการวิจยั
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปญั หารวมทัง้ ประยุกต์ความรูท้ กั ษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปญั หา
(2.3) มีค วามเข้าใจในวิธ ีก ารพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ที่มตี ่อ องค์ความรู้ใ น
สาขาวิชา
(2.4) รูร้ ะเบียบข้อบังคับที่ใช้ในสภาพแวดล้อมระดับชาติ และนานาชาติท่อี าจมีผลกระทบต่อ
สาขาวิชาชีพ รวมทัง้ มีเหตุผลการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
ทักษะทางปัญญา
(3.1) ใช้ความรูท้ างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ในการจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการ
(3.2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั รวมทัง้ พัฒนาแนวคิดใหม่ โดยบูรณาการให้เข้ากับ
องค์ความรูเ้ ดิม เพื่อการแก้ไขปญั หา
(3.3) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการทางวิชาการ หรือโครงการวิจยั ได้ดว้ ยตนเอง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1) สามารถแก้ไขปญั หาทีม่ คี วามซับซ้อนในการทางาน ได้ดว้ ยตนเอง
(4.2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงาน และประเมินตนเองและวางแผนปรับปรุงตนเองให้ม ี
ประสิทธิภาพในการทางานได้
(4.3) มีทกั ษะในการเป็ นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิม่ พูน
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม และมีความรับผิดชอบในการทางานร่วมกับผู้อ่นื
ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิตเิ พื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปญั หา
สรุปปญั หา และเสนอแนะแก้ไขปญั หาในด้านต่างๆ
(5.2) สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทัวไปได้
่
อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
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(5.3) มีทกั ษะในการนาเสนอรายงานทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทัง้
วิทยานิพนธ์และโครงการค้นคว้าทีส่ าคัญ

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนิ สิต
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1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
ใช้ระบบอักษรลาดับขัน้ และค่าลาดับขัน้ ในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา
โดยแบ่งการกาหนดอักษรลาดับขัน้ เป็ น 1 กลุ่ม คือ อักษรลาดับขัน้ ทีม่ คี ่าลาดับขัน้ อักษรลาดับขัน้ ที่
ไม่มคี ่าลาดับขัน้ และอักษรลาดับขัน้ ทีย่ งั ไม่มกี ารประเมินผล
1.1 อักษรลาดับขัน้ ทีม่ คี ่าลาดับขัน้ ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขัน้
ความหมาย
ค่าลาดับขัน้
A
ดีเยีย่ ม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
1.33
C+
ดีพอใช้
(fairy good)
2.50
C
พอใช้
(fair)
2.00
D+
อ่อน
(poor)
1.50
D
อ่อนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2

อักษรลาดับขัน้ ทีไ่ ม่มคี ่าลาดับขัน้ ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขัน้
ความหมาย
S
เป็นทีพ่ อใจ
(satisfactory)
U
ไม่เป็นทีพ่ อใจ
(unsatisfactory)
W
การถอนรายวิชา
(withdrawn)

1.3

อักษรลาดับขัน้ ทีย่ งั ไม่มกี ารประเมินผล ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขัน้
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(incomplete)

