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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
บัณฑิตวิทยาลัย / คณะวิทยาศาสตร / ภาควิชาชีววิทยา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
: Doctor of Philosophy Program in Biological Sciences

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อยอ (อังกฤษ)

:
:
:
:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
ปร.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
Doctor of Philosophy (Biological Sciences)
Ph.D. (Biological Sciences)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
เขาศึกษาตอหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
4.2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เขาศึกษาตอหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2 ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
4.3 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
เขาศึกษาตอหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
4.4 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เขาศึกษาตอหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช
 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 ภาษาตางประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (ระบุภาษา.............................)
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5.3 การรับเขาศึกษา
 นิสิตไทย
 นิสิตตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
 เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
โดยมีอาจารยพิเศษจากสถาบันอื่นที่ไดรับแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษประจําบัณฑิต
วิทยาลัยไดรับเชิญเปนอาจารยผูสอน/ อาจารยที่ปรึกษารวม/ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ โดยมีอาจารยพิเศษจาก
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
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
 มีผลบังคับใชในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555
เปนหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
 คณะกรรมการวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2554
 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 มกราคม
2555
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 167(1)/2555 เมื่อวันที่ 29 มกราคม
2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจัย นักวิชาการ ในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน
8.2 อาจารยประจําสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาอื่นๆ
8.3 องคกรอิสระ เชน องคกรเพื่อการพัฒนาที่ไมหวังผลกําไร
8.4 นักพัฒนาชุมชน
8.5 ประกอบอาชีพอิสระที่มีการนําความรูทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพไปปรับใช
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

นางวันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

2

นางสาวศรีสังวาลย ลายวิเศษกุล
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นายสุริศักดิ์ ประสานพันธ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

ผูชวยศาสตราจารย

วท.ด.
M.Sc.
วท.บ.

วิทยาศาสตรชีวภาพ
Agriculture
เกษตรศาสตร

อาจารย

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

ผูชวยศาสตราจารย

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

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

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Western Australia
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ไทย
ออสเตรเลีย
ไทย

2544
2535
2527

Plant Physiology
เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร

Oregon State University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร

สหรัฐอเมริกา
ไทย
ไทย

2552
2537
2533

12

12

Neuroscience
สรีรวิทยา
ชีววิทยา

University of Newcastle upon Tyne
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน

อังกฤษ
ไทย
ไทย

2544
2534
2526

18

18
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ตําแหนง
ทางวิชาการ
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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 ไดแกอุทยานแหงชาติทุงแสลง
หลวง พื้นที่บริเวณเขื่อนนเรศวร แมน้ําเข็ก แมน้ํานาน บริเวณแนวเขาหินปูน อําเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่อนุรักษอื่นๆ ในเขตภาคเหนือ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในทศวรรษที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิเศรษฐกิจของโลกเปนอยางมาก จากเดิมที่ประเทศ
มหาอํานาจเพียงไมกี่ประเทศที่มีอํานาจและบทบาทอยางมากตอระบบเศรษฐกิจโลก ทําใหประเทศที่เล็กกวา
ขาดอํานาจในการตอรอง จึงมีการรวมกลุมของประเทศตางๆ เพื่อจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจ หรือกลุมสหภาพ
เศรษฐกิจ เพื่อใหมีขนาดใหญขึ้นและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นกวาเดิม ประเทศในแถบเอเชียก็เชนเดียวกัน มีก าร
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 ทั้งทางการแพทย 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 ทําใหมีก 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 ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้
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
สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรที่จําเปนตอ
การศึกษาคนควาวิจัยเพื่อใหไดม าซึ่งองคความรูและนวัตกรรมใหมทางวิท ยาศาสตรชีวภาพที่สามารถนําไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมและเปนผู
ที่รับผิดชอบตอสังคมไดอยางเหมาะสม
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 การใชหองปฏิบัตกิ าร การใชวัสดุและ
สารเคมีตางๆ ในภาคปฏิบัติการที่เปนสวนหนึ่งของรายวิชา

8

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
เผาพันธุ การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตเปนไปเพื่อเขาใจตัวตนของมนุษยและเขาใจถึงความสัมพันธ
ระหวางสรรพสิ่งที่อยูรวมกัน การคนควาวิจัยเพื่อใหไดวิทยาการใหมๆ ที่เหมาะสมตอการดํารงชีพของมนุษย
จะตองเปนไปอยางสมดุลบนพื้นฐานของความเขาใจในกลไกการแบงปนทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
การใชผลประโยชนรวมกันอยางสมดุลและยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะดังตอไปนี้
1. มีความรู ความสามารถ และความเขาใจในศาสตรทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ เปนผูนําทางดาน
วิชาการและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพได
2. มีทักษะการศึกษาคนควาและวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพเพื่อใหไดองคความรูใหมสําหรับ
นําไปใชแกปญหาไดทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีทางวิชาการ และวิชาชีพ และสามารถเปนแบบอยางที่ดีใน
สังคมได
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ
มีการพัฒนาการจัดการเรียนการ 1. มีการปรับปรุงหลักสูตรอยาง
ทันสมัย สอดคลองกับความ
สอนใหสอดคลองกับแผนการ
สม่ําเสมอ
ตองการนักวิจัยที่มีคุณภาพของ วิจัยของคณาจารย มีการจัดซื้อ 2. โครงการวิจัยและผลงานตีพิมพ
ประเทศ บัณฑิตสามารถนํา
ครุภัณฑ/เครื่องมือเครื่องใชที่
ของภาควิชาฯ
ความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอ ทันสมัย เพื่อใหนิสิตมีทักษะใน 3. รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ
การพัฒนาประเทศ
การทํางานวิจัย
2. จัดแผนการพัฒนาการจัดการ 1. เพิ่มบุคลากรที่มีความ
1. จํานวนรายวิชาในหลักสูตร
เรียนการสอนใหสอดคลองกับ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานมากขึ้น
ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให
วิทยาการดานวิทยาศาสตร
2. พัฒนาโครงการวิจัยอยาง
ทันสมัยและสอดคลองกับวิทยาการ
ชีวภาพ
ตอเนื่อง
ทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ
3. สงเสริมใหมีความรวมมือใน 2. บันทึกการเชิญบุคลากรที่มีความ
การใชทรัพยากรรวมกันทั้ง
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ภายในและภายนอกสถาบัน
3. โครงการวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นใน
ภาควิชาฯ

9

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
4. สอบถามความตองการ
ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

3. แผนพัฒนาบุคลากรดานการ
เรียนการสอน การประเมินผล
ของอาจารยตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูทั้ง 5 ดานและบริการ
วิชาการ

1. จัดการอบรมบุคลากรใหพัฒนา
ดานการเรียนการสอน การ
ประเมินผลของอาจารยตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน
2. สนับสนุนบุคลากรดานการ
เรียนการสอนใหทํางานบริการ
วิชาการแกหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน

4. แผนการสงเสริมการเรียนการ
สอนที่เนนงานวิจัย

1. สงเสริมใหบุคลากรใชความรูที่
ไดจากงานวิจัยหรืองานวิจัยมา
เปนสวนหนึ่งในการเรียนการสอน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
4. บันทึกความรวมมือระหวาง
หนวยงาน
5. แบบสอบถามหรือรายงานการ
ประเมินความพึงพอใจในการ
ใชบัณฑิตของสถานประกอบการ
1. จํานวนบุคลากรที่เขารวม
อบรมในโครงการพัฒนาดานการ
เรียนการสอนและการประเมิน
ผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู
2. ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตจากผลประเมินการสอน
ของอาจารย
3. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร
1. เคาโครงการเรียนการสอน
2. เอกสารอางอิงที่ใชในการเรียน
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 แบบ 1.1 และแบบ 2.1
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ชีววิทยา หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 1.2 และแบบ 2.2
1. สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทาย
ในสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาชี ววิท ยา สาขาพันธุศาสตร สาขาพฤกษศาสตร สาขาสัตววิท ยา หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรชีวภาพ หรือปริญญาอื่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือมีคุณวุฒิเทียบเทา
จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง
2. เปนผูที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ผูที่ไมอยูในเกณฑดังกลาว ขางตนสามารถสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพินิจของอาจารย
ประจําหลักสูตร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
 ความรูดานภาษาตางประเทศไมเพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
 นิสิตไมประสงคจะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได (พิจารณา)
 อื่นๆ....................................................................................................
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรูพื้นฐานกอนการเรียน
 จัดปฐมนิเทศนิสิตใหมแนะนําการใหบริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา
 มอบหมายใหอาจารยทุกคน ทําหนาที่ดูแล ตักเตือน ใหคําแนะนําแกนิสิต
 จัดกิจกรรมเสริมความรูเกี่ยวกับการทําวิจัย/ดานภาษาตางประเทศ
 อื่นๆ สรางบรรยากาศการเรียนโดยการจัดทําการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ และใชโอกาสของผูเชี่ยวชาญตางประเทศที่เขามาทําวิจัย หรือสอนที่มหาวิทยาลัย
เพื่อทําใหนิสิตมีการตื่นตัวทางดานตางประเทศ และการวิจัย
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษาและจํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบ
1.1 1.2 2.1 และ 2.2 มีดังนี้
จํานวนนิสิต
2555

2556

ปการศึกษา
2557

5
5
-

5
5
10
-

5
5
5
15
5

5
5
5
15
5

5
5
5
15
5

2
-

2
2
-

2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

รวม
คาดวาจะสําเร็จ
แบบ 2.1
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
คาดวาจะสําเร็จ
แบบ 2.2
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4

2
-

2
-

6
-

8
2

8
2

5
5
-

5
5
10
-

5
5
5
15
5

5
5
5
15
5

5
5
5
15
5

3
-

3
3
-

3
3
3
-

3
3
3
3

3
3
3
3

รวม
คาดวาจะสําเร็จ

3
-

6
-

9
-

12
3

12
3

แบบ 1.1
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
คาดวาจะสําเร็จ
แบบ 1.2
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4

2558

2559
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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

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

งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายได
(คาธรรมเนียมการศึกษา)
รวมรายรับ
1,574,431 1,574,431 1,574,431 1,574,431 1,574,431
หมายเหตุ งบประมาณที่แสดงในตารางเปนงบประมาณการที่ไดรับในแตละป
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 ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตดุษฎีบัณฑิต (หนวย: บาท)
2.6.3.1 หลักสูตร ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) สําหรับแผนการศึกษาแบบ 1.2 และ
แบบ 2.2 (ตรีตอเอก)
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ลําดับ
รายการ
จํานวนเงิน
1 คาตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (3 ครั้ง)
7,800
-ออกและตรวจขอสอบ สัมภาษณ จํานวน 3 ครั้งๆ ละ 2,000 บาท
-คุมสอบ 600 บาท/คน
2 คาตอบแทนกรรมการสอบโครงราง
5,500
-ประธาน จํานวน 1 คนๆ ละ 1,500 บาท
-กรรมการ จํานวน 4 คนๆ ละ 1,000 บาท
3 คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
11,000
-ประธาน จํานวน 1 คนๆ ละ 3,000 บาท
-กรรมการ จํานวน 4 คนๆ ละ 2,000 บาท
4 คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
25,000
-ประธานที่ปรึกษา จํานวน 1 คนๆ ละ 10,000 บาท
-กรรมการที่ปรึกษา จํานวน 3 คนๆ ละ 5,000 บาท
5 คาเดินทางกรรมการภายนอก (ครั้ง/คน)
11,000
6 คาที่พักกรรมการภายนอก 1,000 บาท/คืน/คน (ครั้ง/คน)
2,000
7 คาสารเคมี วัสดุ การเขาฝกอบรม การฝกปฏิบัติการ และการใชเครื่องมือ
44,000
ทางวิทยาศาสตรในการทําวิทยานิพนธตลอดหลักสูตร คนละ
8 คาบริหารจัดการหลักสูตร
10,000
9 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตร/ครั้ง (จํานวน 1 ครั้ง)
800
รวม
117,100
หมายเหตุ งบประมาณที่แสดงในตารางเปนงบประมาณการที่ใชในการบริหารจัดการหลักสูตร
2.6.3.2 หลักสูตร ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สําหรับแผนการศึกษาแบบ 1.1 และ
แบบ 2.1 (โทตอเอก)
ลําดับ
รายการ
1 คาตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (3 ครั้ง)
-ออกและตรวจขอสอบ สัมภาษณ จํานวน 3 ครั้งๆ ละ 2,000 บาท
-คุมสอบ 600 บาท/คน
2 คาตอบแทนกรรมการสอบโครงราง
-ประธาน จํานวน 1 คนๆ ละ 1,500 บาท
-กรรมการ จํานวน 4 คนๆ ละ 1,000 บาท
3 คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
-ประธาน จํานวน 1 คนๆ ละ 3,000 บาท
-กรรมการ จํานวน 4 คนๆ ละ 2,000 บาท

