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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัย / คณะวิทยาศาสตร / ภาควิชาชีววิทยา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Biological Sciences
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อยอ (อังกฤษ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
Master of Science (Biological Sciences)
M.S. (Biological Sciences)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช
 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 ภาษาตางประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (ระบุภาษา.............................)
5.3 การรับเขาศึกษา
 นิสิตไทย
 นิสิตตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
 เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง โดยมีอาจารยพิเศษ
จากสถาบันอื่นที่ไดรับแตงตั้ง เปนอาจารยพิเ ศษประจําบัณฑิตวิท ยาลัยไดรับ เชิญ เปนอาจารย
ผูสอน/ อาจารยที่ปรึกษารวม/ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยมีอาจารยพิเศษจาก
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1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมหิดล
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
5. มหาวิทยาลัยขอนแกน
6. มหาวิทยาลัยพะเยา
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
8. University of Sydney, New South Wales, Australia
9. Virginia Polytechnic Institute and State University,
The United States of America
 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.................................................ประเทศ.................................
รูปแบบของการรวม
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา
 รวมมือกัน โดยผูศึกษาไดรับปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเปนปริญญาสวนหนึ่งของแตละสถาบัน
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเปนปริญญารวมกับ............................
 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
 มีผลบังคับใชในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555
เปนหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2544
 คณะกรรมการวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่
26 ธันวาคม 2554
 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลัก สูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17
มกราคม 2555
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 167(1)/2555 เมื่อวันที่ 29
มกราคม 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในปการศึกษา 2556
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8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. นักวิจัย นักวิชาการ ในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน
2. อาจารยประจําสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาอื่นๆ
3. องคกรอิสระ เชน องคกรเพื่อการพัฒนาที่ไมหวังผลกําไร
4. นักพัฒนาชุมชน
5. ประกอบอาชีพอิสระที่มีการนําความรูทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพไปปรับใช
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

นางวันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

ผูชวยศาสตราจารย

วท.ด.
M.Sc.
วท.บ.

2 นางสาวศรีสังวาลย ลายวิเศษกุล

อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย

1

3

ชื่อ – นามสกุล

นายสุริศักดิ์ ประสานพันธ

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
หลักสูตร หลักสูตร
ปจจุบัน ปรับปรุง
24
24

วิทยาศาสตรชีวภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Agriculture
University of Western Australia
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ไทย
ออสเตรเลีย
ไทย

2544
2535
2527

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

Plant Physiology
เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร

Oregon State University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร

สหรัฐอเมริกา
ไทย
ไทย

2552
2537
2533

12

12

Ph.D.

Neuroscience

อังกฤษ

2544

18

18

วท.ม.
วท.บ.

สรีรวิทยา
ชีววิทยา

University of Newcastle upon
Tyne
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ไทย
ไทย

2534
2526
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
1. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ภาควิชาวิทยาศาสตรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. พื้นที่อนุรักษที่ใชในการเรียนภาคสนามและทําวิทยานิพนธ ไดแกอุทยานแหงชาติ
ทุงแสลงหลวง พื้นที่บริเวณเขื่อนนเรศวร แมน้ําเข็ก แมน้ํานาน บริเวณแนวเขาหินปูน อําเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่อนุรักษอื่นๆ ในเขตภาคเหนือ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในทศวรรษที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิเศรษฐกิจของโลกเปนอยางมาก จากเดิมที่ประเทศ
มหาอํานาจเพียงไมกี่ประเทศที่มีอํานาจและบทบาทอยางมากตอระบบเศรษฐกิจโลก ทําใหประเทศที่เล็กกวา
ขาดอํานาจในการตอรอง จึงมีการรวมกลุมของประเทศตางๆ เพื่อจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจ หรือกลุมสหภาพ
เศรษฐกิจ เพื่อใหมีขนาดใหญขึ้นและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นกวาเดิม ประเทศในแถบเอเชียก็เชนเดียวกัน มีการ
รวมกลุมกันจัดตั้งสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (Association of South East
Asian Nations, ASEAN) และประเทศไทยก็เ ปนหนึ่งในสมาชิก ของกลุม ทําใหสภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก ปจจัยจากภายนอกเหลานี้ รวมถึงปจจัยภายในของประเทศไทย
เองเปนมูลเหตุที่ทําใหประเทศไทยตองปรับตัวและเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศเปน 7 ดาน คือ 1) การสรางฐานการผลิตให
เขมแข็ง สมดุล อยางสรางสรรค 2) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการผลิต การคา การลงทุน
3) การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรูคูคุณธรรม 4) สังคม มั่นคงเปนธรรม มีพลังและเอื้ออาทร 5) เนนการผลิต
และบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 6) มีความมั่นคงของพลังงานและอาหาร และ 7) เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
จะเห็นไดวาวิทยาศาสตรชีวภาพเปนศาสตรที่เปนพื้นฐานสําคัญในการสรางบุคลากรที่จะตอบสนองตอ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเปนอยางดีในทุกๆยุทธศาสตร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะชวยในการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ทั้งนี้เพราะวิทยาศาสตรชีวภาพเปนศาสตร
ที่เ กี่ยวของกับ การพัฒ นาหลายดาน ทั้ง ทางการแพทย สาธารณสุข การเกษตร สิ่งแวดลอม พลังงาน
ทดแทน การวางแผนการใชประโยชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ การรักษาภูมิปญญา
ทองถิ่น ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นในแตละดานในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมและเศรษฐกิจอยู
เสมอ ประเทศไทยจึงมีความจําเปนที่จะตองเขาใจถึงรากเหงาของปญหา และหาแนวทางแกไขโดยใชศาสตร
ที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ซึ่งการแกไขปญหาโดยอยูบนพื้นฐานของความรูและขอมูลที่ถูกตองเปนสิ่งจําเปน
เพื่อที่จะไมกอใหเกิดปญหาใหมตอเนื่องมาเปนลูกโซ และกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือคุณภาพชีวิตดานอื่นๆ
ตามมา ซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรชีวภาพที่หลากหลายเมื่อนํามาบูรณาการก็จะชวยในการแกปญหาไดอยาง
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ลงตัว นอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเหมาะสมเปนพื้นฐานของทรัพยากรของประเทศไทย จะทําให
ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติได ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีทักษะ
ในการวิจัยในขั้นสูงควบคูคุณธรรม สามารถผลิตงานวิจัยและสรางองคความรูหรือนวัตกรรมออกมาไดอยาง
ตอเนื่องและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จึงเปนความจําเปนสําหรับการสนับสนุนยุทธศาสตรของประเทศอีกทาง
หนึ่ง
ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งคือศาสตรที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรชีวภาพเปนศาสตรที่หลากหลาย
และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนองคความรูที่เพิ่มขึ้นมากมายอยางตอเนื่อง เทคนิคการวิจัย
เครื่องมือสําหรับ การศึก ษาวิเ คราะหมีความทันสมัยและละเอียดยิ่ง ขึ้น ทําให มีก ารคนพบสิ่ง ใหมๆ หรือ
อุบัติการณใหมๆ มากขึ้นเชนกัน ดังนั้นแนวทางการวิจัยใหมๆ ที่จะตอบสนองตอปญหาใหมๆ เชน เชื้อและโรค
อุบัติ ใหม การปนเป อนของสารพิษ ในสิ่ง แวดล อมที่นั บ วั นจะยิ่ ง มากขึ้น ตามบริบ ทของความเจริญ ทาง
อุตสาหกรรม ผลกระทบจากการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การหาแหลงพลังงานและอาหารที่
มั่นคง ภัยพิบัติธรรมชาติที่เ ปนผลสืบ เนื่องจากปรากฏการณก ารเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก อีก ทั้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีที่ตั้งอยูระหวางภาคเหนือตอนบน ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แวดลอมดวยอุท ยานแหง ชาติห ลายแหง จึง เปนชัยภูมิที่เ หมาะสมตอการทําวิจัยดานวิทยาศาสตรชีวภาพ
เพราะอยูใกลแหลงทรัพยากรที่หลากหลาย จึงสามารถที่จะพัฒนาโจทยการวิจัยที่จะสรางเปนองคความรูที่มี
ผลกระทบสูง และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับทรัพยากรในทองถิ่นได ดังนั้นการปรับปรุงหลัก สูตรในครั้งนี้
จึงมีก ารเปลี่ยนแปลงทั้งในดานเนื้อหาที่ปรับ ปรุง ใหทันสมัยมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เปดกวางรายวิชาไว
สําหรับการสอดแทรกวิชาการใหมๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามเหตุการณที่เปนปจจุบันไดตลอดเวลา และรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยในหัวขอที่เหมาสมกับสถานการณและตามความสนใจของผูเรียน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมและวัฒนธรรมเปนสิ่งที่เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของผูคนในชุมชน การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมเปนผลมากจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําใหคนไทยไดรับ
ขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วและกวางขวาง การเขามาของวัฒนธรรมตางชาติที่ไมสอดคลองตอวิถีการดํารงชีวิต
ของคนไทยอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่บั่นทอนสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเปนรากฐานของการดํารงชีวิตของคนไทยมาชา
นาน คนไทยในสังคมยุคใหมพยายามดําเนินชีวิตในแนวทางที่มุงสูสังคมอุตสาหกรรมและปรับตัวใหเปนผูใช
เทคโนโลยี โดยขาดการพัฒ นาองคความรู ดัง นั้นประเทศไทยจึง ตองเปนผูซื้อเทคโนโลยีจ ากตางชาติ
ตลอดเวลา การพัฒนาหลักสูตรที่มุงสรางนักวิจัยที่มีศักยภาพในการสรางองคความรูและนวัตกรรมจึงมีสวน
สําคัญตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
การที่จะพัฒนาสัง คมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
สืบเนื่องมากจากการไหลบาของความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การรูจักคิดวิเคราะหแยกแยะและ
รับขาวสาร จําเปนตองมีการพัฒนากระบวนการคิดของสมาชิกในชุมชนใหเปนระบบ และกระตุนความอยากรู
อยากเห็นในปรากฏการณใหมๆ รอบตัว เพื่อใหเ กิดการเรียนรูไดตลอดชีวิตจึง เปนสิ่ง จําเปน หลัก สูตร
วิท ยาศาสตรชีวภาพมีสวนในการขับ เคลื่อนกระบวนการเหลานี้โดยมุง ปลูก ฝง แนวคิดที่เปนระบบแกนิสิต
ปลูกฝงใหรูจักการเรียนรูไดตลอดชีวิต และสามารถเปนผูนําทางวิชาการแกชุมชนและสังคม
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12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เนนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลใหมีความรูความสามารถทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติใน
สาขาวิชาวิท ยาศาสตรชีวภาพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรที่
จําเปนตอการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูและนวัตกรรมใหมทางวิทยาศาสตรชีวภาพที่สามารถ
นําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมและ
เปนผูที่รับผิดชอบตอสังคมไดอยางเหมาะสม
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรมุงเนนการสรางบัณฑิตที่มีความเปนเลิศดานวิชาการ โดยเนนความเขมแข็งในดาน
การวิจัยและการสรางนวัตกรรม ซึ่งเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
วิจัย และมีแนวทางในการจัดการศึกษาโดยกําหนดแนวทางงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถนําผลงานวิจัย
ไปประยุก ตใชใหเกิดการบูร ณาการในศาสตรที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การอนุรัก ษ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ การสรางมูลคาเพิ่มของทรัพยากรชีวภาพ และการใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพใหเกิดความยั่งยืนบนฐานของความรูทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ โดยใชโจทย
ปญหาที่โดดเดนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่อื่นๆ ในเขตภาคเหนือ
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปด
สอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุมวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรชีวภาพสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกจากรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น โดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
13.2 กลุมวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธขอความเห็นจากอาจารยผูสอนใน
คณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่นที่ตองการใหนิสิตเรียน เมื่อไดรับความเห็นชอบนิสิตจึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนได โดยจะตองมีการประสานงานในการจัดการเรียนการสอน การใชหองปฏิบัติการ การใชวัสดุและ
สารเคมีตางๆ ในภาคปฏิบัติการที่เปนสวนหนึ่งของรายวิชา
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
องคความรูทางวิทยาศาสตรชีวภาพที่หลากหลาย เรียนรูและพัฒนาอยางยั่งยืนไดตลอดชีวิต
1.2 ความสําคัญ
วิทยาศาสตรชีวภาพเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ/หรือ
ปจ จัยตางๆ ที่เกี่ยวของและยังรวมไปถึง กระบวนการตางๆ ที่ทําใหสิ่ง มีชีวิตดํารงอยูตามวิถี และสืบ ทอด
เผาพันธุการศึกษาวิจัยที่เ กี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตเปนไปเพื่อเขาใจตัวตนของมนุษยและเขาใจถึง ความสัม พันธ
ระหวางสรรพสิ่งที่อยูรวมกัน การคนควาวิจัยเพื่อใหไดวิทยาการใหมๆ ที่เหมาะสมตอการดํารงชีพของมนุษย
จะตองเปนไปอยางสมดุลบนพื้นฐานของความเขาใจในกลไกการแบงปนทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
การใชผลประโยชนรวมกันอยางสมดุลและยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่
มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. มีความรู ความเขาใจดานวิทยาศาสตรชีวภาพ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพได
2. มีทักษะ ในการศึกษาคนควาและวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพเพื่อตอยอดการวิจัยของประเทศ
ไทยใหกาวหนา และสามารถนําไปใชแกปญหาไดทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ทางวิชาการ และวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบสังคม และสิ่งแวดลอม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการนักวิจัยที่มีคุณภาพของ
ประเทศ บัณฑิตสามารถนํา
ความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศ

มีการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อรองรับและสอดคลองกับ
การดําเนินการวิจัย มีการจัดซื้อ
ครุภัณฑ/ เครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัย เพื่อใหนิสิตมีทักษะใน
การทํางานวิจัย

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ

2. จัดแผนการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับ
วิทยาการดานวิทยาศาสตร
ชีวภาพ

1. เพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยว
ชาญเฉพาะดานมากขึ้น
2. พั ฒ นาโครงการวิ จั ย อย า ง
ตอเนื่อง
3. สงเสริมใหมีความรวมมือใน
การใชทรัพยากรรวมกันทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน

1. จํานวนรายวิชาในหลักสูตร
ที่มีก ารปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงให
สอดคลองกับ วิท ยาการทางดาน
วิทยาศาสตรชีวภาพ
2. บันทึกการเชิญบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
3. โครงการวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นใน
ภาควิชาฯ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

2. โครงการวิจัยและผลงานตีพิมพ
ของภาควิชาฯ
3. รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

3. แผนพัฒ นาบุคลากรดานการ
เรี ย นการสอน การประเมิ น ผล
ของอาจารยตามมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู ทั้ ง 5 ด า นและบริ ก าร
วิชาการ

มคอ.2

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
4. สอบถามความตองการ
4. บันทึกความรวมมือระหวาง
ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค หนวยงาน
5. แบบสอบถามหรือรายงานการ
ประเมินความพึงพอใจในการ
ใชบัณฑิตของสถานประกอบการ
1. จัดการอบรมบุคลากรให
พัฒนาดานการเรียนการสอน การ
ประเมินผลของอาจารยตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน
2. สนับสนุนบุคลากรดานการ
เรียนการสอนใหทํางานบริการ
วิชาการแกหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน

1. จํ า นวนบุ ค ลากรที่ เ ข า ร ว ม
อบรมในโครงการพัฒนาดานการ
เรียนการสอนและการประเมิน
ผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู
2. ระดับความพึงพอใจของนิสิต
จากผลประเมินการสอนของ
อาจารย
3. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร
4. แผนการสงเสริมการเรียนการ 1. สงเสริมใหบุคลากรใชความรูที่ 1. เคาโครงการเรียนการสอน
สอนที่เนนงานวิจัย
ได จ ากงานวิจั ย หรือ งานวิ จั ย มา 2. เอกสารอางอิงที่ใชในการเรียน
เปนสวนหนึ่งในการเรียนการสอน การสอนวิชานั้นๆ
3. แบบประเมินผลการเรียนการ
สอนของบุคลากร
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
 มีภาคฤดูรอน
 ไมมีภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วันเวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาตน ตั้งแตเดือนมิถุนายน-ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความจําเปนสามารถจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรในแตละปการศึกษา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
1. สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทาย
ในสาขาชีว วิ ท ยา สาขาพั น ธุศ าสตร สาขาพฤกษศาสตร สาขาสั ตววิ ท ยา หรื อสาขาวิ ช าที่ เ กี่ย วขอ งกั บ
วิ ท ยาศาสตร ชี ว ภาพ หรื อ ปริ ญ ญาอื่ น ในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ มี คุ ณ วุ ฒิ เ ที ย บเท า จากสถาบั น ที่
กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง
2. เปนผูที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ผูที่ไมอยูในเกณฑดังกลาว ขางตนสามารถสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพินิจของอาจารย
ประจําหลักสูตร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
 ความรูดานภาษาตางประเทศไมเพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
 นิสิตไมประสงคจะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได (พิจารณา)
 อื่นๆ....................................................................................................
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรูพื้นฐานกอนการเรียน
 จัดปฐมนิเทศนิสิตใหมแนะนําการใหบริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา
 มอบหมายใหอาจารยทุกคน ทําหนาที่ดูแล ตักเตือน ใหคําแนะนําแกนิสิต
 จัดกิจกรรมเสริมความรูเกี่ยวกับการทําวิจัย/ดานภาษาตางประเทศ
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 อื่นๆ เชน สรางบรรยากาศการเรียนโดยการจัดทําการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศ และใชโอกาสของผูเชี่ยวชาญตางประเทศที่เขามาทําวิจัย หรือสอนที่มหาวิทยาลัย เพื่อทําให
นิสิตมีการตื่นตัวทางดานตางประเทศ และวิจัย

2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตแยกตามชั้นป ในแตละปการศึกษาจะรับนิสิตปละ 10-15 คน มีดังตอไปนี้
นิสิต
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
ผูสําเร็จการศึกษา

2555
10
10
-

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
2556
2557
2558
10
10
15
10
10
10
20
20
25
10
10
10