รายวิชาบังคับของสาขาวิชาชีวเคมี นิสติ จะต้องได้ค่าลาดับขัน้ ไม่ต่ากว่า C หรือ S มิฉะนัน้
จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้าอีก
รายวิชาทีก่ าหนดให้วดั และประเมินผลด้วยอักษรลาดับขัน้ S หรือ U ได้แก่ รายวิชาทีไ่ ม่นบั
หน่วยกิต\การสอบประมวลความรู\้ สัมมนา\วิทยานิพนธ์
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิ สิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรูต้ ามทีร่ ะบุใน มคอ. 3
ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายรายวิชา
ทวนสอบสาหรับวิทยานิพนธ์ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าทีต่ ดิ ตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการศึกษาทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร และพิจารณาจาก
ผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ เช่น การดูค่า impact factor เป็นต้น
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิ สิตสาเร็จการศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตทีจ่ บ
ประเมินจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก1 (ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยนเรศวร ปี 2554)
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามทีห่ ลักสูตรกาหนด
3. สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
5. ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสาร หรือเสนอต่อทีป่ ระชุม
วิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding) ทีม่ คี ณะกรรมการภายนอกร่วมกลันกรอง
่
(Peer Review) ก่อนการตีพมิ พ์ และเป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้
กิ จกรรมทางวิ ชาการ ประกอบด้วย
1) นาเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ เป็นจานวนไม่น้อย
กว่า 2 ภาคการศึกษา
2) ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบของภาควิชา/สาขาวิชา/คณะและรวบรวม ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค
การศึกษา
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หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 (ข้อบังคับ
มหาวิ ทยาลัยนเรศวร ปี 2554)
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามทีห่ ลักสูตรกาหนด
3. สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีก่ าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานัน้ ๆ
5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขัน้ สะสมเฉลีย่ ไม่ต่ากว่า 3.00
6. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
7. ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่างน้ อยดาเนินการให้ผลงาน
หรือ ส่ ว นหนึ่ ง ของผลงานได้ร บั การยอมรับ ให้ตีพิม พ์ใ นวารสารหรือ เสนอต่ อ ที่
ประชุมวิชาการที่มรี ายงานการประชุม (Proceeding) ทีม่ คี ณะกรรมการภายนอก
ร่วมกลันกรอง
่
(Peer Review) ก่อนการตีพมิ พ์ และเป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้
กิ จกรรมทางวิ ชาการ ประกอบด้วย
1) นาเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ เป็นจานวนไม่น้อย
กว่า 2 ภาคการศึกษา
2) ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบของภาควิชา/สาขาวิชา/คณะและรวบรวม ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค
การศึกษา
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีก ารปฐมนิเทศหรือ แนะแนวการเป็ นครูแก่อ าจารย์ใ หม่ ให้มคี วามรู้และเข้าใจนโยบายของ
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรทีส่ อน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิม่ พูน
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจยั อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิม่ พูนประสบการณ์
(2) การเพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
(3) อาจารย์ใหม่ได้รบั การปฐมนิเทศ และแนะแนวความเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความรูแ้ ละ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) ส่งเสริมการทาวิจยั สร้างองค์ความรูใ้ หม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพ
(4) มีงบประมาณสนับสนุนในการนาเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทาง
วิชาการ
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หมวดทึ่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริ หารหลักสูตร
1. เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชาชีวเคมีทาหน้าทีพ่ จิ ารณาให้ความ
เห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด-ปิด การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา และ
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
3. มีการจัดทาแผนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผล
4. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูแ้ ก่นิสติ
5. มีการประเมินหลักสูตรโดยนิสติ และบัณฑิตประจาทุกปีการศึกษา
6. มีการบริหารจัดการหลักสูตรบริหารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริ หารงบประมาณ
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ทไ่ี ด้รบั จัดสรรจากคณะ และมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
รายการ
สานักหอสมุด
ตาราเรียน
- ภาษาไทย
14,851
- ภาษาต่างประเทศ
10,729
วารสาร
- ภาษาไทย
48
- ภาษาต่างประเทศ
31
โสตทัศนวัสดุ
- ภาษาไทย
230
- ภาษาต่างประเทศ
109
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Academic Serch Elite
ACS
Annual Reviews
Business Source Premier
Cambridge Journals
CHE: PDF Dissertation Full Text
CINAHL Plus With Full text
Emerald
รายการ
สานักหอสมุด
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H.W.Wilson
ISI Web of Knowledge
Medline
ProQuest5000
ScienceDirect
SpringerLink
Thai Digital Collection
ฯลฯ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ มเติ ม
สารวจความต้องการ ทรัพยากรการเรียนการสอน ได้แก่ ต ารา หนังสือ เครื่อ งมือ งานวิจยั
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและแจ้งให้คณะหรือหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเพื่อจัดหาให้เพียงพอ
2.4 การประเมิ นความเพียงพอของทรัพยากร
ตัง้ กรรมการเพื่อสารวจความเพียงพอของทรัยากรทีจ่ าเป็ นสาหรับการเรียนรู้ การสอนและการ
วิจยั
3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มีวุฒกิ ารศึกษาและคุณสมบัตติ ามทีค่ ณะ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางทีจ่ ะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้บ ัณ ฑิต เป็ น ไปตามคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พึง ประสงค์ โ ดยความเห็น ชอบของคณะและ
มหาวิทยาลัย
3.3 การแต่งตัง้ อาจารย์พิเศษ