จํานวนเงิน
7,800
5,500
11,000
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ลําดับ รายการ
จํานวนเงิน
4 คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
25,000
-ประธานที่ปรึกษา จํานวน 1 คนๆ ละ 10,000 บาท
-กรรมการที่ปรึกษา จํานวน 3 คนๆ ละ 5,000 บาท
5 คาเดินทางกรรมการภายนอก (ครั้ง/คน)
11,000
6 คาที่พักกรรมการภายนอก 1,000 บาท/คืน/คน (ครั้ง/คน)
2,000
7 คาสารเคมี วัสดุ การเขาฝกอบรม การฝกปฏิบัติการ และการใชเครื่องมือ
44,000
ทางวิทยาศาสตรในการทําวิทยานิพนธตลอดหลักสูตร คนละ
8 คาบริหารจัดการหลักสูตร
10,000
9 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตร/ครั้ง (จํานวน 1 ครั้ง)
800
รวม
117,100
หมายเหตุ งบประมาณที่แสดงในตารางเปนงบประมาณการที่ใชในการบริหารจัดการหลักสูตร
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
 อื่นๆ (ระบุ)..........................................................................
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
นิสิตอาจขอเทียบรายวิชาที่เ คยศึกษามาแลวในระดับ บัณฑิตศึก ษากับ รายวิชาที่ตองการศึกษาใน
หลักสูตร โดยการเทียบและโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคผนวก)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 โครงสรางหลักสูตร
เกณฑ ศธ. พ.ศ. 2548
แบบ 1.2 แบบ 2.1
หนวยกิต หนวยกิต

แบบ 2.2
หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต

ลําดับที่

รายการ

แบบ 1.1
หนวยกิต

1

งานรายวิชา
(Course work)
(ไมนอยกวา)
1.1 รายวิชาบังคับ
1.2 รายวิชาเลือก
(ไมนอยกวา)

-

-

12

24

-

-

12

24

-

-

-

-

-

-

6

6

-

-

-

-

-

-

6

18

2

วิทยานิพนธ
(ไมนอยกวา)

48

72

36

48

48

72

36

48

3

รายวิชาบังคับไม
นับหนวยกิต

-

-

-

-

4

9

4

9

หนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร
(ไมนอยกวา)

48

72

48

72

48

72

48

72

3.1.2 รายวิชา
3.1.2.1 แบบ 1.1 หลักสูตรสําหรับผูที่มีวุฒิปริญญาโท เรียนปริญญาเอก เนนการวิจัย
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
48
หนวยกิต
1) วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
257660
วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.1
6 หนวยกิต
Dissertation I, Type 1.1
257661
วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.1
6 หนวยกิต
Dissertation II, Type 1.1
257662
วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.1
6 หนวยกิต
Dissertation III, Type 1.1
257663
วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.1
6 หนวยกิต
Dissertation IIII, Type 1.1
257664
วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.1
12 หนวยกิต
Dissertation V, Type 1.1
257665
วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.1
12 หนวยกิต
Dissertation VI, Type 1.1
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2) รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวน 4 หนวยกิต
257603
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 3
Seminar in Biological Sciences III
257604
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 4
Seminar in Biological Sciences IV
257605
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 5
Seminar in Biological Sciences V
257606
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 6
Seminar in Biological Sciences VI

1(0-2-4)
1(0-2-4)
1(0-2-4)
1(0-2-4)

นิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา 257501 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพิ่มเติมตามความเห็นชอบของกรรมการประจําหลักสูตร
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3.1.2.2 แบบ 1.2 หลักสูตรสําหรับผูที่มีวุฒิปริญญาตรี เรียนปริญญาโท-เอก ควบ
เนนการวิจัย
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
72
หนวยกิต
1) วิทยานิพนธ
72 หนวยกิต
257670
วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.2
6 หนวยกิต
Dissertation I, Type 1.2
257671
วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.2
6 หนวยกิต
Dissertation II, Type 1.2
257672
วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.2
6 หนวยกิต
Dissertation III, Type 1.2
257673
วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.2
6 หนวยกิต
Dissertation IIII, Type 1.2
257674
วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.2
12
หนวยกิต
Dissertation V, Type 1.2
257675
วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.2
12
หนวยกิต
Dissertation VI, Type 1.2
257676
วิทยานิพนธ 7 แบบ 1.2
12
หนวยกิต
Dissertation VII, Type 1.2
257677
วิทยานิพนธ 8 แบบ 1.2
12
หนวยกิต
Dissertation VIII, Type 1.2
2) รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวน 9 หนวยกิต
257501
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Sciences and Technology
257601
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences I
257602
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences II
257603
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 3
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences III
257604
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 4
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences IV
257605
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 5
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences V
257606
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 6
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences VI
นิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธโดยไมนับหนวยกิต
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3.1.2.3 แบบ 2.1 หลักสูตรสําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท เรียนปริญญาเอก โดยมีการวิจัย
และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
48
หนวยกิต
- งานรายวิชาไมนอยกวา
12
หนวยกิต
1) รายวิชาบังคับ
6
หนวยกิต
257641
257642

ชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุล
3(2-3-5)
Molecular Aspects of Cell Biology
ชีววิทยาพัฒนาการระดับโมเลกุล
3(2-3-5)
Molecular Approach in Developmental Biology

2) รายวิชาเลือก
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ หรือเลือกเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอื่น
ในสาขาที่เกี่ยวของ
โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
กลุมวิชาดานพฤกษศาสตร
257611
275651
275652
กลุมวิชาดานสัตววิทยา
257621
257622
257623
257624
257625

การเกิดลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืช
Plant Morphogenesis
ชีวเคมีและชีวโมเลกุลพืช
Plant Biochemistry and Molecular Biology
วิศวกรรมเมตาบอลิกพืช
Plant Metabolic Engineering

3(2-3-5)

วิวัฒนาการและซิสเทมาติกสของแมลง
Insect evolution and systematics
อะแรคโนโลยี
Arachnology
สรีรวิทยาระบบสืบพันธุเปรียบเทียบ
Comparative Reproductive Physiology
ชีววิทยาระบบประสาท
Neurobiology
นิวโรเอนโดครินวิทยา
Neuroendocrinology

3(2-3-5)

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

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุมวิชาดานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม
257631
พิษวิทยาทางน้ํา
Aquatic Toxicology
257632
การจัดการและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
Management and conservation of Biodiversity
257633
นิเวศวิทยาระบบนิเวศ
Ecosystem Ecology

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

กลุมวิชาดานวิทยาศาสตรชีวภาพ
257643
ชีวสารสนเทศและจีโนมิคส
3(2-3-5)
Bioinformatics and Genomics
257644
พันธุศาสตรและวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของโปรแครีโอต 3(3-0-6)
Genetics and Molecular Evolution of Prokaryotes
257646
หัวขอปจจุบันทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(3-0-6)
Current Topics in Biological Science
3) วิทยานิพนธไมนอยกวา
257680
วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.1
Dissertation I, Type 2.1
257681
วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.1
Dissertation II, Type 2.1
257682
วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.1
Dissertation III, Type 2.1
257683
วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.1
Dissertation IV, Type 2.1
257684
วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.1
Dissertation V, Type 2.1

36

4) รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต แบบ 2.1
257603
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 3
Seminar in Biological Sciences III
257604
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 4
Seminar in Biological Sciences iV
257605
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 5
Seminar in Biological Sciences VI
257606
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 6
Seminar in Biological Sciences VI

4

หนวยกิต
6 หนวยกิต
6

หนวยกิต

6

หนวยกิต

6

หนวยกิต

12

หนวยกิต

หนวยกิต
1(0-2-4)
1(0-2-4)
1(0-2-4)
1(0-2-4)
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3.1.2.4 แบบ 2.2 หลักสูตรสําหรับผูที่มีวุฒิปริญญาตรี เรียนปริญญาโท-เอก (ควบ)
โดยมีการวิจัย และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
72
หนวยกิต
- งานรายวิชาไมนอยกวา
24
หนวยกิต
1) รายวิชาบังคับ
18
หนวยกิต
257531
ปฏิสัมพันธระหวางพืช สัตว และจุลินทรีย
3(2-3-5)
Plant, Animal and Microbial Interactions
257541
วิทยาศาสตรชีวภาพ
4(3-3-7)
Biological Sciences
257542
เมแทบอลิสมและการตอบสนองในสิ่งมีชีวิต
4(3-3-7)
Metabolism and responses in organism
257543
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร
1(0-2-4)
Scientific Communication
257641
ชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุล
3(2-3-5)
Molecular Aspects of Cell Biology
257642
ชีววิทยาพัฒนาการระดับโมเลกุล
3(2-3-5)
Molecular Approach in Developmental Biology
2) รายวิชาเลือกจํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ หรือเลือกเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร
อื่นในสาขาที่เกี่ยวของ
โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
กลุมวิชาดานพฤกษศาสตร
257511
257512
257513
257514
257611
275651
275652

เมแทบอลิสมของพืช
Plant Metabolism
ชีววิทยาละอองเรณู
Pollen Biology
ชีวเคมีของฮอรโมนพืช
Biochemistry of Plant Hormones
นิเวศสรีรวิทยาของพืช
Plant Ecophysiology
การเกิดลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืช
Plant Morphogenesis
ชีวเคมีและชีวโมเลกุลพืช
Plant Biochemistry and Molecular Biology
วิศวกรรมเมตาบอลิกพืช
Plant Metabolic Engineering

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(3-0-6)
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กลุมวิชาดานสัตววิทยา
257521