2559
15
15
30
15

2.6 งบประมาณตามแผน
เนื่องจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 5
หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวภาพ) วิทยาศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต (เทคโนโลยี ชีว ภาพ) ปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิต (วิ ท ยาศาสตร ชีว ภาพ) และปรั ช ญาดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต
(เทคโนโลยีชีวภาพ) ซึ่งงบประมาณในการดําเนินการไดมาจาก 2 แหลง คือ งบประมาณแผนดินประจําป และ
งบประมาณรายไดประจําป ซึ่งเปนงบประมาณที่ใชรวมกันทั้ง 5 หลักสูตร และสามารถจัดแบงงบประมาณออก
ตามรายรับ รายจายไดดังตารางขางลางนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท)
รายละเอียดรายรับ
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายได
(คาธรรมเนียมการศึกษา)
รวมรายรับ

ปงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
1,310,431 1,310,431 1,310,431 1,310,431 1,310,431
264,000 264,000 264,000 264,000 264,000
1,574,431 1,574,431 1,574,431 1,574,431 1,574,431

หมายเหตุ งบประมาณที่แสดงในตารางเปนงบประมาณการที่ไดรับในแตละป

12

มคอ.2

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท)
รายละเอียดรายจาย

2555
ก. คาจางชั่วคราว
125,954
ข. คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
665,516
ค. คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
531,053
ง. หมวดเงินอุดหนุน (โครงการภาควิชา) 251,908
รวมรายจาย
1,574,431

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
125,954 125,954 125,954 125,954
665,516 665,516 665,516 665,516
531,053 531,053 531,053 531,053
251,908 251,908 251,908 251,908
1,574,431 1,574,431 1,574,431 1,574,431

หมายเหตุ งบประมาณที่แสดงในตารางเปนงบประมาณการที่มีการใชจายในแตละป
2.6.3 ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตมหาบัณฑิต (หนวย: บาท)
ลําดับ
รายการ
จํานวนเงิน(บาท)
1 คาตอบแทนกรรมการสอบโครงราง
1,700
-ประธาน จํานวน 1 คนๆ ละ 500 บาท
-กรรมการ จํานวน 4 คนๆ ละ 300 บาท
2 คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
8,000
-ประธาน จํานวน 1 คนๆ ละ 2,000 บาท
-กรรมการ จํานวน 4 คนๆ ละ 1,500 บาท
3 คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
6,000
-ประธานที่ปรึกษา จํานวน 1 คนๆ ละ 3,000 บาท
-กรรมการที่ปรึกษา จํานวน 3 คนๆ ละ 1,000 บาท
4 คาเดินทางกรรมการภายนอก (ครั้ง/คน)
11,000
5 คาที่พักกรรมการภายนอก 1,000 บาท/คืน/คน (ครั้ง/คน)
2,000
6 คาสารเคมี วัสดุ การเขาฝกอบรม การฝกปฏิบัติการ และการใชเครื่องมือ
25,500
ทางวิทยาศาสตรในการทําวิทยานิพนธตลอดหลักสูตร คนละ
7 คาบริหารจัดการหลักสูตร
10,000
8 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตร/ครั้ง (จํานวน 1 ครั้ง)
1,800
รวม
66,000
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
 อื่นๆ (ระบุ)..........................................................................
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
นิสิตอาจขอเทียบรายวิชาที่เ คยศึกษามาแลวในระดับ บัณฑิตศึก ษากับ รายวิชาที่ตองการศึกษาใน
หลักสูตร โดยการเทียบและโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาศึกษา
จํา นวนหน ว ยกิต รวมตลอดหลั ก สู ตรของ แผน ก แบบ ก 2 ไม น อยกว า 36 หน ว ยกิ ต
ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็ม เวลานิสิตตองใชเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรอยางนอย 4 ภาค
การศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ลําดับที่
1

รายการ

งานรายวิชา
ไมนอยกวา
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
2
วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา
3
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

เกณฑ ศธ.
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2555
แผน ก แบบ ก2 แผน ก แบบ ก2
12
24
12
12
12
12
5
36
36

3.1.3 รายวิชา
(1) รายวิชาในหมวดตางๆ
ก. กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2
งานรายวิชา (Course work)
จํานวนไมนอยกวา 24 หนวยกิต
วิชาบังคับ
จํานวน 12 หนวยกิต
257531
ปฏิสัมพันธระหวางพืช สัตว และจุลินทรีย
Plant, Animal and Microbial Interactions
257541
วิทยาศาสตรชีวภาพ
Biological Sciences
257542
เมแทบอลิสมและการตอบสนองของสิ่งมีชีวิต
Metabolism and responses in organism
257543
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร
Scientific Communication

3(2-3-5)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
1(0-2-4)
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วิชาเลือก
จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆ ในระดับ
บัณฑิตศึกษาจากคณะตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
กลุมวิชาดานพฤกษศาสตร
257511
257512
257513
257514
กลุมวิชาดานสัตววิทยา
257521
257522
257523

เมแทบอลิสมของพืช
Plant Metabolism
ชีววิทยาละอองเรณู
Pollen Biology
ชีวเคมีของฮอรโมนพืช
Biochemistry of Plant Hormones
นิเวศสรีรวิทยาของพืช
Plant Ecophysiology

3(2-3-5)

สรีรวิทยาการปรับตัวของสัตวตอสิ่งแวดลอม
Physiology of Environmental Adaptation
ตอมไรทอเปรียบเทียบ
Comparative Endocrinology
กายวิภาคเปรียบเทียบสัตวมีกระดูกสันหลัง
Comparative Vertebrate Anatomy

3(2-3-5)

กลุมวิชาดานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม
257532
นิเวศวิทยาประชากร
Population Ecology
257533
นิเวศพิษวิทยาและการเฝาระวัง
Ecotoxicology and Monitoring
257534
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and sustainable development
กลุมวิชาดานวิทยาศาสตรชีวภาพ
257544
ไบโอซิสเทมาติกส
Biosystematics
257545
หัวขอคัดเลือกทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
Selected Topics in Biological Sciences
257546
หัวขอพิเศษทางการวิจัยวิทยาศาสตรชีวภาพ
Special Topics in Biological Sciences Research

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

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

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

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
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วิทยานิพนธ
257591
257592
257593
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
257501
257502
257503

มคอ.2

จํานวน 12 หนวยกิต
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis I, Plan A, Type A 2
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis II, Plan A, Type A 2
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis III, Plan A, Type A 2

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต

จํานวน 5 หนวยกิต
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Sciences and Technology
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences I
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences II
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 จัดการศึกษาดังนี้

257501
257531
257541
257543

257542
xxxxxx
xxxxxx
257502
257591

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ไมนับหนวยกิต)
3(3-0-6)
Research Methodology in Sciences and Technology (Non-credit)
ปฏิสัมพันธระหวางพืช สัตว และจุลินทรีย
3(2-3-5)
Plant, Animal and Microbial Interactions
วิทยาศาสตรชีวภาพ
4(3-3-7)
Biological Sciences
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร
1(0-2-4)
Scientific Communication
รวม 8 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
เมแทบอลิสมและการตอบสนองของสิ่งมีชีวิต
4(3-3-7)
Metabolism and responses in organism
วิชาเลือก
3(x-x-x)
(Elective course)
วิชาเลือก
3(x-x-x)
(Elective course)
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 1 (ไมนับหนวยกิต)
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences I (Non-credit)
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2
3 หนวยกิต
Thesis I, Plan A, Type A 2
รวม 13 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
xxxxxx
xxxxxx
257503
257592

วิชาเลือก
(Elective course)
วิชาเลือก
(Elective course)
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 2 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences II (Non-credit)
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis II, Plan A, Type A 2

3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-4)
3(0-9-18)
รวม 9 หนวยกิต

257593

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis III, Plan A, Type A 2

6 หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
257501

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Sciences and Technology
ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกําหนด
ปญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐานการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครงราง และ
รายงานการวิจัย การประเมินและการนําผลวิจัยไปใช จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Research definition, Characteristic and research goal, type and research
process, variables and hypothesis, data collection and data analysis, proposal and research
report writing, research evaluation and its application, ethics of researcher, proper
techniques of research methodology in science and technology
257502

สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences I
การคนควา การนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ และการเขียน
รายงานผลงานทางวิชาการ
Literature review, presentation, discussion on biological science researches
and writing scientific reports
257503

สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences II
คนควา การนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพที่เกี่ยวของกับ

วิทยานิพนธ
Review, presentation and discussion on biological science research topics
related to thesis
257511

เมแทบอลิสมของพืช
3(2-3-5)
Plant Metabolism
วิถีเมแทบอลิสมในการเติบโตและการเจริญของพืช ความสัมพันธระหวางวิถีเมแทบอลิสม
และกลไกในการควบคุม คารบอนเมแทบอลิสม วิถีของการสังเคราะหสารจากไนโตรเจนและกํามะถัน การ
สังเคราะหผนังเซลล
Metabolic pathways in plant growth and development, relationship between
metabolic pathways and regulation, carbon metabolism, N and S assimilation pathways and
cell wall biosynthesis
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257512

ชีววิทยาละอองเรณู
3(2-3-5)
Pollen Biology
รูปรางลักษณะ อนุกรมวิธานของละอองเรณูพืชดอก แนววิวัฒนาการ การจัดจําแนกเปน
หมวดหมู และการตรวจสอบชนิดของละอองเรณูพืชบางวงศ การนําความรูไปใชประโยชนในสาขาวิชาอื่นๆ
เชน พฤกษภูมิศาสตร ธรณีวิทยา โบราณคดี การแพทย
Morphological and taxonomic characteristics of angiosperm pollens,
evolutionary trends, pollen patterns of some selected families for classification and
identification, application related to plant geography, geology, archeology and forensic
science
257513