การแต่ ง ตั ้ง อาจารย์ พ ิ เ ศษ มุ่ ง ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ แ ก่ นิ ส ิ ต
นอกเหนือไปจากความรูต้ ามทฤษฎี เพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์การทางานในวิชาชีพจริง
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
มีการกาหนดคุณสมบัตบิ ุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ท่ตี ้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าทางาน
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4.2 การเพิ่ มทักษะความรู้เพื่อการ
ปฏิ บตั ิ งาน
มีก ารพัฒ นาบุค ลากรให้มพี ัฒนาการเพิ่ม พูน ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ใ นภาระงานที่
รับผิดชอบ สามารถสนับสนุ นบุคลากรสายวิชาการหรือหน่ วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยการอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจยั สถาบัน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิ สิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิ ชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
คณะมีการแต่งตัง้ อาจารย์ท่ปี รึกษาทางวิชาการให้แก่ นิสติ ทุกคน โดยนิสติ สามารถปรึกษากับ
อาจารย์ท่ปี รึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนาแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและ
วางแผนสาหรับอาชีพ และการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ทป่ี รึกษาต้องกาหนดชัวโมงให้
่
คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นิสติ เข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีทป่ี รึกษากิจกรรมเพื่อให้
คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นิสติ
5.2 การอุทธรณ์ของนิ สิต
นิสติ ทีถ่ ูกลงโทษ มีสทิ ธิย่นื อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั รับทราบ
คาสังลงโทษ
่
โดยคาร้องต้องทาเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยืน่ เรื่องผ่านงานบริการ
การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสืออุทธรณ์ โดยคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถอื เป็ นทีส่ น้ิ สุด
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
 มีการติดตามการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก
เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทัง้ ในระดับท้องถิน่ และประเทศ
 ให้มกี ารสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
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7 . ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น (Key Performance Indicators)
ดัชนี บ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3
7.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
X
X
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
7.2 มีรายละเอียดของหลัก สูต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคล้อ งกับ กรอบ
X
X
มาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค X
X
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
7.4 จัด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิช า และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 X
X
ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
X
X
วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทีก่ าหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปิดสอนใน X
X
แต่ละปีการศึกษา
7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.7
X
ปีทแ่ี ล้ว
7.8 อาจารย์ใ หม่( ถ้ามี) ทุก คน ได้ร บั การปฐมนิเ ทศหรือ ค าแนะนาด้านการ
X
X
จัดการเรียนการสอน
7.9 อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
X
X
7.10 จานวนบุ ค ลากรสนับ สนุ นการเรีย นการสอน (ถ้ามี) ได้รบั การพัฒนา
X
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปี สุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ท่มี ตี ่อคุณภาพ
X
หลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อ มหาบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อย
X
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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เกณฑ์ ก ารประเมิ น การด าเนิ นงานเพื่ อ การ รับรองและเผยแพร่หลักสูตร
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 (ซึง่ เป็ นตัวบ่งชีท้ ่ี กกอ.กาหนด) ต้องอยู่ใน
ระดับดีในปี แรกที่เปิ ดสอน กกอ.จึงจะรับรองและเผยแพร่หลักสูตร ผลการดาเนินงานระดับดี หมายถึง
ต้องดาเนินงานตัวบ่งชีท้ ่ี 1-5 ครบถ้วน และดาเนินการข้อ 6-12 บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80
ของจานวนตัวบ่งชีข้ องปีทป่ี ระเมิน หลักสูตรจะต้องดาเนินการให้ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีตลอดไป
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมิ นและ

ปรับปรุงหลักสูตร

1. การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมิ นและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสติ และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน
และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผสู้ อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่
ละท่าน
 มีการประเมินผลการเรียนรูข้ องนิสติ โดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรูข้ องนิสติ โดยการปฏิบตั งิ านกลุ่ม
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรูข้ องนิสติ เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
กับนิสติ แต่ละชัน้ ปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 ให้นิสติ ได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทัง้ ในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ
ใช้ส่อื ในทุกรายวิชา
2. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนิสติ ปีสุดท้าย
 ประเมินโดยบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต/ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. การประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานทีร่ ะบุในหมวดที่ 7 ข้อ
7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่
ได้รบั การแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุง
ให้กรรมการวิชาการประจาสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์ นิสติ บัณฑิต และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปญั หาของการบริหาร
หลักสูตรทัง้ ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนาไปสู่การดาเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร
ต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนัน้ จะกระทาทุกๆ 5 ปี ทัง้ นี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