สรีรวิทยาการปรับตัวของสัตวตอสิ่งแวดลอม
Environmental Physiology
257522
ตอมไรทอเปรียบเทียบ
Comparative Endocrinology
257523
กายวิภาคเปรียบเทียบสัตวมีกระดูกสันหลัง
Comparative Vertebrate Anatomy
257621
วิวัฒนาการและซิสเทมาติกสของแมลง
Insect evolution and systematics
257622
อะแรคโนโลยี
Arachnology
257623
สรีรวิทยาระบบสืบพันธุเปรียบเทียบ
Comparative Reproductive Physiology
257624
ชีววิทยาระบบประสาท
Neurobiology
257625
นิวโรเอนโดครินวิทยา
Neuroendocrinology
กลุมวิชาดานนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
257532
นิเวศวิทยาประชากร
Population Ecology
257533
นิเวศพิษวิทยาและการเฝาระวัง
Ecotoxicology and Monitoring
257534
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and sustainable development
257631
พิษวิทยาทางน้ํา
Aquatic Toxicology
257632
การจัดการและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
Management and conservation of Biodiversity
257633
นิเวศวิทยาระบบนิเวศ
Ecosystem Ecology
กลุมวิชาดานวิทยาศาสตรชีวภาพ
257544
ไบโอซิสเทมาติกส
Biosystematics
257545
หัวขอคัดเลือกทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
Selected Topics in Biological Sciences
257546
หัวขอพิเศษทางการวิจัยวิทยาศาสตรชีวภาพ
Special topics in Biological science research

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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
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257643

ชีวสารสนเทศและจีโนมิคส
3(2-3-5)
Bioinformatics and Genomics
257644
พันธุศาสตรและวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของโปรแครีโอต 3(3-0-6)
Genetics and Molecular Evolution of Prokaryotes
257645
หัวขอปจจุบันทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(3-0-6)
Current Topics in Biological Science
3) วิทยานิพนธแบบ 2.2 ไมนอยกวา
48 หนวยกิต
257690
วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.2
3
หนวยกิต
Dissertation I, Type 2.2
257691
วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.2
3
หนวยกิต
Dissertation II, Type 2.2
257692
วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.2
6
หนวยกิต
Dissertation III, Type 2.2
257693
วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.2
6
หนวยกิต
Dissertation IV, Type 2.2
257694
วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.2
6
หนวยกิต
Dissertation V, Type 2.2
257695
วิทยานิพนธ 6 แบบ 2.2
6
หนวยกิต
Dissertation VI, Type 2.2
257696
วิทยานิพนธ 7 แบบ 2.2
9
หนวยกิต
Dissertation VII, Type 2.2
257697
วิทยานิพนธ 8 แบบ 2.2
9
หนวยกิต
Dissertation VIII, Type 2.2
4) รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต แบบ 2.2
จํานวน
9 หนวยกิต
257501
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Sciences and Technology
257601
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences I
257602
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences II
257603
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 3
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences III
257604
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 4
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences IV
257605
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 5
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences V
257606
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 6
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences VI
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3.1.3 แผนการศึกษา
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1

257603
257660

257604
257661

257605
257662

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 3 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences III (Non-Credit)
วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.1
Dissertation I, Type 1.1
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 4 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences IV (Non-Credit)
วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.1
Dissertation II, Type 1.1
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน

257663

257664

257665

6 หนวยกิต
6

หนวยกิต
1(0-2-4)
6 หนวยกิต

6

สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 5 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences V (Non-Credit)
วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.1
Dissertation III, Type 1.1

หนวยกิต

1(0-2-4)
6 หนวยกิต
รวม

257606

1(0-2-4)

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 6 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences VI (Non-Credit)
วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.1
Dissertation IIII, Type 1.1
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.1
Dissertation V, Type 1.1
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.1
Dissertation VI, Type 1.1
รวม

6

หนวยกิต
1(0-2-4)
6 หนวยกิต

6

หนวยกิต
12 หนวยกิต

12

หนวยกิต
12 หนวยกิต

12

หนวยกิต
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3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.2

257501
257601
257670

257602
257671

257603
257672

257604
257673

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ไมนับหนวยกิต)
Research Methodology in Sciences and Technology
(Non-Credit)
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 1 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences I (Non-Credit)
วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.2
Dissertation I, Type 1.2
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 2 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences II (Non-Credit)
วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.2
Dissertation II, Type 1.2
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 3 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences III (Non-Credit)
วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.2
Dissertation III, Type 1.2
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 4 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences IV (Non-Credit)
วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.2
Dissertation IIII, Type 1.2
รวม

3(3-0-6)
1(0-2-4)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
1(0-2-4)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
1(0-2-4)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
1(0-2-4)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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257605
257674

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 5 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences V (Non-Credit)
วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.2
Dissertation V, Type 1.2

1(0-2-4)
12 หนวยกิต
รวม

257606
257675

257676

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 6 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences VI (Non-Credit)
วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.2
Dissertation VI, Type 1.2
รวม

หนวยกิต
1(0-2-4)
12 หนวยกิต

12

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
วิทยานิพนธ 7 แบบ 1.2
Dissertation VII, Type 1.2

หนวยกิต

12 หนวยกิต
รวม

257677

12

12

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ 8 แบบ 1.2
Dissertation VIII, Type 1.2

หนวยกิต
12 หนวยกิต

รวม

12

หนวยกิต
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3.1.3.3 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1

257603
257641
257642
xxxxxx

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 3 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences III (Non-Credit)
ชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุล
Molecular Aspects of Cell Biology
ชีววิทยาพัฒนาการระดับโมเลกุล
Molecular Approach in Developmental Biology
วิชาเลือก
(Elective Course)
รวม

257604
xxxxxx
257680

257605
257681

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 4 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences IV (Non-Credit)
วิชาเลือก
(Elective Course)
วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.1
Dissertation I, Type 2.1
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 5 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences V (Non-Credit)
วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.1
Dissertation II, Type 2.1

1(0-2-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
9

หนวยกิต
1(0-2-4)
3(x-x-x)
6 หนวยกิต

9

หนวยกิต

1(0-2-4)

รวม

6

หนวยกิต

6

หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
257606
257682

สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 6 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences VI (Non-Credit)
วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.1
Dissertation III, Type 2.1
รวม

1(0-2-4)
6 หนวยกิต
6

หนวยกิต
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257683

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.1
Dissertation IV, Type 2.1

6 หนวยกิต
รวม

257684

6

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.1
Dissertation V, Type 2.1

หนวยกิต
12 หนวยกิต

รวม

12

หนวยกิต
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3.1.3.4 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.2

257501

257531
257541
257543
257601
257690

257542
257602
257641
257642
257691

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ไมนับหนวยกิต)
Research Methodology in Sciences and Technology
(Non-Credit)
ปฏิสัมพันธระหวางพืช สัตว และจุลินทรีย
Plant, Animal and Microbial Interactions
วิทยาศาสตรชีวภาพ
Biological Sciences
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร
Scientific Communication
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 1 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences I (Non-Credit)
วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.2
Dissertation I, Type 2.2
รวม 11
ภาคการศึกษาปลาย
เมแทบอลิสมและการตอบสนองของสิ่งมีชีวิต
Metabolism and responses in organism
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 2 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences II (Non-Credit)
ชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุล
Molecular Aspects of Cell Biology
ชีววิทยาพัฒนาการระดับโมเลกุล
Molecular Approach in Developmental Biology
วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.2
Dissertation II, Type 2.2
รวม

3(3-0-6)

3(2-3-5)
4(3-3-7)
1(0-2-6)
1(0-2-4)
3 หนวยกิต
หนวยกิต
4(3-3-7)
1(0-2-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3 หนวยกิต

13

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
xxxxxx
257603
257692

xxxxxx
257604
257693

257605
257694

วิชาเลือก
(Elective Course)
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 3 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences III (Non-Credit)
วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.2
Dissertation III, Type 2.2
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเลือก
(Elective Course)
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 4 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences IV (Non-Credit)
วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.2
Dissertation IV, Type 2.2
รวม

257695

1(0-2-4)
6 หนวยกิต
9

หนวยกิต
3(x-x-x)
1(0-2-4)
6 หนวยกิต

9

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 5 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences V (Non-Credit)
วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.2
Dissertation V, Type 2.2

หนวยกิต

1(0-2-4)
6 หนวยกิต
รวม

257606

3(x-x-x)

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 6 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Biological Sciences VI (Non-Credit)
วิทยานิพนธ 6 แบบ 2.2
Dissertation VI, Type 2.2
รวม

6

หนวยกิต
1(0-2-4)
6 หนวยกิต

6

หนวยกิต
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257696

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
วิทยานิพนธ 7 แบบ 2.2
Dissertation VII, Type 2.2

9 หนวยกิต
รวม

257697

9

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ 8 แบบ 2.2
Dissertation VIII, Type 2.2

หนวยกิต
9 หนวยกิต

รวม

9

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
257511

เมแทบอลิสมของพืช
3(2-3-5)
Plant Metabolism
วิถีเมแทบอลิสมในการเติบโตและการเจริญของพืช ความสัมพันธระหวางวิถีเมแทบอลิสมและ
กลไกในการควบคุม 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
257512

ชีววิทยาละอองเรณู
3(2-3-5)
Pollen Biology
รูปราง ลักษณะ อนุกรมวิธานของละอองเรณูพืชดอก แนววิวัฒนาการ การจัดจําแนกเปน
หมวดหมู และการตรวจสอบชนิดของละอองเรณูพืชบางวงศ การนําความรูไปใชประโยชนในสาขาวิชาอื่นๆ
เชน พฤกษภูมิศาสตร ธรณีวิทยา โบราณคดี การแพทย
Morphological and taxonomic characteristics of angiosperm pollen,
evolutionary trends, pollen pattern 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
เมทาบอลิสมและการควบคุมชีวสังเคราะหฮอรโมนพืช ชีวโมเลกุลการสื่อสัญญาณของฮอรโมนพืช
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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 อิทธิพลของสภาพแวดลอมตอการปรับตัวและการอยูรอด
ในสภาวะเครียด
Plants physiological response to environment conditions concerning
photosynthesis, respiration, solute transport, and 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;
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
ตอการทํางานของเซลลและวิถีเมแทบอลิสม 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
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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
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
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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 การควบคุม
กระบวนการเมแทบอลิสมและการตอบสนองของสิ่งมีชีวิต
Mechanisms of cell activities and regulation, bioenergetics, regulations of
metabolic processes and organism responses
257543

การสือ่ สารทางวิทยาศาสตร
1(0-2-4)
Scientific Communication
การเขียนโครงรางงานวิจัยเพื่อการขอทุน การนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร การ
นําเสนอผลงานดวยวาจา 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
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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 Sciences Research
คนควา ฝกปฏิบัติ นําเสนอและอภิปรายในหัวขอทางวิทยาศาสตรชีวภาพที่นาสนใจ
Review, practice, presentation and discussion on interesting issues in biological
sciences research
257601

สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences I
การคนควา การนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพครั้งที่ 1 และเขียน
รายงานผลงานทางวิชาการ
The first interpretation, literature review, presentation and discussion on
biological science research topics and writing scientific reports
257602

สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences II
การคนควา การนําเสนอ และอภิปรายผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรชีวภาพ ครั้งที่ 2
ที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ
The second interpretation, literature review, presentation and discussion on
biological science research topics related to dissertation
257603

สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 3
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences III
การคนควา การนําเสนอ และอภิปรายผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรชีวภาพ ครั้งที่ 3
ที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ
The third interpretation, literature review, presentation and discussion on
biological science research topics related to dissertation
257604

สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 4
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences IV
การคนควา การนําเสนอ และอภิปรายผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรชีวภาพ ครั้งที่ 4
ที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ
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The fourth interpretation, literature review, presentation and discussion on
biological science research topics related to dissertation
257605

สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 5
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences V
การคนควา การนําเสนอ และอภิปรายผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรชีวภาพ ครั้งที่ 5
ที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ
The fifth interpretation, literature review, presentation and discussion on
biological science research topics related to dissertation
257606

สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 6
1(0-2-4)
Seminar in Biological Sciences VI
การคนควา การนําเสนอ และอภิปรายผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรชีวภาพ ครั้งที่ 6
ที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ
The sixth interpretation, literature review, presentation and discussion on
biological science research topics related to dissertation
257611

การเกิดลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืช
3(2-3-5)
Plant Morphogenesis
กลไกที่ควบคุมพัฒนาการของพืชในระยะตางๆ ตั้งแตระดับโมเลกุล เซลล ไปจนถึงอวัยวะ
เนนพืชมีดอก รวมไปถึง การวิเคราะหการเจริญเติบโตเชิงปริมาณ เมตาบอลิสมของฮอรโมนพืช การเจริญที่
ตอบสนองตอแสง อุณหภูมิ และแรงโนมถวง การตอบสนองตอชวงแสงและการออกดอก การตอบสนองของ
แสงตอการเกิดสัณฐานวิทยาพืช การพักตัว การชราภาพ และการรวงหลน ตลอดชวงชีวิตของพืช
Mechanisms that regulate the different phases of plant development at the
molecular, cellular and organism levels with emphasis on the flowering plants included the
quantitative analysis of growth, plant hormone action and metabolism, growth responses to
light, temperature and gravity, photoperiodism and flowering, photomorphogenesis,
dormancy, senescence, and abscission, throughout the plant life cycle.
257621

วิวัฒนาการและซิสเทมาติกสของแมลง
3(2-3-5)
Insect evolution and systematics
กําเนิดของแมลงและความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการระหวางกลุมของแมลง ซิสเทมาติกสและแผนภูมิตนไมของ
แมลง ชีวภูมิศาสตรและการคัดเลือกทางธรรมชาติ การจัดจําแนกแมลงโดยใชลักษณะทางสัณฐาน พันธุกรรม
และอณูชีววิทยา ผลกระทบของวิวัฒนาการของแมลงตอมนุษยและระบบนิเวศ
Origin and evolutionary relationship among insect groups, insect systematic
and phylogeny, biogeography and natural selection, roles of morphological, genetic and
molecular biology in insect classification, impact of insect evolution on human and cosystem
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257622

อะแรคโนโลยี
3(2-3-5)
Arachnology
อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การปรับตัวและวิวัฒนาการ การสืบพันธุ นิเวศวิทยา
การแพรกระจายและชีวภูมิศาสตรของสัตวในคลาสอะแรคนิดา
Taxonomy, Morphology, Physiology, adaptation and evolution, Reproduction,
Ecology, distribution, and biogeography of animals in Class Arachnida
257623

สรีรวิทยาระบบสืบพันธุเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Reproductive Physiology
กายวิภาคและสรีรวิทยาเปรียบเทียบของระบบสืบพันธุสัตว วิวัฒนาการพฤติกรรมการผสม
พันธุของสัตวมีกระดูกสันหลังและไมมีกระดูกสันหลัง การเกี้ยวพาราสี การผสมพันธุ การปฏิสนธิ วงจรการ
เปนสัดและประจําเดือน ปจจัยที่มีผลตอการควบคุมการผสมพันธุเปนฤดูกาล
Comparative anatomy and physiology of reproductive system; the evolution
of reproductive behavior in vertebrates and invertebrates; courtship, mating, fertilization,
estrous and menstrual cycles, and factors affecting the control of seasonal reproduction
254624

ชีววิทยาระบบประสาท
3(3-0-6)
Neurobiology
ชีวฟสิกสของเยื่อเซลลและชองอิออน กลไกการทํางานของเซลลประสาทและนิวโรเกลีย
สารสื่อและกลไกการสื่อสัญญาณระหวางเซลลประสาท ศักยไฟฟาที่ซินแนปสและการประมวลขาวสารของซิน
แนปส การจัดโครงสรางพิเศษและการทํางานของระบบรับรูสึก ระบบสั่งการและการตอบสนอง ชีวเคมีและ
สรีรวิทยาของการเรียนรูก ารจดจํา พัฒนาการของระบบประสาท
Normal functioning of the neural and endocrine system and the relationship
between the two systems; hypothalamus and neurosecretions; the importance of the
interaction of neuropeptide and steroid hormones that control reproductive processes, social
behaviors, stress responses, cognitive functions, and mood states
254625

นิวโรเอนโดครินวิทยา
3(3-0-6)
Neuroendocrinology
พื้นฐานการทํางานของระบบประสาทและระบบตอมไรทอ ความสัมพันธทั้งโครงสรางและ
หนาที่ของระบบประสาทและตอมไรทอ ไฮโพทาลามัสและสารคัดหลั่งนิวโรฮอรโมน ความสําคัญของ
ปฏิสัมพันธระหวางนิวโรเพพไทดและสเตอรอยดฮอรโมนตอการควบคุมกระบวนการสืบพันธุ พฤติกรรม การ
ตอบสนองตอความเครียด กระบวนการรับรู อารมณและความรูสึก
Normal functioning of the neural and endocrine system and the relationship
between the two systems; hypothalamus and neurosecretions; the importance of the
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interaction of neuropeptide and steroid hormones that control reproductive processes, social
behaviors, stress responses, cognitive functions, and mood states
257631

พิษวิทยาทางน้ํา
3(2-3-5)
Aquatic Toxicology
สิ่งแวดลอมทางน้ํา แนวคิดและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพิษวิทยา สารพิษและความเขมขนที่
ทําใหเกิดพิษ การทดสอบความเปนพิษ เมทาบอลิสมและการสะสมสารพิษ การเฝาระวังสิ่งแวดลอมทางน้ําโดย
ชีวภาพ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางน้ํา
Aquatic environment, basic toxicological concepts and basic principle, toxic
agents and their effects, toxicity testing, toxicant metabolism and deposition bio-monitoring
and aquatic assessment
257632

การจัดการและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
3(2-3-5)
Management and conservation of Biodiversity
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความแปรผัน การสํารวจคนหาชนิดของพืชและสัตวเฉพาะถิ่น
ระบบนิเวศ แหลงพันธุกรรม การสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม การจัดการความหลากหลายทาง
พันธุกรรม การอนุรัก ษในสภาพธรรมชาติและภายนอกสภาพธรรมชาติ การรวบรวมและแลกเปลี่ยนเชื้อ
พันธุกรรมระหวางประเทศ การวิเคราะหพันธุกรรม ฐานขอมูล พันธุวิศวกรรม การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
และความตกลงการคาเสรี
Biodiversity, variation, exploration, indigenous endemic plant and animal
species, ecosystem, genetic diversity loss, management of genetic diversity, in situ and ex situ
conservations, international germplasm collection and exchange, genetic analysis, database,
genetic engineering, sustainable resource use and free trade agreement
257633

นิเวศวิทยาระบบนิเวศ
3(2-3-5)
Ecosystem Ecology
หลักการทางนิเวศวิทยาของสังคมสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศโดยการมององครวม ความ
หลากหลายของชนิดของสิ่งมีชีวิต การควบคุมกลไกการทํางานและเสถียรภาพ พลังงานในระบบนิเวศ
แบบจําลองความสําคัญของทฤษฎีทางระบบนิเวศตอนิเวศวิทยาของมนุษย และการจัดการระบบนิเวศ
Holistic approach on principles of community and ecosystem ecology, species
diversity, cybernetic control and stability, ecosystem energetics, modeling, relevance of
ecosystem theories to human ecology and ecosystem management
257641

ชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุล
3(2-3-5)
Molecular Aspects of Cell Biology
ความสัมพันธระหวางรูปแบบเชิงโมเลกุลของสารตอโครงสรางและหนาที่ของเซลล การ
เคลื่อนยายอารเอนเอและโปรตีนภายในเซลล โครงสรางทางโมเลกุล การสังเคราะหและการทํางานของออร
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แกเนลล การสังเคราะห การจัดรูปราง การทําใหสมบูรณและการทําหนาที่ของโปรตีน โครงสรางระดับโมเลกุล
ของสารเคลือบเซลล และสารยึดเหนี่ยวระหวางเซลลที่เชื่อมโยงกับกระบวนการรับรูสื่อสัญญาณ กลไกการ
สงผานสัญญาณสื่อและการตอบสนองตอสัญญาณสื่อของเซลล
Relationship among molecular design, cellular organization and structure and
function of cell, intracellular RNA and protein traffic, molecular structure, function and
biogenesis of subcellular organelles, protein synthesis, protein folding and maturation,
molecular structure and function of the extracellular matrix and cell adhesion molecules
with their roles linked to signal transduction, mechanisms of signal transduction and
responses of cell
257642

ชีววิทยาพัฒนาการระดับโมเลกุล
3(2-3-5)
Molecular Approach to Developmental Biology
กลไกของการพัฒนาการในระดับเซลล โมเลกุล และพันธุกรรม คัพภะวิทยาของสิ่งมีชีวิตกลุม
ยูคาริโอต การควบคุมพัฒนาการผานการแสดงออกของยีน กลไกการเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพ
การเกิดรูปราง และพันธุศาสตรพัฒนาการ
Cellular, molecular and genetic mechanisms of development, descriptive
eukaryote embryology, control of development by gene expression, mechanisms of
differentiation and morphogenesis, and developmental genetics
257643

ชีวสารสนเทศและจีโนมิคส
3(2-3-5)
Bioinformatics and Genomics
ระเบียบวิธีเชิงคํานวณและทดลองในการหาขอมูลทางชีวสารสนเทศและจีโนม การคนควา
ฐานขอมูล การเรียบเรียงลําดับ สายสัมพันธทางวิวัฒนาการเชิงโมเลกุล ไมโครอารเรย โปรตีนโอมิคส
เภสัชจีโนมิคส และวิเคราะหโครงสรางและหนาที่ของโปรตีน
Computational and experimental methods in bioinformatics and genomics,
database searching, multiple sequence alignment, molecular phylogeny, microarrays,
proteomics, pharmacogenomics and analysis of protein structures and functions
257644

พันธุศาสตรและวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของโปรแครีโอต
3(3-0-6)
Genetics and Molecular Evolution of Prokaryotes
ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระบบพันธุกรรมและวิวัฒนาการของแบคทีเรียและอารเคียในระดับ

โมเลกุล
Comparative study on genetic system and evolution of bacteria and achaea
in molecular level
257645

หัวขอปจจุบันทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(3-0-6)
Current Topics in Biological Science
ศึกษา วิเคราะหและวิจารณผลงานวิจัยขั้นสูง ดานวิทยาศาสตรชีวภาพในปจจุบัน
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Study, analysis and discussion of advanced current researches in biological
science
257660

วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.1
6 หนวยกิต
Dissertation I, Type 1.1
การคนควา ตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ และเขียนรายงานการ
ตรวจสอบเอกสาร
Review of literatures and publications related to research topics, writing
literature reviews reports
257661

วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.1
6 หนวยกิต
Dissertation II, Type 1.1
ทําการศึกษาวิจัยเบื้องตนเกี่ยวกับงานวิจัยในหัวขอที่จะจัดทําเปนวิทยานิพนธภายใตการ
ควบคุมของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รายงานความกาวหนางานวิจัย และ เตรียมโครงรางวิทยานิพนธ
Preliminary investigation of thesis research under the suggestion of thesis
advisor committee, progress report on preliminary research and thesis proposal preparation
257662

วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.1
6 หนวยกิต
Dissertation III, Type 1.1
นําเสนอและอภิปรายโครงรางวิทยานิพนธ และ รายงานความกาวหนางานวิจัย ตอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Thesis proposal presentation, discussion and progress report under the
suggestion of thesis advisor committee
257663

วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.1
6 หนวยกิต
Dissertation IV, Type 1.1
ดําเนินการวิจัยเพื่อจัดทําเปนวิทยานิพนธ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และรายงานความกาวหนางานวิจัย
Conducting thesis researches under the consideration and recommendation of
the thesis advisor committee, and progress report.
257664

วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.1
12 หนวยกิต
Dissertation V, Type 1.1
ดําเนินการศึกษาวิจัย วิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย เตรียมตนฉบับเพื่อตีพิมพเผยแพรสวน
หนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ จัดทํารางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และรายงานความกาวหนาผลงานวิจัย
Conducting thesis researches, results and data analysis, preparing manuscript,
thesis draft preparation and progress report
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257665

วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.1
12 หนวยกิต
Dissertation VI, Type 1.1
สอบปองกันวิทยานิพนธผานและจัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย
Pass thesis defense and submission thesis to graduate school

257670

วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.2
6 หนวยกิต
Dissertation I, Type 1.2
สืบคน รวบรวม และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัย ประกอบการทําวิทยานิพนธ
Search and review of literatures related to dissertation
การสืบคน รวบรวม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย ประกอบการทําวิทยานิพนธ
และเขียนรายงานการตรวจสอบเอกสาร
Search and review of literatures related to dissertation research topics and
writing literature reviews report
257671

วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.2
6 หนวยกิต
Dissertation II, Type 1.2
วางแผนการทําวิทยานิพนธ และ ทําการศึกษาวิจัยเบือ้ งตนในหัวขอที่จะจัดทําเปน
วิทยานิพนธภายใตการควบคุมของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รายงานความกาวหนางานวิจัย
Dissertation planning and preliminary investigation of thesis research under
the suggestion of thesis advisor committee, progress report
257672

วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.2
6 หนวยกิต
Dissertation III, Type 1.2
ดําเนินการศึกษาวิจัยเบื้องตน ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และรายงานความกาวหนาผลงานวิจัยเบื้องตน
Conduct preliminary research under the suggestion of thesis committee and
preliminary progress report
257673

วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.2
6 หนวยกิต
Dissertation IV, Type 1.2
ดําเนินการศึกษาวิจัย ภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จัดเตรียมโครงรางวิทยานิพนธ และ รายงานความกาวหนาผลงานวิจัย
Conducting thesis research under the consideration and recommendation of
thesis committee, proposal preparation and preliminary progress report
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257674

วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.2
12 หนวยกิต
Dissertation V, Type 1.2
ผานการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ดําเนินการศึกษาวิจัย ภายใตการควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและรายงานความกาวหนา
Proposal examination, conducting research under the consideration and
recommendation of thesis committee and progress report
257675

วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.2
12 หนวยกิต
Dissertation VI, Type 1.2
ดําเนินงานวิจัย ภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และรายงาน
ความกาวหนาตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Continuing research under the consideration and recommendation of thesis
committee and progress report to thesis committee
257676

วิทยานิพนธ 7 แบบ 1.2
12 หนวยกิต
Dissertation VII, Type 1.2
รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ เตรียมตนฉบับเพื่อตีพิมพเผยแพรสวนหนึ่งของผลงาน
วิทยานิพนธ และจัดทํารางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ภายใตการดูแลและใหคําแนะนําจากคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
Progress reports, preparing manuscript and thesis draft under the suggestion of
thesis committee
257677

วิทยานิพนธ 8 แบบ 1.2
12 หนวยกิต
Dissertation VIII, Type 1.2
ผานการสอบปองกันวิทยานิพนธและจัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย
Pass thesis defense and submission thesis to graduate school

257680

วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.1
6 หนวยกิต
Dissertation I, Type 2.1
การสืบคน รวบรวม และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัย ประกอบการทําวิทยานิพนธ
และเขียนรายงานการการสืบคนเอกสาร
Search and review of literatures related to dissertation research topics and
writing literature reviews report
257681

วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.1
6 หนวยกิต
Dissertation II, Type 2.1
จัดเตรียมโครงรางวิทยานิพนธและดําเนินการศึกษาวิจัยเบื้องตน ภายใตการใหคําปรึกษาของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

44

Preparation of proposal and preliminary investigations under the suggestion of
thesis advisor
257682

วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.1
6 หนวยกิต
Dissertation III, Type 2.1
สอบโครงรางวิทยานิพนธ ดําเนินการศึกษาวิจัยเบื้อตน และ รายงานความกาวหนา
ผลการวิจัยตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Thesis proposal examination and preliminary research investigation and
progress report to thesis committee
257683

วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.1
6 หนวยกิต
Dissertation IV, Type 2.1
ดําเนินการศึกษาวิจัย วิเคราะหขอมูล สรุปผล ภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและจัดทํารางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
Conducting research, data analysis, conclusion under the consideration and
recommendation of thesis committee and preparing thesis draft
257684

วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.1
12 หนวยกิต
Dissertation V, Type 2.1
สอบปองกันวิทยานิพนธผานและจัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย
Thesis defense and submission thesis to graduate school

257690

วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.2
3 หนวยกิต
Dissertation I, Type 2.2
การสืบคน รวบรวม และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัย ประกอบการทําวิทยานิพนธ
และเขียนรายงานการการสืบคนเอกสาร
Search and review of literatures related to dissertation research topics and
writing literature reviews report
257691

วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.2
3 หนวยกิต
Dissertation II, Type 2.2
วางแผนการทําวิทยานิพนธ และ ทําการศึกษาวิจัยเบื้องตนในหัวขอที่จะจัดทําเปน
วิทยานิพนธภายใตการควบคุมของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รายงานความกาวหนางานวิจัย
Dissertation planning and preliminary investigation of thesis research under
the suggestion of thesis advisor committee, progress report
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257692

วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.2
6 หนวยกิต
Dissertation III, Type 2.2
ดําเนินการศึกษาวิจัยเบื้องตน ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และรายงานความกาวหนาผลงานวิจัยเบื้องตน
Conduct preliminary research under the suggestion of thesis committee and
preliminary progress report
257693

วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.2
6 หนวยกิต
Dissertation IV, Type 2.2
Dissertation IV, Type 1.2
ดําเนินการศึกษาวิจัย ภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จัดเตรียมโครงรางวิทยานิพนธ และ รายงานความกาวหนาผลงานวิจัย
Conducting thesis research under the consideration and recommendation of
thesis committee, proposal preparation and preliminary progress report
257694

วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.2
6 หนวยกิต
Dissertation V, Type 2.2
สอบโครงรางวิทยานิพนธ ดําเนินการศึกษาวิจัยเบื้อตน และ รายงานความกาวหนา
ผลการวิจัยตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Thesis proposal examination and preliminary research investigation and
progress report to thesis committee
257695

วิทยานิพนธ 6 แบบ 2.2
6 หนวยกิต
Dissertation VI, Type 2.2
ดําเนินการศึกษาวิจัยภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษา และรายงานความกาวหนา
Continuing research under the suggestion of thesis committee and progress report
257696

วิทยานิพนธ 7 แบบ 2.2
9 หนวยกิต
Dissertation VII, Type 2.2
รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ เตรียมตนฉบับเพื่อตีพิมพเผยแพรสวนหนึ่งของผล
วิทยานิพนธ และจัดทํารางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษา
Progress reports, preparing manuscript and thesis draft under the suggestion of
thesis committee
257697

วิทยานิพนธ 8 แบบ 2.2
9 หนวยกิต
Dissertation VIII, Type 2.2
สอบปองกันวิทยานิพนธผานและจัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย
Pass thesis defense and submission thesis to graduate school
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275651

ชีวเคมีและชีวโมเลกุลพืช
3(3-0-6)
Plant Biochemistry and Molecular Biology
วิถีเมตาบอลิซึมภายในพืช ชีวสังเคราะห โครงสรางของเซลลพืช ปฏิกิริยาแสงในกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง การตรึงคารบอนเพื่อการสรางชีวมวลในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง การหายใจ การ
สังเคราะหและการเคลื่อนยายของคารโบไฮเดรต เมตาบอลิซึมของไนโตรเจนและกํามะถัน การลําเลียงสาร
ผานทอลําเลียงอาหาร โปรตีนสะสมภายในพืช ชีวสังเคราะหของไขมันภายในพืช โครงสราง หนาที่ และชนิด
ของสารทุติยภูมิภายในพืช การควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ยีโนมพืช การสังเคราะห
โปรตีน และเทคโนโลยียีนพืช
Plant metabolic pathways and biosynthesis. Plant cell structure, light reaction of
photosynthesis and photosynthetic carbon assimilation. Respiration, synthesis and
mobilization of storage and structural carbohydrates. Nitrogen and sulfur metabolism,
phloem transport, plant storage proteins and lipid biosynthesis. Structure, function and types
of secondary metabolites in plants, signals regulating the growth and development of plant
organs, the genome of plant cells, protein biosynthesis and plant gene technology are also
discussed
275652 วิศวกรรมเมตาบอลิกพืช
3(3-0-6)
Plant Metabolic Engineering
สารทุติยภูมิในพืช อะโกรแบคทีเรียม วิศวกรรมเมตาบอลิกจากธรรมชาติของพืช วิศวกรรมเมตา
บอลิกในพืชปลูกและพืชสมุนไพร การแสดงออกของยีนในวิถีชีวสังเคราะห การควบคุมการสรางสารทุติยภูมิ
บางชนิดในพืช และจากเซลลพืชเพาะเลี้ยง พันธุวิศวกรรมเพื่อการผลิตสารและยาทางเภสัชกรรมและ
การแพทย และวิศวกรรมเมตาบอลิกเพื่อการผลิตยาในพืช
Plant secondary metabolism, Agrobacterium, a natural metabolic engineer of plant,
metabolic engineering of crop and medicinal plants, gene expression in plant biosynthetic
pathway, regulation of some secondary in plant and plant cell culture. Plant molecular
farming and plant based medicine
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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
6-9 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

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.

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
หลักสูตร
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

ไทย
ไทย
ไทย

2548
2540
2536

-

15

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

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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1 นายธวัชชัย สุมประดิษฐ

ประเทศ
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับที่
1
นางเพ็ญศิริ

ชื่อ-สกุล
นภีรงค

2

นายศิริพงษ

เปรมจิต

3

นางดาวัลย

ฉิมภู

4

นางวันดี

วัฒนชัยยิ่งเจริญ*

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)
Ph.D. (Biochemistry)
วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
M.S.(Agriculture)
วท.บ.(เกษตรศาสตร) กีฏวิทยา
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
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
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ลําดับที่
14

นายเชิดศักดิ์

ทัพใหญ

15

นายประสุข

โฆษวิฑิตกุล

16

นางปราณี

นางงาม

17

นางสาวพัทธมน

แสงอินทร

18

นางสาวมลิวรรณ

นาคขุนทด

19

นางสาวศรีสังวาลย

ลายวิเศษกุล*

20

นางสาวสุนีย

สีธรรมใจ

21

นางสาวอุบลวรรณ

บุญฉ่ํา*

3.2.3

ชื่อ-สกุล

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

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

เจาหนาที่ภาควิชาชีววิทยา
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ - นามสกุล
นางจิรวรรณ
ตวนโต
นางสาวรมนปวีร
หิรัญปยะวงศ
นางเรณู
สัสดีแพง
นางสาววริศราภรณ
นางวิภาดา
นางสาวสุนันท
นางสาวหทัยรัตน

นอยใจมั่น
วัชรสุนทรกิจ
โพธิ์นอยยัง
เลขสุข

คุณวุฒิการศึกษา
คบ.(ครุศาสตร)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม.(การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
ปวช.(พาณิชยกรรม)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
วท.บ.(ชีววิทยา)

ตําแหนงทางวิชาการ
พนักงานวิทยาศาสตร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิทยาศาสตร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานประจําหองทดลอง
พนักงานประจําหองทดลอง
นักวิทยาศาสตร
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3.2.4 อาจารยพิเศษ
ลําดับ

ชื่อ -นามสกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน

1.