ชีวเคมีของฮอรโมนพืช
3(2-3-5)
Biochemistry of Plant Hormones
โครงสรางและหนาที่ของฮอรโมนพืช วิธีการทางอิมมูนและการวิเคราะหฮอรโมนพืช
เมแทบอลิสมและการควบคุมชีวสังเคราะหฮอรโมนพืช ชีวโมเลกุลการสื่อสัญญาณของฮอรโมนพืช
Structure and function of plant hormones, immunological methods and plant
hormone analysis, metabolism and regulation of biosynthesis of plant hormones, molecular
signal transduction in plant hormones
257514

นิเวศสรีรวิทยาของพืช
3(2-3-5)
Plant Ecophysiology
การตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชตอสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับการสังเคราะหแสง การหายใจ
การลําเลียง และการเจริญและพัฒนา อิทธิพลของสภาพแวดลอมตอการปรับตัวและการอยูรอดในสภาวะ
เครียด
Plant physiological response to environment conditions concerning
photosynthesis, respiration, solute transport, plant growth and development. Adaptation and
acclimation to abiotic stresses
257521

สรีรวิทยาการปรับตัวของสัตวตอสิ่งแวดลอม
3(2-3-5)
Physiology of Environmental Adaptation
ความรูในเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสัตวกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ การปรับตัว
ของสัตวแตละกลุมตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ทั้งการปรับตัวของระบบหายใจ ระบบการเคลื่อนไหว
ระบบรับรูสึก ระบบเครื่องหอหุมรางกาย กลไกการรักษาอุณหภูมิกาย การรักษาสมดุลออสโมติค การจําศีล
การหนีหนาว การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นเมื่ออยูในสภาวะเครียด
An in-depth of the interaction between animals and physical environment,
adaptations of different animal groups to their various environments, adaptation of
respiratory, locomotor, sensory and integumentary systems, mechanisms for responding to
changes in environmental parameters – thermoregulation; osmoregulation; aestivation;
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hibernation etc; physiological consequences of environmentally imposed behavioral and
physiological responses to a variety of stresses
257522

ตอมไรทอเปรียบเทียบ
3(2-3-5)
Comparative Endocrinology
การสื่อสารโดยอาศัยสารเคมีและการออกฤทธิ์รวม การสังเคราะหฮอรโมน กลไกที่มีผลตอ
การหลั่งฮอรโมน บทบาททางสรีรวิทยาของฮอรโมน บทบาทของตอมไรทอหลักและระบบนิวโรเอนโดไครน
ตอการทํางานของเซลลและวิถเี มแทบอลิสม และการเปรียบเทียบกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบตอมไรทอ
ของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง สัตวมีกระดูกสันหลังที่ไมใชสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม และสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม
Integrative chemical messengers signaling, hormone biosynthesis, mechanisms
influenced hormone secretions, physiological actions of hormones, roles of major endocrine
glands and neuroendocrines on cell functions and metabolic pathways, comparative
anatomy and physiology of the endocrine system among invertebrates, non-mammal
vertebrates, and mammal vertebrates
257523

กายวิภาคเปรียบเทียบสัตวมีกระดูกสันหลัง
3(2-3-5)
Comparative Vertebrate Anatomy
เปรียบเทียบวิวัฒนาการ พัฒนาการ โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบเครื่องหอหุม
รางกาย ระบบโครงกระดูก ระบบการเคลื่อนไหว ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด
ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ ระบบประสาทและการรับความรูสึก ระบบตอมไรทอ ของสัตวมีกระดูกสัน
หลังทุกกลุมตามสายวิวัฒนาการ
Comparison of evolution, development, structure and function of
integumentary system, skeleton system, locomotion system, digestive system, respiratory
system, circulatory system, excretory system, reproductive system, nervous and sensory
system, endocrine system of all groups of vertebrate on the basis of phylogeny
257531

ปฏิสัมพันธระหวางพืช สัตว และจุลินทรีย
3(2-3-5)
Plant, animal and microbial interactions
รูปแบบของปฏิสัมพันธในการอยูรวมกันระหวางพืช สัตวและจุลินทรีย ปจจัยทางกายภาพ
และชีวภาพที่มีผลตอรูปแบบของปฏิสัมพันธ ผลกระทบของปฏิสัมพันธตอการปรับตัวและวิวัฒนาการรวมของ
สิ่งมีชีวิต ผลของปฏิสัมพันธระหวางกลุมของสิ่งมีชีวิตที่มีตอระบบนิเวศ
Interactions among plants, animals and microbes, physical and biological
factors affecting pattern of interactions, effects of interactions on adaptation and evolution,
effects of interaction among living creatures on ecosystem
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257532

นิเวศวิทยาประชากร
3(2-3-5)
Population Ecology
คุณลักษณะและพลวัตรประชากร ขนาดของประชากร ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มจํานวน
ประชากร กลยุทธในการควบคุมประชากรและการอยูรอดของสิ่งมีชีวิต ชีพพิสัย โมเดลทางคณิตศาสตรของ
ปฏิสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตแบบแกงแยงแขงขันไดแก แบบแกงแยงแขงขัน แบบการลาเหยื่อ แบบภาวะมี
ปรสิต และแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
Population characters and population dynamics, population size, factors
that govern population growth, population control, survival strategies, niche, mathematical
model of interaction including competition, predation, parasitism and mutualism
257533

นิเวศพิษวิทยาและการเฝาระวัง
3(2-3-5)
Ecotoxicology and Monitoring
แหลงที่มา การสะสมและการแพรกระจายของสารพิษ เมแทบอลิสมและผลกระทบของ
สารพิษตอสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ การตรวจ วิเคราะห ประเมินความเสี่ยง การปองกันและเฝาระวังสารพิษ
ในสิ่งแวดลอม
Sources, accumulation and distribution of toxicants, metabolism and effects
of toxicants on organisms and ecosystem, determination, analysis, risk assessment,
prevention and monitoring of toxicants.
257534

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Environment and sustainable development
แนวคิดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสื่อมสลายของสิ่งแวดลอม รูปแบบการพัฒนาทรัพยากร สิ่งแวดลอม
และสังคมที่ยั่งยืน
Concept of sustainable development, environmental degradation, forms of
sustainable resources development, environment and society
257541

วิทยาศาสตรชีวภาพ
4(3-3-7)
Biological Sciences
การถายทอดขอมูลทางพันธุกรรมและการแสดงออกของยีน วิวัฒนาการและความ
หลากหลายทางชีวภาพ โครงสรางและหนาที่ของพืชและสัตว ประเด็นทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม
Genetic information transfer and gene expression, evolution and
biodiversity, plant and animal structures and functions, ecological and environmental issues
257542

เมแทบอลิสมและการตอบสนองของสิ่งมีชีวิต
4(3-3-7)
Metabolism and responses of organisms
กลไกการทํางานและการควบคุมกิจกรรมภายในเซลล ระบบพลังงานชีวภาพ การ
ควบคุมกระบวนการเมแทบอลิสมและการตอบสนองของสิ่งมีชีวิต
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Mechanisms of cell activities and regulation, bioenergetics, regulations of
metabolic processes and organism responses
257543

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร
1(0-2-4)
Scientific Communication
การเขียนโครงรางงานวิจัยเพื่อการขอทุน การนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร
การนําเสนอผลงานดวยวาจา การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ
Grant writing, publication processes in poster and oral presentations, writing
for scientific publications
257544

ไบโอซิสเทมาติกส
3(2-3-5)
Biosystematics
ระบบวิทยา การจัดจําแนกและการจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต การศึกษาและวิเคราะหสาย
สัมพันธทางวิวัฒนาการโดยใชขอมูลทางชีววิทยา
Systematics, identification and classification of organism using bio-data
257545

หัวขอคัดเลือกทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(2-3-5)
Selected topics in biological sciences
คนควา ฝกปฏิบัติ นําเสนอและอภิปรายในหัวขอคัดสรรทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
Review, practice, presentation and discussion on selected topics in
biological sciences
257546

หัวขอพิเศษทางการวิจัยวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(2-3-5)
Special topics in biological science research
คนควา ฝกปฏิบัติการวิจัย นําเสนอและอภิปรายผลการวิจัยในหัวขอทางวิทยาศาสตรชีวภาพ

ที่นาสนใจ
Review of literatures, research practice, presentation and discussion on
interesting issues in biological sciences research
257591

วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2
3 หนวยกิต
Thesis I, Plan A, Type A 2
การคนควา ตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ
Review of literature and publication related to research topics

23

มคอ.2

257592

วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2
3 หนวยกิต
Thesis II, Plan A, Type A 2
นําเสนอและอภิปรายโครงรางวิทยานิพนธ และรายงานความกาวหนางานวิจัยเบื้องตน
Thesis proposal presentation and discussion on thesis proposal, progress
report on preliminary research
257593

วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2
6 หนวยกิต
Thesis III, Plan A, Type A 2
วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย สอบปองกันและจัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ เสนอตอ

บัณฑิตวิทยาลัย
Analyze dada and research conclusion, Defense and submission thesis to
graduate school
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุดๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
- ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก ซึ่งเปนตัวเลขประจํา
สาขาวิชา
257 หมายถึง สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร
- ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง
เลขหลักหนวย : แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลักสิบ
: แสดงหมวดหมูในสาขาวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุมวิชาทางพฤกษศาสตร
2 หมายถึง กลุมวิชาทางสัตววิทยา
3 หมายถึง กลุมวิชานิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม
4 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพและเทคนิคเฉพาะทาง
9 หมายถึง วิทยานิพนธ
0 หมายถึง กลุมวิชาสัมมนา วิจัย
เลขหลักรอย : แสดงชั้นป และระดับ
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

1 นายธวัชชัย สุมประดิษฐ

ผูชวยศาสตราจารย

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เกียรตินิยมอับดับ 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2

นางวันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ*

ผูชวยศาสตราจารย

วท.ด.
M.Sc.
วท.บ.