นายประนอม

จันทรโณทัย

ศาสตราจารย

Ph.D. / University of Dublin

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

ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

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

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/หรือนวัตกรรมใหม
โดยประกอบดวยกระบวนการคนควา สืบคนขอมูล การวางแผนงานวิจัย การดําเนินงานวิจัย รวบรวมขอมูล
วิเคราะหและสรุปผลงานวิจัย เพื่อการการเขียนและนําเสนอวิทยานิพนธ รวมทั้งการเขียนรายงานผลงานวิจัย
เพื่อการเผยแพร โดยดําเนินการบนพื้นฐานของจริยธรรมในการทําวิจัยและในการเผยแพรผลงานวิชาการ
ภายใตก รอบระยะเวลาที่ กําหนดและเป นไปตามความเห็นชอบจากอาจารย ที่ป รึ ก ษาวิ ท ยานิพนธ และ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) สามารถคิด วิเคราะหปญหาที่มีความซับซอน เพื่อวางแผนในการทํางานวิจัยและ
ดําเนินงานวิจัย เก็บขอมูลไดอยางถูกตองเหมาะสม
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2) มีวิสัยทัศนที่ลุมลึกในการแกไขปญหาโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพได
อยางเปนระบบ
3) ไดองคความรูใหม วิทยาการ/นวัตกรรมใหมที่เกิดจากการทํางานวิจัย
4) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล วิเคราะหขอมูล และถายทอด
องคความรูใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
- แผนการศึ ก ษา แบบ 1.1 แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 เริ่ ม ให มีก ารลงทะเบี ย นรายวิ ช า
วิทยานิพนธ ในภาคการศึกษาตน ชั้นปที่ 1
- แผนการศึกษา แบบ 2.1 เริ่มใหมีการลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธในภาคการศึกษาปลาย
ชั้นปที่ 1
5.4 จํานวนหนวยกิต

ไมนอยกวา 48 หนวยกิต สําหรับแผนการศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต สําหรับแผนการศึกษาแบบ 1.2 และ 2.2

5.5 การเตรียมการ
5.5.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
5.5.1.1 อาจารยที่ปรึกษาทั่วไปและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหคําแนะนําแก
นิสิตเกี่ยวกับสาขาวิชาตางๆ ในหลักสูตรและความเชี่ยวชาญของคณาจารยในหลักสูตร โดยนิสิตเปนผูเลือก
อาจารยที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรือ่ งที่ตนสนใจ
5.5.1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจัดตารางเวลาเพื่อใหคําปรึกษาและติดตาม
การทํางานของนิสิตใหสอดคลองกับรายวิชาวิทยานิพนธที่ลงทะเบียน
5.5.1.3 จัดเตรียมอุ ป กรณ เ ครื่อ งมือใหเ พีย งพอต อการใชง าน มีเ จาหน าที่ดูแ ล
อุปกรณเครื่องมือ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
5.5.1.4 มี ก ารดู แลความปลอดภั ย ในการใช อุ ป กรณ เครื่ องมื อ สารเคมี และ
หองปฏิบัติการ โดยเฉพาะการทํางานนอกเวลา
5.5.1.5 มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรบริการ ทั้งในศูนยคอมพิวเตอรของ
คณะ มหาวิทยาลัย และในหองปฏิบัติการของภาควิชา
5.5.2 การทําวิทยานิพนธ
ในการทําวิท ยานิพนธนิสิตจะตองลงทะเบียนวิท ยานิพนธใหครบตามที่กําหนดใน
หลักสูตรและสอบผานการสอบโครงรางวิทยานิพนธและสอบผานการสอบวิทยานิพนธ
5.5.2.1 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ
นิสิต ระดั บ ปริญ ญาเอกต องลงทะเบี ยนทํ าวิท ยานิพนธตามเงื่อนไข ที่ร ะบุไ ว ใ น
แผนการศึก ษา ซึ่ง กําหนดใหมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิท ยานิพนธ จํานวน 6 รายวิชา ในแบบ1.1 8
รายวิชาในแบบ 1.2 และ 2.2 และ 5 รายวิชาในแบบ 2.1
5.5.2.2 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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5.5.2.2.1 กระบวนการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หลักสูตรเสนอ
ชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ 1 ผานภาควิชาชีววิทยา และคณะ
วิทยาศาสตร เพื่อใหบัณฑิตวิท ยาลัยพิจารณาจัดทําคําสั่งแตง ตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยในระดับ
ปริญญาปริญญาเอก นิสิตมีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธอีกอยาง
นอย 2 คน
5.5.2.2.2 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ มีดังนี้
(1) อาจารยที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธห ลัก ตองเปนอาจารยป ระจํามีคุณวุฒิ
ปริญ ญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
วิท ยาศาสตรชีวภาพหรือสาขาวิชาที่เ กี่ยวของ และตองมีป ระสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
(2) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ร ว ม ต อ งเป น อาจารย ป ระจํ า หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพหรือสาขาวิชาที่ที่เกี่ยวของ และตองมีประสบการณใน
การทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
5.5.2.3 การสอบโครงรางวิทยานิพนธ
(1) นิสิตที่ไดรับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวตองเสนอโครงราง
วิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ตามขอบังคับและ/หรือประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่เปนปจจุบัน เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ
(2) นิสิตตองจัดทําขอเสนอและโครงรางวิท ยานิพนธ ยื่นตอคณะที่สังกัดโดยผาน
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
(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 ซึ่งประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ อาจารยบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพและ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวนรวม
ไมนอยกวา 5 คน ทําหนาที่เปนประธาน กรรมการ และเลขานุการในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ โดยโครง
รางวิทยานิพนธตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ใหคณะกรรมการฯ รวมกันพิจารณากลั่นกรอง
และเสนอแนะการจัดทําโครงรางวิท ยานิพนธ แลวแจงผลการอนุมัติพรอมโครงรางฉบับสมบูรณใหบัณฑิต
วิทยาลัยไวเปนหลักฐาน
(5) นิสิตจะตองไดรับมติอนุมัติขอเสนอและโครงรางวิทยานิพนธเปนเอกฉันทจาก
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
5.5.2.4 การสอบวิทยานิพนธ
(1) นิสิตจะตองลงทะเบียนวิทยานิพนธใหครบตามจํานวนหนวยกิต ที่กําหนดตาม
หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ยื่นคํารองขอเสนอวิทยานิพนธเพื่อการสอบและแจงความจํานงสอบ
(2) นิ สิ ต มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ร อ งขอเสนอสอบวิ ท ยานิ พ นธ ต อ ภาควิ ช าฯ ได ห ลั ง จาก
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธมีมติอนุมัติใหนิสิตผานการสอบโครงรางวิทยานิพนธแลว ไมนอยกวา
90 วัน
(3) เมื่อนิสิตแจงความจํานงสอบวิทยานิพนธ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณบดีสงถึงบัณฑิตวิทยาลัย
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(4) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกมีกรรมการอยางนอย 6 คน
จะตองไดรับการแตงตั้งจากบัณฑิตวิท ยาลัย โดยประกอบดวยประธานที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธ กรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 2 คน
(5) การสอบวิทยานิพนธใหทําโดยเปดเผย โดยเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปเขารวมฟง
การสอบวิทยานิพนธได
(6) นิสิตจะตองสอบใหผลการสอบไดระดับ S (ใชได) โดยไดรับมติเปนเอกฉันทจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
5.5.2.5 การสอบวิทยานิพนธและการรายงานผลการสอบ
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวย การศึกษาในระดับบัณฑิต
ศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ ฉบับที่เ ปนปจจุบัน โดยเมื่อ
นิสิตผานการสอบวิทยานิพนธโดยการสอบปากเปลาแลว คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจะตองรายงานผลการ
สอบตอบัณฑิตวิทยาลัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) กระบวนการประเมิน ผลโดยกลไกการทวนสอบมาตรฐาน ไดแ ก การสอบโครงรา ง
วิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ
2) ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพ หรือมีเอกสารยืนยัน
การตอบรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ และ/หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุ ม (Proceedings) และให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรว า ด ว ย การศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา
3) มีการประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ดานคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ดานวินัย ความอดทนและความ
รับผิดชอบสูง มีความตรงตอเวลาอยาง
เครงครัด
3. ดานภาวะผูนําทางวิชาการและ
บุคลิกภาพ

กลยุทธในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
1. เนนความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพผานการปฏิบัติใน
รายวิชาตางๆ
2. เนนการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
1. ฝกฝนผานการทําวิทยานิพนธและงานรายวิชาตางๆ
1. ฝกฝนการนําเสนอผลงานทางวิชาการในรายวิชาสัมมนาและ
การรายงานความกาวหนาของวิทยานิพนธ
2. สงเสริมใหนิสิตเขารวมนําเสนอผลงานทางวิชาการในการ
ประชุมวิชาการตางๆ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ในการสรางสรรคใหเกิดประโยชน
และสามารถนําไปปฏิบัติได
2) มีเจตคติที่ดี มีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
3) มีความรับผิดชอบ และความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น ทั้งในดานวิชาการและ
สวนบุคคล
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ไมละเมิดสิทธิของผูอื่นและไมกระทําการใดๆ ที่
อาจจะกอใหเกิดผลเสียตอวงการวิชาการ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีการสอนสอดแทรกความมีจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมรวมกับการสอนเนื้อหา
วิชาการ
2) มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนเพื่อฝกคุณธรรม และจริยธรรม ในดานตางๆ จาก
กรณีศึกษา หรือสถานการณในปจจุบัน
3) อาจารยผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนิสิต
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
อาจารยผูสอนสามารถประเมินนิสิตจากการสะทอนพฤติกรรมความมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของนิสิต เพื่อนํามาใชประเมินและปรับปรุงกลยุทธในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม ไดแก
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1) ความมีวินัยในการเขาเรียน การเขารวมกิจกรรมตางๆ
2) การตรงตอเวลาในการสงงาน
3) ความเสียสละ ซื่อสัตย และความรับผิดชอบตอการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูความเขาใจอยางลุมลึกเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญทางดานวิทยาศาสตร
ชีวภาพที่ทําการศึกษา
2) มีความสามารถในการสรางองคความรูใหมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรชีวภาพได
3) มีความสามารถเชือ่ มโยงความรูทางทฤษฎี และบูรณาการศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อการ
ดําเนินการวิจัยไดอยางถูกตองเหมาะสม
4) มีการติดตามและเรียนรูวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) มีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การใชโจทยปญหา
เพื่อสรางผลการเรียนรู
2) มีการสอนในเชิงปฏิบัติการ มีการฝกทักษะในการใชเครื่องมือตางๆ ที่เกี่ยวของ
และมีการจัดทัศนศึกษาไปยังหนวยงานและสถานที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรชีวภาพ
3) มีการฝกการทําวิจัยเพื่อแกโจทยปญหาตางๆ ทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
4) มีการสืบคนขอมูลที่มีความทันสมัย กาวทันการเปลี่ยนแปลงของศาสตรทางดาน
วิทยาศาสตรชีวภาพ
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) มีทักษะและความสามารถในการใชเหตุผล คิด วิเคราะห และสังเคราะหโจทยปญหาที่
นําไปสูการสรางองคความรูใหม
2) มีความคิดเปนระบบแบบนักวิทยาศาสตร สามารถแยกแยะปญหาและแกปญหาไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
3) มีวิจารณญาณในการตัดสินใจเพื่อแกปญหาทั้งในเชิงวิชาการและปญหาอื่นๆ โดยอยูบน
พื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมอันถูกตอง
4) มีความสามารถในการวางแผนและดําเนินการวิจัยตามลําดับความสําคัญ และทํางานอยาง
เปนระบบ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
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1) อาจารยผูสอนสอดแทรกและสรางความสามารถดานทักษะทางปญญารวมกับการสอน
ดานเนื้อหาวิชาการและการทํากิจกรรมตางๆ
2) มีการสรางโจทยปญหา การมอบหมายงาน การซักถามประเด็นปญหา เพื่อใหนิสิตได
ฝกหัดการสรางทักษะทางปญญาดวยตนเองและสะสมติดตัวนิสิตไปตลอด
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
2) จากการนําเสนอรายงาน
3) การตอบขอซักถาม
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล
2) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ ตอครอบครัวและสังคม
4) ตระหนักและเคารพในกฎ ระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม และยอมรับ
ที่จะปฏิบัติตามไดอยางเหมาะสม
5) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงโดย
วิธีการที่ถูกตองและเหมาะสม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) อาจารยผูสอนจะสอดแทรกปรัชญา แนวความคิดในการสรางทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
2) มีการกําหนดงานหรือมอบหมายใหทํางานรายกลุมหรือรายบุคคล
3) ใหนิสิตกําหนดกฎเกณฑที่ใชในการจัดการเรียนการสอนและทุกคนยอมรับและ
ถือปฏิบัติรวมกัน เชน การกําหนดเวลาเขาเรียน เวลาในการสงงาน เปนตน
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรมในระหวางการเรียน การเขาชั้นเรียน
2) ประเมินจากการทํารายงานกลุม/รายบุคคล ไดแก การทํางานเปนทีม การสงงานตาม
กําหนดเวลา
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห และแกไขปญหาทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการวิจัยไดดวยตนเอง
2) มีความสามารถในการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ
3) มีความรับผิดชอบในการเลือกแหลงขอมูลที่ถูกตองและเหมาะสม
4) มีความสามารถรับรูขอมูลและสามารถนํามาบูรณาการและสื่อสารโดยการนําเสนอขอมูล
ทางวิชาการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มีการกําหนดรายวิชาในหลักสูตรเพื่อเปนการสรางทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก รายวิชาที่เกี่ยวกับวิธีการวิจัย การใชหลักสถิติในการวิจัย การสัมมนา
โดยในการจัดการเรียนการสอนกําหนดใหนิสิตทํารายงาน แกไขโจทยปญหา สืบคนและนําเสนอขอมูล
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลการวัดและประเมินผลในรายวิชาตางๆ
2) ประเมินจากวิธีการในการวางแผนการทดลองในงานวิจัย
3) ประเมินจากผลการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ
4) ประเมินจากวิธีการในการนําเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาและการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
ระดับปริญญาโท
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสามารถกระจายสูรายวิชาของรายวิชาระดับปริญญาโท โดยแตละผลการ
เรียนรู (กําหนดเปนหมายเลขในตาราง 3.1) มีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อการครองตนอยูในสังคม
และเปนสวนหนึ่งของสังคมไดอยางมีความสุข สรางสรรคสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคม
2) มีความซื่อสัตยสุจริตรับผิดชอบในหนาที่ทั้งดานการเรียน และการวิจัย และเปนสวนหนึ่ง
ในการสงเสริมและสรางจิตสํานึกที่ดี
3) มีจิตสํานึก และมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
ความรู
1) มีความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรชีวภาพ ทั้งในแงของทฤษฎี หลักการและทักษะงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) มีความสามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใชใหเหมาะสมตอสถานการณ
3) มีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนําไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
4) มีความสามารถในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ทักษะทางปญญา
1) มีทักษะในการใชเหตุผล การคิดวิเคราะห สังเคราะหโจทยปญหาหรือขอมูลที่ไดรับ
และหาแนวทางในการแกปญหาหรือหาทางออกที่เหมาะสม
2) มีความคิดแบบนักวิทยาศาสตรและคิดแบบเปนระบบ
3) มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ แยกแยะความถูกตองได
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีทักษะในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโดยเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของแตละบุคคล
2) สามารถประสานการทํางาน เคารพในความคิดของผูอื่น ยอมรับความแตกตางที่มีอยูในสังคม
3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง หนาที่ ครอบครัวและสังคม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข การวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติที่
เหมาะสมในการทําวิจัย การอานและแปลผลอยางถูกตอง
2) มีความสามารถในการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ที่เชื่อถือไดและหลากหลาย
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองและเหมาะสม
3) มีความสามารถในการสื่อสารทางวิชาการ เพื่อการนําเสนอขอมูลทางวิชาการตามหลัก
สากล
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3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) ของรายวิชาระดับปริญญาโท
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชา

257501
257511
257512
257513
257514
257521
257522
257523
257531
257532
257533
257534
257541
257542

รายวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมแทบอลิสมของพืช
ชีววิทยาละอองเรณู
ชีวเคมีของฮอรโมนพืช
นิเวศสรีรวิทยาของพืช
สรีรวิทยาการปรับตัวของสัตวตอสิ่งแวดลอม
ตอมไรทอเปรียบเทียบ
กายวิภาคเปรียบเทียบสัตวมีกระดูกสันหลัง
ปฏิสัมพันธระหวางพืช สัตวและจุลินทรีย
นิเวศวิทยาประชากร
พิษวิทยาสิ่งแวดลอมและการเฝาระวัง
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิทยาศาสตรชีวภาพ
เมแทบอลิสมและการตอบสนองของสิ่งมีชีวิต

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

2
O
O
O
O
O
O
O
O
O

x
x
x
●
●

3
x
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
x

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

2
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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รหัสวิชา

257543
257544
257545
257546

รายวิชา

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร
ไบโอซิสเทมาติกส
หัวขอคัดเลือกทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
หัวขอพิเศษทางการวิจัยวิทยาศาสตรชีวภาพ

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1
●
●
●
●

2

o
o
o
o

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

3
x
x
x
x

1
●
●
●
●

2
●
●
●
●

3
●
●
●
●

4
●
●
●
●

1
●
x
x
x

2
●
●
●
●

3
●
x
x
x

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

2
x
x
x
x

3
●
●
●
●

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
● ● ●
x ● ●
x ● ●
x ● ●
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาระดับปริญญา
เอก (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสามารถกระจายสูรายวิชา โดยแตละผลการเรียนรู
(กําหนดเปนหมายเลขในตาราง 3.2) มีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ในการสรางสรรคใหเกิดประโยชน และสามารถ
นําไปปฏิบัติได
2) มีเจตคติที่ดี มีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
3) มีความรับผิดชอบ และความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น ทั้งในดานวิชาการและสวนบุคคล
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ไมละเมิดสิทธิของผูอื่นและไมกระทําการใดๆ ที่อาจจะ
กอใหเกิดผลเสียตอวงการวิชาการ
ความรู
1) มีความรูความเขาใจอยางลุมลึกเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพที่
ทําการศึกษา
2) มีความสามารถในการสรางองคความรูใหมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรชีวภาพได
3) มีความสามารถเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎี และบูรณาการศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อการ
ดําเนินการวิจัยไดอยางถูกตองเหมาะสม
4) มีการติดตามและเรียนรูวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา
ทักษะทางปญญา
1) มีทักษะและความสามารถในการใชเหตุผล คิด วิเคราะห และสังเคราะหโจทยปญหาที่นําไปสูการ
สรางองคความรูใหม
2) มีความคิดเปนระบบแบบนักวิทยาศาสตร สามารถแยกแยะปญหาและแกปญหาไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
3) มีวิจารณญาณในการตัดสินใจเพื่อแกปญหาทั้งในเชิงวิชาการและปญหาอื่นๆ โดยอยูบนพื้นฐานของ
คุณธรรมและจริยธรรมอันถูกตอง
4) มีความสามารถในการวางแผนและดําเนินการวิจัยตามลําดับความสําคัญ และทํางานอยางเปน
ระบบ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล
2) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ ตอครอบครัวและสังคม
4) ตระหนักและเคารพในกฎ ระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม และยอมรับที่จะ
ปฏิบัติตามไดอยางเหมาะสม
5) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงโดยวิธีการที่
ถูกตองและเหมาะสม
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห และแกไขปญหาทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
วิจัยไดดวยตนเอง
2) มีความสามารถในการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ
3) มีความรับผิดชอบในการเลือกแหลงขอมูลที่ถูกตองและเหมาะสม
4) มีความสามารถรับรูขอมูลและสามารถนํามาบูรณาการและสื่อสารโดยการนําเสนอขอมูลทาง
วิชาการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) ระดับปริญญาเอก
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา

257633
257641
257642
257643
257644
257645

สัมมนาวิทยาศาสตรชีวภาพ 1-6
การเกิดลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืช
วิวัฒนาการและซิสเทมาติกสของแมลง
อะแรคโนโลยี
สรีรวิทยาระบบสืบพันธุเปรียบเทียบ
ชีววิทยาระบบประสาท
นิวโรเอนโดครินวิทยา
พิษวิทยาทางน้ํา
การจัดการและการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
นิเวศวิทยาระบบนิเวศ
ชีววิทยาของเซลลระดับโมเลกุล
ชีววิทยาพัฒนาการระดับโมเลกุล
ชีวสารสนเทศและจีโนมิคส
พันธุศาสตรและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
ของโปรแครีโอต
หัวขอปจจุบันทางวิทยาศาสตรชีวภาพ

1. คุณธรรม
จริยธรรม

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิ เคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1
●
●
●
O

1
●
●
O
O
x
O
O
O

2
●
●
O
x
x
x
x
x

3
●
●
●
●
O
O
O
O

4
O
x
x
O
x
O
O
O

1
●
●
x
●
●
●
●
●

2
●
●
●
●
●
●
●
●

3
●
x
●
●
●
●
●
●

4
●
x
●
●
●
●
●
●

● ● O ● ● O ● ● ● ● ● ● O

x

O

O O ● ●

●

●

1
●
●
x
●
O
O
O
O

2
O
●
x
O
x
x
x
O

3
●
x
O
O
●
●
●
●

2. ความรู

4
●
x
●
●
●
●
●
●

1
x
●
●
●
●
●
●
●

2
●
●
●
O
●
O
O
O

3
●
x
O
O
●
●
●
●

4
●
x
●
●
●
●
●
●

O ● ● O ● ● ● ●
x x ● x ● ● ● ●
● x x x ● ● ● ●
x x ● x ● ● ● ●

2
●
●
●
●
●
● ●
● ●
● ●

●
●
●
●

●
O
O
●

3
O
x
O
O
●
●
●
●

4
●
x
x
O
x
●
●
●

5
●
x
O
O
x
●
●
●

● ● ● O O O ● ●
O x ● x x x x x
O x x x ● x x x
● x ● x ● x ● ●

● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● O O ● ● ● ●

●

●

● O

●

●

O ● O

x

x

● ● O O

x

●

x

● O ●

x

●
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257601-6
257611
257621
257622
257623
257624
257625
257631
254632