วิทยาศาสตรชีวภาพ
Agriculture
เกษตรศาสตร

3 นางสาวศรีสังวาลย ลายวิเศษกุล*

อาจารย

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

ประเทศ

ไทย
ไทย
ไทย

ปที่
สําเร็จ
การศึกษ
า
2548
2540
2536

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Western Australia
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ไทย
ออสเตรเลีย
ไทย

2544
2535
2527

24

24

Plant Physiology
เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร

Oregon State University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร

สหรัฐอเมริกา
ไทย
ไทย

2552
2537
2533

12

12

หลักสูตรปจจุบัน

หลักสูตรปรับปรุง

-

15

4

นายสุริศักดิ์ ประสานพันธ*

ผูชวยศาสตราจารย

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

Neuroscience
สรีรวิทยา
ชีววิทยา

University of Newcastle upon Tyne
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน

อังกฤษ
ไทย
ไทย

2544
2534
2526

18

18

5

นางสาวอุบลวรรณ บุญฉ่ํา

อาจารย

วท.ด.
วท.ม.
กศ.บ.

วิทยาศาสตรชีวภาพ
สัตววิทยา
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

ไทย
ไทย
ไทย

2550
2537
2534

17

17

หมายเหตุ * เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตําราระบุในภาคผนวก
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับที่
1
นางเพ็ญศิริ

ชื่อ-สกุล
นภีรงค

2

นายศิริพงษ

เปรมจิต

3

นางวันดี

วัฒนชัยยิ่งเจริญ*

4

นางดาวัลย

ฉิมภู

5

นางสาวศุภลักษณ วิรัชพินทุ

6

นางสาวสิริลักษณ

ชัยจํารัส

7

นายสุริศักดิ์

ประสานพันธ*

8

นางกณิตา

ธนเจริญชนภาส

9

นายธวัชชัย

สุมประดิษฐ*

10

นายกวี

สุจิปุลิ

11

นายอนุพันธ

กงบังเกิด

12

นางสมจิตต

หอมจันทร

13

รท.หญิงสายศิริ

มีระเสน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Ph.D.(Animal Science)
วท.ม.(สัตววิทยา)
วท.บ.(เกษตรศาสตร) สัตวบาล
Ph.D.(Wood Chemistry)
วท.ม.(พันธุศาสตร)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
M.S.(Agriculture)
วท.บ.(เกษตรศาสตร) กีฏวิทยา
Ph.D. (Biochemistry)
วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.ม.(สัตววิทยา)
กศ.บ.(ชีววิทยา)
Dr.rer.nat (Biotechnologie)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(พืชศาสตร)
Ph.D. (Neuroscience)
วท.ม.(สรีรวิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
Ph.D (Environmental Technology)
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
ศษ.บ (มัธยมศึกษา)
ปร.ด.(จุลชีววิทยา)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
Ph.D.(Biomolecular Science)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
Dr.rer.nat (Botanik)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(พันธุศาสตร)
วท.บ.(ชีววิทยา)
ปร.ด.(ชีวเคมี)
วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ.(เคมี)

ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

27
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

14

นายเชิดศักดิ์

ทัพใหญ

15

นายประสุข

โฆษวิฑิตกุล

16

นางปราณี

นางงาม

17

นางสาวพัทธมน

แสงอินทร

18

นางสาวมลิวรรณ

นาคขุนทด

19

นางสาวศรีสังวาลย

ลายวิเศษกุล*

20

นางสาวสุนีย

สีธรรมใจ

21

นางสาวอุบลวรรณ

บุญฉ่ํา*

มคอ.2
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

วท.ด.(วนศาสตร)
วท.ม.(วนศาสตร)
วท.บ.(วนศาสตร) เกียรตินิยม
ปร.ด.(ชีววิทยาสิ่งแวดลอม)
วท.ม.(สัตววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ด.(ชีววิทยา)
วท.ม.(สงเสริมการเกษตร)
วท.บ.(ชีววิทยา)
ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.ม.(ชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล)
วท.บ.(ชีวเคมี)
วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.ม.(พฤกษศาสตร)
วท.บ.(ชีววิทยา)
Ph.D.(Plant Physiology)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร) เกียรตินิยม
วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.ม.(สัตววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.ม.(สัตววิทยา)
กศ.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยม

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

3.2.3 เจาหนาที่ภาควิชาชีววิทยา
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิการศึกษา
1.
นางจิรวรรณ
ตวนโต
คบ. (ครุศาสตร)
2.
นางสาวรมนปวีร
หิรัญปยะวงศ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
3.
นางเรณู
สัสดีแพง
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม)
4.
นางสาววริศราภรณ นอยใจมั่น
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
5.
นางวิภาดา
วัชรสุนทรกิจ ปวช. (พาณิชยกรรม)
6.
นางสาวสุนันท
โพธิ์นอยยัง บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
7.
นางสาวหทัยรัตน เลขสุข
วท.บ. (ชีววิทยา)

ตําแหนงทางวิชาการ
พนักงานวิทยาศาสตร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิทยาศาสตร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานประจําหองทดลอง
พนักงานประจําหองทดลอง
นักวิทยาศาสตร
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3.2.4 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่

ชื่อ -นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน

ตําแหนงทางวิชาการ

1.

นายประนอม

จันทรโณทัย

Ph.D. / University of Dublin

ศาสตราจารย

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นางละออศรี
นายวิสุทธิ์
นายสมศักดิ์
นายสิริวัฒน
Mr. Benjamin
Mr. Khidir
Mrs. Lesley
นางสุรีรัตน
นางสาวทิพยวรรณ
นายธัชคณิน
นางสาวอัญชนา

เสนาะเมือง
ใบไม
ปญหา
วงษศิริ
Oldroyd
Hilu
Ballantyne
เดี่ยววาณิช
สรรพสัตย
จงจิตวิมล
ทานเจริญ

Ph.D. / University of Canterbury
Ph.D. / University of Queensland
Ph.D. / Kyoto University
Ph.D. / University of California, Davis
Ph.D. / University of Sydney
Ph.D. / Illinois State University
Ph.D. / University of Queensland
Dr.Agr. / Tamagawa University
วท.ด. / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ด. / มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปร.ด. / มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
ไมมี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
วิทยานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การทํางานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพเพื่อสรางองคความรู วิทยาการและ/หรือนวัตกรรม
โดยประกอบดวยกระบวนการคนควา สืบคนขอมูล การวางแผนงานวิจัย การดําเนินงานวิจัย รวบรวมขอมูล
วิเคราะหและสรุปผลงานวิจัย เพื่อการเขียนและนําเสนอวิทยานิพนธ รวมทั้งการเขียนรายงานผลการวิจัย
เพื่อเผยแพร โดยดําเนินการบนพื้นฐานของจริยธรรมในการทําวิจัยและในการเผยแพรผลงานวิชาการ
ภายใตกรอบระยะเวลาที่กําหนดและเปนไปตามความเห็นชอบจากอาจารยที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธ และ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) สามารถใชทักษะในการวางแผนงานวิจัยและแกไขปญหาในการดําเนินงานวิจัยไดอยาง
ถูกตองและสรางสรรค
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2) สามารถวินิจฉัยปญหา ความคิดเห็น เพื่อนํามาวางแผนการวิจัยประกอบการทํา
วิทยานิพนธไดอยางถูกตอง
3) สามารถวิจัยเพื่อตอยอดองคความรู ใหเกิดวิทยาการที่นําไปใชประโยชนได
4) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล วิเคราะหขอมูล และถายทอดองค
ความรูที่ศึกษาตอยอดไดอยางเหมาะสม
5.3 ชวงเวลา
เริ่มลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ของปการศึกษาที่ 1
5.4 จํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
5.5.1.1 อาจารยที่ปรึกษาทั่วไปและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหคําแนะนําแก
นิสิตเกี่ยวกับกลุมวิชาตางๆ ในหลักสูตรและความเชี่ยวชาญของคณาจารยในหลักสูตร โดยนิสิตเปนผูเลือก
อาจารยที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
5.5.1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจัดตารางเวลาเพื่อใหคําปรึกษาและติดตาม
การทํางานของนิสิตใหสอดคลองกับรายวิชาวิทยานิพนธที่ลงทะเบียน
5.5.1.3 จัดเตรียมอุปกรณเ ครื่องมือใหเพียงพอตอการใชงาน มีเจาหนาที่ดูแล
อุปกรณเครื่องมือ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
5.5.1.4 มีก ารดูแลความปลอดภัยในการใชอุป กรณ เครื่องมือ สารเคมี และ
หองปฏิบัติการ โดยเฉพาะการทํางานนอกเวลา
5.5.1.5 มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรบริการ ทั้งในศูนยคอมพิวเตอร
ของคณะ มหาวิทยาลัย และในหองปฏิบัติการของภาควิชา
5.5.2 การทําวิทยานิพนธ
ในการทําวิทยานิพนธนิสิตจะตองลงทะเบียนวิทยานิพนธใหครบตามที่กําหนดใน
หลักสูตรและสอบผานการสอบโครงรางวิทยานิพนธและสอบผานการสอบวิทยานิพนธ
5.5.2.1 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ
นิสิตระดับปริญญาโทตองลงทะเบียนทําวิท ยานิพนธตามเงื่อนไข ที่ร ะบุไวใน
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 ซึ่งกําหนดใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ รวมจํานวน 3 รายวิชา
ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต
5.5.2.2 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
5.5.2.2.1 กระบวนการแตงตั้งอาจารยที่ป รึกษาวิท ยานิพนธ ภาควิชา
เสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธเรียบรอยแลวผานคณะที่สังกัด
เพื่อใหบัณฑิตวิท ยาลัยพิจ ารณาทําคําสั่ง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิท ยานิพนธ โดยวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโท มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธอีก 1-2 คน
5.5.2.2.2 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ มีดังนี้
(1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
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หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีป ระสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
(2) อาจารยที่ปรึกษาวิท ยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยป ระจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทํา
วิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
5.5.2.3 การสอบโครงรางวิทยานิพนธ
(1) นิสิตที่ไดรับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว ตองเสนอโครง
รางวิ ทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ตามขอบังคับมหาวิท ยาลัยนเรศวร วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
(2) นิสิตตองจัดทําขอเสนอและโครงรางวิทยานิพนธ ยื่นตอคณะที่สังกัดโดยผาน
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
(3) เมื่ อ นิ สิ ต ยื่ น คํ า ร อ งขอสอบโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ แ ล ว ให ค ณบดี แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ซึ่งประกอบดวยประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ อาจารยบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารยบัณฑิตศึกษาซึ่ง เปนผูแทนบัณฑิต วิท ยาลัยรวม
จํานวนไมนอยกวา 5 คน เพื่อทําหนาที่เปนประธาน กรรมการ และเลขานุการ โดยโครงรางวิทยานิพนธ
ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ใหคณะกรรมการฯ รวมกันพิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะ
การจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ แลวแจงผลการอนุมัติพรอมโครงรางฉบับสมบูรณใหบัณฑิตวิทยาลัยไวเปน
หลักฐาน
(4) นิสิตจะตองไดรับมติอนุมัติขอเสนอและโครงรางวิทยานิพนธเปนเอกฉันทจาก
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ และเสนอเรื่องตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทําประกาศใหนิสิตสามารถ
ดําเนินการวิจัยได
5.5.2.4 การสอบวิทยานิพนธ
(1) นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาและ
วิทยานิพนธใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรกําหนดในภาคการศึกษาที่ยื่นคํารองขอเสนอวิทยานิพนธ
เพื่อการสอบและแจงความจํานงสอบ
(2) นิสิตมีสิ ท ธิยื่นคํารองขอเสนอสอบวิท ยานิพนธ ตอภาควิชาฯ ไดห ลัง จาก
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธมีมติอนุมัติใหนิสิตผานการสอบโครงรางวิทยานิพนธแลว ไมนอย
กวา 90 วัน
(3) เมื่ อ นิสิ ตแจ ง ความจํา นงสอบวิ ท ยานิพ นธ โดยได รับ ความเห็ นชอบจาก
อาจารยที่ปรึก ษาวิทยานิพนธ แลวใหคณะกรรมการประจําหลัก สูตร เสนอแตง ตั้ง คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณบดีสงถึงบัณฑิตวิทยาลัย
(4) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท จะไดรับการแตงตั้งจาก
บัณฑิตวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวา 5 คน ซึ่งประกอบดวยอาจารยป ระจํา หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย เปนประธาน โดยมีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปน
กรรมการ และมีอาจารยประจําและ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน เปนกรรมการรวมไปถึง
อาจารยบัณฑิตศึกษาซึ่งเปนผูแทนบัณฑิตวิทยาลัยอีก 1 คน เปนกรรมการ
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(5) การสอบวิทยานิพนธใหทําโดยเปดเผย โดยเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปเขารวม
ฟงการสอบวิทยานิพนธได
(6) นิสิตจะตองสอบใหผลการสอบไดระดับ S (ใชได) โดยไดรับมติเปนเอกฉันท
จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
5.5.2.5 การสอบวิทยานิพนธและการรายงานผลการสอบ
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวย การศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ.2554 โดยเมื่อนิสิตผานการสอบวิทยานิพนธโดยการสอบปากเปลาแลว คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธจะตองรายงานผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 2 สัปดาห หลังวันสอบวิทยานิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) กระบวนการประเมินผลโดยกลไกการทวนสอบมาตรฐาน ไดแก การสอบโครงราง
วิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ
2) ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพ หรือมีเอกสารยืนยัน
การตอบรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ และ/หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceedings) และใหเ ปนไปตามขอบังคับ มหาวิท ยาลัยนเรศวรวาดวย การศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
3) มีการประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยประจําวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอย 3 คน
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หมวดที4่ . ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ดานคุณธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

กลยุทธในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
1. เนนความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพผานการปฏิบัติใน
รายวิชาตางๆ
2. เนนการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
1. ฝกฝนผานการทําวิทยานิพนธและงานรายวิชาตางๆ

2. ดานวินัย ความอดทนและความ
รับผิดชอบสูง มีความตรงตอเวลาอยาง
เครงครัด
3. ดานภาวะผูนําทางวิชาการและ
1. ฝกฝนการนําเสนอผลงานทางวิชาการในรายวิชาสัมมนา
บุคลิกภาพ
และการรายงานความกาวหนาของวิทยานิพนธ
2. สงเสริมใหนิสิตเขารวมนําเสนอผลงานทางวิชาการในการ
ประชุมวิชาการตางๆ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อการครองตนอยูในสังคม
และเปนสวนหนึ่งของสังคมไดอยางมีความสุข สรางสรรคสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคม
2) มีความซื่อสัตยสุจริตรับผิดชอบในหนาที่ทั้งดานการเรียน และการวิจัย และเปนสวน
หนึ่งในการสงเสริมและสรางจิตสํานึกที่ดี
3) มีจิตสํานึก และมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีการสอนสอดแทรกความมีจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมรวมกับการสอน
เนื้อหาวิชาการ
2) มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยประกอบการทํา
วิทยานิพนธ ดานความซื่อสัตย และจรรยาบรรณการทํางานวิจัย และการเปนนักวิจัยที่ดี
3) อาจารยผูสอนประพฤติตนเปนอยางที่ดีแกนิสิต
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
อาจารยผูสอนสามารถประเมินนิสิตจากการสะทอนพฤติกรรมความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของนิสิต เพื่อนํามาใชประเมินและปรับปรุงกลยุทธในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก
1) ความมีวินัยในการเขาเรียน การเขารวมกิจกรรมตางๆ
2) การตรงตอเวลาในการสงงาน
3) ความซื่อสัตยและความรับผิดชอบตอการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
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2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรชีวภาพ ทั้งในแงของทฤษฎี หลักการและทักษะงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
2) มีความสามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใชใหเหมาะสมตอสถานการณ
3) มีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนําไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
4) มีความสามารถในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) มีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การใชโจทย
ปญหาเพื่อสรางผลการเรียนรู
2) มีการสอนในเชิงปฏิบัติการ มีการฝกทักษะในการใชเครื่องมือตางๆ ที่เกี่ยวของ
3) มีการฝกการทําวิจัยเพื่อแกโจทยปญหาตางๆ ทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
4) อาจารยผูสอนมีการสืบคนขอมูลที่มีความทันสมัย กาวทันการเปลี่ยนแปลงของศาสตร
ทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ
5) มีการเชิญอาจารยพิเศษ/วิทยากรผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของมาบรรยายและ
ปฏิบัติการ เพื่อใหนิสิตไดรับประสบการณจากผูที่มีความเชี่ยวชาญและมีความหลากหลายในแหลงความรู
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) การทดสอบในรูปแบบตางๆ ทั้งกอนและหลังบทเรียน
2) ประเมินจากผลงานในการทํารายงานของนิสิต
3) การเสนอสัมมนา และรายงานความกาวหนาในการทําวิจัย
4) การสะทอนผลการเรียนรูเชิงพฤติกรรม
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีทักษะในการใชเหตุผล การคิดวิเคราะห สังเคราะหโจทยปญหาหรือขอมูลที่ไดรับ
และหาแนวทางในการแกปญหาหรือหาทางออกที่เหมาะสม
2) มีความคิดแบบนักวิทยาศาสตรและคิดแบบเปนระบบ
3) มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ แยกแยะความถูกตองได
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) อาจารยผูสอนสอดแทรกและสรางความสามารถดานทักษะทางปญญารวมกับการสอน
ดานเนื้อหาวิชาการและการทํากิจกรรมตางๆ
2) มีการสรางโจทยปญหา การมอบหมายงาน การซักถามประเด็นปญหา เพื่อใหนิสิตได
ฝกการสรางทักษะทางปญญาดวยตนเองและสะสมติดตัวนิสิตไปตลอด
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
2) จากการนําเสนอรายงาน
3) การตอบขอซักถาม
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีทักษะในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโดยเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของแตละบุคคล
2) สามารถประสานการทํางาน เคารพในความคิดของผูอื่น ยอมรับความแตกตางที่มีอยู
ในสังคม
3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง หนาที่ ครอบครัวและสังคม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) อาจารยผูสอนจะสอดแทรกปรัชญา แนวความคิดในการสรางทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2) มีการกําหนดงานหรือมอบหมายใหทํางานรายกลุมหรือรายบุคคล
3) ใหนิสิตกําหนดกฎเกณฑที่ใชในการจัดการเรียนการสอนและทุกคนยอมรับและถือ
ปฏิบัติรวมกัน เชน การกําหนดเวลาเขาเรียน เวลาในการสงงาน เปนตน
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรมในระหวางการเรียน การเขาชั้นเรียน
2) ประเมินจากการทํารายงานกลุม/ รายบุคคล ไดแก การทํางานเปนทีม การสงงานตาม
กําหนดเวลา
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข การวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ
เหมาะสมในการทําวิจัย การอานและแปลผลอยางถูกตอง
2) มีความสามารถในการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ที่เชื่อถือไดและหลากหลาย
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองและเหมาะสม
3) มีความสามารถในการสื่อสารทางวิชาการ เพื่อการนําเสนอขอมูลทางวิชาการตามหลัก
สากล
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการกําหนดรายวิชาในหลักสูตรเพื่อเปนการสรางทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก รายวิชาที่เกี่ยวกับวิธีการวิจัย การใชหลักสถิติในการวิจัย
การสัมมนา โดยในการจัดการเรียนการสอนกําหนดใหนิสิตทํารายงาน แกไขโจทยปญหา สืบคนและ
นําเสนอขอมูล
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลการวัดและประเมินผลในรายวิชาตางๆ
2) ประเมินจากวิธีการในการวางแผนการทดลองในงานวิจัย
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3) ประเมินจากผลการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ
4) ประเมินจากวิธีการในการนําเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาและการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสามารถกระจายสูรายวิชา โดยแตละผลการเรียนรู (กําหนดเปน
หมายเลขในตาราง) มีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อการครองตนอยูในสังคม
และเปนสวนหนึ่งของสังคมไดอยางมีความสุข สรางสรรคสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคม
2) มีความซื่อสัตยสุจริตรับผิดชอบในหนาที่ทั้งดานการเรียน และการวิจัย และเปนสวนหนึ่ง
ในการสงเสริมและสรางจิตสํานึกที่ดี
3) มีจิตสํานึก และมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
ความรู
1) มีความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรชีวภาพ ทั้งในแงของทฤษฎี หลักการและทักษะงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
2) มีความสามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใชใหเหมาะสมตอสถานการณ
3) มีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนําไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
4) มีความสามารถในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ทักษะทางปญญา
1) มีทักษะในการใชเหตุผล การคิดวิเคราะห สังเคราะหโจทยปญหาหรือขอมูลที่ไดรับ
และหาแนวทางในการแกปญหาหรือหาทางออกที่เหมาะสม
2) มีความคิดแบบนักวิทยาศาสตรและคิดแบบเปนระบบ
3) มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ แยกแยะความถูกตองได
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีทักษะในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโดยเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของแตละบุคคล
2) สามารถประสานการทํางาน เคารพในความคิดของผูอื่น ยอมรับความแตกตางที่มีอยูในสังคม
3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง หนาที่ ครอบครัวและสังคม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข การวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ
เหมาะสมในการทําวิจัย การอานและแปลผลอยางถูกตอง
2) มีความสามารถในการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ที่เชื่อถือไดและหลากหลาย
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองและเหมาะสม
3) มีความสามารถในการสื่อสารทางวิชาการ เพื่อการนําเสนอขอมูลทางวิชาการตามหลัก
สากล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
เมแทบอลิสมของพืช
ชีววิทยาละอองเรณู
ชีวเคมีของฮอรโมนพืช
นิเวศสรีรวิทยาของพืช
สรีรวิทยาการปรับตัวของสัตวตอสิ่งแวดลอม
ตอมไรทอเปรียบเทียบ
กายวิภาคเปรียบเทียบสัตวมีกระดูกสันหลัง
ปฏิสัมพันธระหวางพืช สัตวและจุลินทรีย
นิเวศวิทยาประชากร
พิษวิทยาสิ่งแวดลอมและการเฝาระวัง
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิทยาศาสตรชีวภาพ

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1
●
x
x
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
x

2
O

x
x
O
O
O
O
O
O
O
O

x
x
x
●

3
x
●
●
x
x
x
x
x
x
x
●
●
●
●
x

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

4
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
x
x
●

1
●
●
●
x
x
x
x
●
●
●
●
●
●
●
●

2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3
●
●
●
x
x
x
x
●
●
●

O

O

●
●
●
●

●
●
●
x

1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
●
●
●
●
x

2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
●
x
●
●
x

3
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
● ● ●
● ● ●
● ● ●
x ● ●
x ● ●
x ● ●
x ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
O ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
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257501
257502
257503
257511
257512
257513
257514
257521
257522
257523
257531
257532
257533
257534
257541

รายวิชา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

มคอ. 2
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รายวิชา
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

เมแทบอลิสมและการตอบสนองของสิ่งมีชีวิต
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร
ไบโอซิสเทมาติกส
หัวขอคัดเลือกทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
หัวขอพิเศษทางการวิจัยวิทยาศาสตรชีวภาพ
วิทยานิพนธ 1-3 แผน ก แบบ ก 2
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 2

1
x
●
●
●
●
●
x
x

2
●

o
o
o
o
●
x
x

3
x
x
x
x
x
●
●
●

3. ทักษะทาง
ปญญา
1
●
●
●
●
●
●
●
●

2
●
●
●
●
●
●
●
●

3
●
●
●
●
●
●
●
●

4
●
●
●
●
●
●
●
●

1
●
●
x
x
x
●
●
●

2
●
●
●
●
●
●
●
●

3
x
●
x
x
x
●
●
●

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
x
x
x
x
x
●
x
x

2
x
x
x
x
x
●
x
x

3
●
●
●
●
●
●
●
●

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
● ● ●
● ● ●
x ● ●
x ● ●
x ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
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257542
257543
257544
257545
257546
257591-3
257502
257503

2. ความรู

มคอ.
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชระบบอักษรลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละกระบวนวิชา โดยแบงการ
กําหนดอักษรลําดับขั้นเปน 3 กลุม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับขั้นและ
อักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล
1.1 อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
คาลําดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (excellent)
4.00
B+
ดีมาก (very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช (fairly good)
2.50
C
พอใช
(fair)
2.00
D+
ออน
(poor)
1.50
D
ออนมาก (very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2 อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับขั้น ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
S
เปนที่พอใจ
(satisfactory)
U
ไมเปนที่พอใจ
(unsatisfactory)
V
เขารวมศึกษา
(visiting)
W
ถอนกระบวนวิชา (withdrawn)
1.3 อักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
I การวัดผลยังไมสมบูรณ
(incomplete)
P การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (in progress)
รายวิชาบังคับของสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ นิสิตจะตองไดคาลําดับขั้นไมต่ํากวา C หรือ S
มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก
รายวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ไดแกกระบวนวิชาที่ไมนับ
หนวยกิต/การสอบประมวลความรู/ สัมมนา/วิทยานิพนธ และ IS
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยใหนิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.1.2 มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน
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2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตหลังสําเร็จการศึกษา เนนการ
ทําวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่อง และนําผลการวิจัยที่
ไดมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หนวยงานภายนอก จะดําเนินการดังตอไปนี้
2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา โดย
ทําการประเมินเกี่ยวกับระยะเวลาในการหางาน ความเห็นที่มีตอความรูความสามารถของบัณฑิตและความ
มั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพของบัณฑิต
2.2.2 การทวนสอบจากผูประกอบการ โดยการประเมินความพึงพอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต โดยการสัมภาษณ และ/หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจตอบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 3 และปที่ 5 ของการผลิต
บัณฑิต
2.2.3 การประเมินตําแหนง และ/หรือ ความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 ประเมินระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของ
มหาบัณฑิตที่ไดเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.5 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารยพิเศษ ตอ
ความพรอมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองค
ความรูของนิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึก ษาตามหลัก สูตร แผน ก แบบ ก2 ใหเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัย
นเรศวรวาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. มีระยะเวลาการศึกษาครบตามกําหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
3. ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
4. มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00
5. สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. นําเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
7. ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน และ/หรือ
สวนหนึ่ง ของผลงานไดรับ การยอมรับ ใหตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุม
วิชาการที่มีร ายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง
(Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มหาวิทยาลัยมีการอบรมอาจารยใหมทุกปการศึกษา เพื่อใหความรูและความเขาใจใน
กฎระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรตางๆ ขั้นตอนและการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล รวมทั้งขอเสนอแนะในการเปนอาจารยที่ปรึกษาแกนิสิต
1.2 สงเสริมใหอาจารยใหมเขารวมรับฟงการสอนของคณาจารยและ/หรือผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเพิ่ม
ทักษะในการสอน
1.3 มีการจัดการเรียนรูรวมกันระหวางอาจารยประจําหลักสูตรและตางหลักสูตร
2. การพัฒนาความรูและทักษะในแกคณาจารย
2.1 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยการจัดใหมีการอบรม
สัมมนาและการจัดประชุมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับอาจารยที่มีประสบการณ
2.2 อาจารยใหมเขารวมการประชุมวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อนําความรูและวิทยาการ
ใหมๆ มาใชในการพัฒนาความรูความสามารถดานวิชาการ
2.3 มีการกระตุนใหอาจารยใหมมีการทํางานวิจัยอยางตอเนื่องและนําองคความรูแ ละทักษะตางๆ
มาใชในการเรียนการสอน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 ระบบในการบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรประกอบดวย ประธานหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ
มาตรฐานของ ศธ. และเปนไปตามโครงการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
1.2 กลไกในการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่ในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน ติดตามการสอน รวบรวมขอมูลการประเมินการสอนจากนิสิต
การประเมินความพึงพอใจขององคกรผูใชบัณฑิตและบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา เพื่อนําขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะวิทยาศาสตรเพื่อใชในการจัดซื้อตํารา
สื่อการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑและครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและการคนควาดวย
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ตนเองของนักศึกษา รวมทั้งมีการจัดซื้อเครื่องมือ สารเคมีและวัสดุในหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ความพรอมดานหองเรียนและหองปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตรมีหองเรียน
เพื่อการเรียนการสอนภาคบรรยายอยางพอเพียง สวนภาควิชาชีววิทยามีหองเพื่อจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการทั้งหมดรวม 21 หอง ไดแก หองปฏิบัติการกลาง จํานวน 9 หอง หองปฏิบัติการเฉพาะทาง
ในรูปแบบของหนวยวิจัย จํานวน 10 หอง หองเตรียมปฏิบัติการกลาง จํานวน 2 หอง หองคอมพิวเตอร
จํานวน 1 หอง หองควบคุมระบบคอมพิวเตอร จํานวน 1 หอง หองพักสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 1 หอง
ความพรอมดานอุปกรณการเรียนการสอน ภาควิชาชีววิทยามีเครื่องมือที่ใชในการเรียนการสอน
เครื่องแกวและวัสดุทดลอง ตามความจําเปน
ความพรอมดานหนังสือ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร มีตํารา หนังสือ และสิ่งพิมพตางๆ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาอังกฤษ หลายรายการที่สามารถใชเปน
แหลงสืบคนขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิแกนิสิตได นอกจากนี้ยังมีหองสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ และหองสมุด
คณะวิทยาศาสตร ที่มีเอกสาร ตํารา วารสารทางวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเฉพาะทาง อีกรวม
เปนจํานวนที่ พอเพียง และมีก ารจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนัง สือ และตําราเรียนอยางตอเนื่อ ง
ตลอดจนมีฐานขอมูลเพื่อบริการสืบคนสําหรับการคนควาและวิจัยทั้งแบบออนไลนโดยแบงเปน หนังสือ
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส และวารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อี ก หลายฐานข อ มู ล ตลอดจนมี ฐานข อ มู ล วิท ยานิ พ นธ
อิเล็กทรอนิกส อีกทั้งฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ อีกหลายรายการ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ภาควิชาชีววิ ท ยา มีแผนการจัดสรรวัส ดุ อุป กรณเ พื่อการเรียนการสอนตางๆ เพิ่ม ตามความ
ตองการและความจําเปน เพื่อใหเพียงพอตอการสนับสนุนการเรียนรู การสอน และการวิจัย และมีการ
ประสานงานกับหองสมุดคณะวิทยาศาสตร และสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดซื้อหนังสือ
และตําราที่เ กี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนิสิตไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอนโดย
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน และ
คณะจะมีการจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารยตามความจําเปน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) ตั้งคณะทํางานเพื่อสํารวจความเพียงพอของทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การสอน และ
การวิจัย
2) สํารวจความพึงพอใจของอาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตตอปริมาณและคุณภาพของ
วัสดุ อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน และการวิจัย รวมไปถึงการใหบริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู และ
การวิจัย
3) จัดเตรียมหองเรียน และหองปฏิบัติการเฉพาะทางที่นิสิตจะเขาดําเนินการวิจัยเพื่อจัดทําเปน
วิทยานิพนธ อยางพรอมเพรียง รวมไปถึงสํารวจ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่
จําเปนสําหรับการเรียนและการทําปฏิบัติการในแตละหองเรียนใหมีความพรอมอยูเสมอ
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
1) มีระบบและการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารยใหม ตามระเบียบและ
หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและ/หรือ มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวของ
2) อาจารยใหมจะตองมีประสบการณในการทําวิจัย จรรยาบรรณวิชาชีพและเปนผูที่
มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสม
3) การเสนอแตงตั้งและมีการประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนมีการรวมประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียน
การสอน การพิจารณาเชิญอาจารยพิเศษหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
2) มีการติดตามผลการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนโดยนิสิต
3) มีการประเมินภาวะการมีงานทําและผลการประเมินหลักสูตรจากบัณฑิต และองคกรผูใช
บัณฑิต
4) มีการวางแผนในการทบทวนหลักสูตรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
1) มีการพิจารณาโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารยประจําหลักสูตรในการแตงตั้ง
และเชิญคณาจารยพิเศษและ/หรือผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นหรือหนวยงานอื่น
2) อาจารยพิเศษจะตองมีคุณวุฒิหรือมีความเชี่ยวชาญตามขอกําหนดของการแตงตั้งคณาจารย
พิเศษประจําบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อทําหนาที่ในการสอนบางหัวขอที่มีความ
เชี่ยวชาญ หรือเปนคณะกรรมการในการสอบโครงรางวิทยานิพนธและ/หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาและ
สอบวิทยานิพนธ
3) มีการประเมินผลการสอนของอาจารยพิเศษ โดยเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินอาจารย
ผูสอนในหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของหลักสูตรและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
1) จัดใหมีการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน
2) สนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมหรือศึกษาดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
1) มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปประจําชั้นปเพื่อใหคําปรึกษาดานการเรียนและอื่นๆ
2) มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อดูแลและใหคําปรึกษาในการทํางานวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ
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3) มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดูแลและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การลงทะเบียนและเรื่อง
อื่นๆ ตามที่นิสิตรองขอ
4) มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนิสิตอยางทั่วถึง เชน การสื่อสารผานเวบไซต หรือ E-mail
5) จัดสัม มนา หรือสัม มนาเชิ ง ปฏิบัติก าร เพื่อปลูก ฝง ใหนิสิ ตมีคุณลัก ษณะที่พึง ประสงคของ
หลักสูตร
6) มีการสนับสนุนใหนิสิตไดแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับตางประเทศ
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
มีการประกาศใหนิสิตทราบวาสามารถยื่นอุทธรณไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง
ลงโทษ โดยการอุทธรณใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เพื่อดําเนินการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต และความตองการของสังคม
6.2 ติดตามประเมินคุณภาพของนิสิตที่กําลังศึกษาอยูและบัณฑิตที่ทํางานแลวทุก ป และนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุก 4 ป เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม
6.3 จัดใหมีการสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตเพื่อประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิต
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ มีตัวบงชี้ที่ 1 – 5 ที่ตองดําเนิการ
ใหครบถวนและมีจํานวนตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ที่ 6 - 12) ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80 % ของ
ตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและ ตัวบงชี้รวมในแตละป ดังนี้
ตัวบงชี้และผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน
มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละ
ปการศึกษา

ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตัวบงชี้และผลการดําเนินงาน

ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว ไมนอยกวารอยละ 80 ของแผน

X

8. อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
13. มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ
ไมนอยกวารอยละ 25
14. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนการศึกษาไมนอยกวา
รอยละ 25

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) ตั้งคณะกรรมการประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะที่ไดรับจากการประเมินผลการสอนโดย
นิสิต เสนอแนะและนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
2) ปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีสอน การวิเคราะหผลการประเมินของนิสิต
เพื่อนํากลยุทธที่ไดไปใชในการเรียนการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชา และนําผลการประเมินใหอาจารย
และอาจารยในสาขาวิชานั้นไปใชในการปรับปรุงทักษะการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตงตั้งกรรมการประเมินหลักสูตร และรวบรวมขอมูลที่ไดจาก
การประเมินจากนิสิต บัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ และผูใชบัณฑิต
2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการประเมินผลและวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ระบุไวในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย า งนอ ย 3 คน ประกอบด ว ยผูท รงคุ ณวุ ฒิ ใ นสาขาวิช าอย างน อ ย 1 คน ที่ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
มหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จําเปน
ในการปรับปรุงหลักสูตร
4.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
4.3 เชิญผูทรงคุณวุฒิรวมวิพากษหลักสูตรที่ปรับปรุงแลว