รายวิชา

65

รหัสวิชา

วิทยานิพนธ 1-6 แบบ 1.1
วิทยานิพนธ 1-8 แบบ 1.2
วิทยานิพนธ 1-5 แบบ 2.1
วิทยานิพนธ 1-8 แบบ 2.2
ชีวเคมีและชีวโมเลกุลพืช
วิศวกรรมเมตาบอลิกพืช

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1
●
●
●
●
●
●

2
●
●
●
●
x
x

2. ความรู

3
●
●
●
●
●
●

4
●
●
●
●
O
●

1
●
●
●
●
●
●

2
●
●
●
●
●
●

3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
3
●
●
●
●
O
O

4
●
●
●
●
●
●

1
●
●
●
●
●
●

2
●
●
●
●
●
●

3
●
●
●
●
O
O

4
●
●
●
●
O
O

1
●
●
●
●
O
O

2
●
●
●
●
x
x

3
●
●
●
●
●
●

4
●
●
●
●
x
x

5
●
●
●
●
●
●

5. ทักษะการ
วิ เคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
O x ● ●
O x ● ●

หมายเหตุ : * คือรายวิชาเลือกที่นํามาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และไดมีการเทียบเคียงผลการเรียนรูของรายวิชาดังกลาวเขาสูผลการเรียนรูของหลักสูตร
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257660-5
257670-7
257680-4
257690-7
275651*
275652*

รายวิชา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชระบบอักษรลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละกระบวนวิชา โดยแบงการกําหนด
อักษรลําดับขั้นเปน 3 กลุม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับขั้นและอักษร
ลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล
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 ไดแกกระบวนวิชาที่ไมนับหนวย
กิต/การสอบประมวลความรู/ สัมมนา/วิทยานิพนธ และ IS
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยใหนิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการภายในหลักสูตร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบให
สอดคลองกับแผนการสอน
2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรจะมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตหลังสําเร็จการศึกษา เนนการทํา
วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่อง และนําผลการวิจัยที่ไดมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงาน
ภายนอก จะดําเนินการดังตอไปนี้
2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา โดยทํา
การประเมินเกี่ยวกับระยะเวลาในการหางาน ความเห็นที่มีตอความรูความสามารถของบัณฑิตและความมั่นใจ
ของบัณฑิตในการประกอบอาชีพของบัณฑิต
2.2.2 การทวนสอบจากผูประกอบการ โดยการประเมินความพึงพอใจขององคกรผูใชบัณฑิต
โดยการสัมภาษณ และ/หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และ
เขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 5 และปที่ 7 ของการผลิตบัณฑิต
2.2.3 การประเมินตําแหนง และ/หรือ ความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 ความเห็นจากผูท รงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลัก สูตร หรืออาจารยพิเศษ ตอ
ความพรอมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองค
ความรูของนิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา ตามเอกสารแนบในภาคผนวก (ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1. มหาวิทยาลัยมีการอบรมอาจารยใหมทุกปการศึกษา เพื่อใหความรูและความเขาใจในกฎระเบียบ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรตางๆ ขั้นตอนและการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
รวมทั้งขอเสนอแนะในการเปนอาจารยทปี่ รึกษาแกนิสิต
2. สงเสริมใหอาจารยใหมเขารวมรับฟงการสอนของคณาจารยและ/หรือผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเพิ่มทักษะ
ในการสอน
3. มีการจัดการเรียนรูรวมกันระหวางอาจารยประจําหลักสูตรและตางหลักสูตร
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2. การพัฒนาความรูและทักษะในแกคณาจารย
1. มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยการจัดใหมีการอบรม
สัมมนาและการจัดประชุมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับอาจารยที่มีประสบการณ
2. อาจารยใหมเขารวมการประชุมวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อนําความรูและวิทยาการใหมๆ
มาใชในการพัฒนาความรูความสามารถดานวิชาการ
3. มีการกระตุนใหอาจารยใหมมีการทํางานวิจัยอยางตอเนื่องและนําองคความรูและทักษะตางๆ มาใช
ในการเรียนการสอน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
1.1 ระบบในการบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรประกอบดวย ประธานหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑมาตรฐาน
ของ สกอ.
1.2 กลไกในการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่ในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน ติดตามการสอน รวบรวมขอมูลการประเมินการสอนจากนิสิต การ
ประเมินความพึงพอใจขององคกรผูใชบัณฑิตและบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา เพื่อนําขอมูลไปใชในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนือ่ ง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะวิทยาศาสตรเพื่อใชในการจัดซื้อตํารา สื่อ
การเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑและครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและการคนควาดวยตนเอง
ของนักศึกษา รวมทั้งมีการจัดซื้อเครื่องมือ สารเคมีและวัสดุในหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
และการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ความพรอมดานหองเรียนและหองปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตรมีหองเรียนเพื่อ
การเรียนการสอนภาคบรรยายอยางพอเพียง สวนภาควิชาชีววิทยามีหองเพื่อจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
การทั้งหมดรวม 21 หอง ไดแก หองปฏิบัติการกลาง จํานวน 9 หอง หองปฏิบัติการเฉพาะทางในรูปแบบของ
หนวยวิจัย จํานวน 10 หอง หองเตรียมปฏิบัติการกลาง จํานวน 2 หอง หองคอมพิวเตอร จํานวน 1 หอง
หองควบคุมระบบคอมพิวเตอร จํานวน 1 หอง หองพักสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หอง
ความพรอมดา นอุปกรณการเรียนการสอน ภาควิชาชีววิทยามีเครื่องมือที่ใชในการเรียนการสอน
เครื่องแกวและวัสดุทดลอง ตามความจําเปน
ความพรอมดานหนังสือ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร มีตํารา หนังสือ และสิ่งพิมพตางๆ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาอังกฤษ หลายรายการที่สามารถใชเปนแหลง
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สืบคนขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิแกนิสิตได นอกจากนี้ยังมีหองสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ และหองสมุดคณะ
วิทยาศาสตร ที่มีเอกสาร ตํารา วารสารทางวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเฉพาะทาง อีกรวมเปน
จํานวนที่พอเพียง และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือ และตําราเรียนอยางตอเนื่อง ตลอดจนมี
ฐานขอมูลเพื่อบริการสืบคนสําหรับการคนควาและวิจัยทั้งแบบออนไลนโดยแบงเปน หนังสืออิเล็กทรอนิกส
และวารสารอิเ ล็ ก ทรอนิก ส อีก หลายฐานขอมูล ตลอดจนมีฐานขอมู ล วิท ยานิพนธอิเ ล็ ก ทรอนิก ส อีก ทั้ ง
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ อีกหลายรายการ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ภาควิชาชีววิทยา มีแผนการจัดสรรวัสดุ อุปกรณเพื่อการเรียนการสอนตางๆ เพิ่มตามความตองการ
และความจําเปน เพื่อใหเพียงพอตอการสนับสนุนการเรียนรู การสอน และการวิจัย และมีการประสานงาน
กับ หองสมุดคณะวิทยาศาสตร และสํานัก หอสมุดมหาวิท ยาลัยนเรศวร ในการจัดซื้อหนัง สือ และตําราที่
เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนิสิตไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอนโดยอาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน และคณะจะมีการจัดสื่อการ
สอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารยตามความจําเปน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) ตั้งคณะทํางานเพื่อสํารวจความเพียงพอของทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การสอน และการ
วิจัย
2) สํารวจความพึงพอใจของอาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตตอ ปริมาณและคุณภาพของ
วัสดุ อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน และการวิจัย รวมไปถึงการใหบริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู และการ
วิจัย
3) จัดเตรียมหองเรียน และหองปฏิบัติการเฉพาะทางที่นิสิตจะเขาดําเนินการวิจัยเพื่อจัดทําเปน
วิทยานิพนธ อยางพรอมเพรียง รวมไปถึงสํารวจ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่
จําเปนสําหรับการเรียนและการทําปฏิบัติการในแตละหองเรียนใหมีความพรอมอยูเสมอ
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 มีระบบและการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารยใหม ตามระเบียบและ
หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและ/หรือ มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวของ
3.1.2 อาจารยใหมจะตองมีประสบการณในการทําวิจัย ,จรรยาบรรณวิชาชีพและเปนผูที่
มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสม
3.1.3 การเสนอแตงตั้งและมีประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนมีการรวมประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน การพิจารณาเชิญอาจารยพิเศษหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
2) มีการติดตามผลการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนโดยนิสิต
3) มีการประเมินภาวะการมีงานทําและผลการประเมินหลักสูตรจากบัณฑิต และองคกรผูใช
บัณฑิต
4) มีการวางแผนในการทบทวนหลักสูตรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
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3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
1) มีการพิจารณาโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารยประจําหลักสูตรในการแตงตั้งและ
เชิญคณาจารยพิเศษและ/หรือผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นหรือหนวยงานอื่น
2) อาจารยพิเศษจะตองมีคุณวุฒิหรือมีความเชี่ยวชาญตามขอกําหนดของการแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อทําหนาที่ในการสอนบางหัวขอที่มีความเชี่ยวชาญ หรือ
เปนคณะกรรมการในการสอบโครงรางวิทยานิพนธและ/หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาและสอบวิทยานิพนธ
3) มีการประเมินผลการสอนของอาจารยพิเศษ โดยเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินอาจารยผูสอน
ในหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของหลักสูตรและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ พื่อการปฏิบัติงาน
1. จัดใหมีการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน
2. สนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมหรือศึกษาดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
1) มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปประจําชั้นปเพื่อใหคําปรึกษาดานการเรียนและอื่นๆ
2) มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อดูแลและใหคําปรึกษาในการทํางานวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ
3) มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดูแลและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การลงทะเบียนและเรื่อง
อื่นๆ ตามที่นิสิตรองขอ
4) มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนิสิตอยางทั่วถึง เชน การสื่อสารผานเวบไซต หรือ E-mail
5) จัดสัมมนาหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อปลูกฝงใหนิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร
6) มีการสนับสนุนใหนิสิตไดแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับตางประเทศ
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
มีการประกาศใหนิสิตทราบวาสามารถยื่นอุทธรณไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งลงโทษ
โดยการอุทธรณใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 กําหนดคุณลัก ษณะของบัณฑิตที่พึง ประสงค เพื่อดําเนินการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต และความตองการของสังคม
6.2 ติดตามประเมินคุณภาพของนิสิตที่กําลังศึกษาอยูและบัณฑิตที่ทํางานแลวทุกป และนํามาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรทุก 4 ป เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม
6.3 จัดใหมีการสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตเพื่อประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิต
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ที่ 1 - 5 ตองมีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมายติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีจํานวนตัวบงชี้
(ตัวบงชี้ที่ 6 - 12) ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80 % ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวน
ตัวบงชี้บังคับและ ตัวบงชี้รวมในแตละป ดังนี้
ตัวบงชี้และผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว ไมนอยกวารอยละ 80 ของแผน
8. อาจารยใหมทุกคน(ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ไมนอยกวารอยละ 100
14. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนการศึกษา
ไมนอยกวารอยละ 25
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.) ตั้งคณะกรรมการประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะที่ไดรับจากการประเมินผลการสอนโดยนิสิต
เสนอแนะและนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
2.) ปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีสอน การวิเคราะหผลการประเมินของนิสิต เพื่อ
นํากลยุทธที่ไดไปใชในการเรียนการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชา และนําผลการประเมินใหอาจารยและ
อาจารยในสาขาวิชานั้นไปใชในการปรับปรุงทักษะการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตงตั้งกรรมการประเมินหลักสูตร และรวบรวมขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินจากนิสิต บัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ และผูใชบัณฑิต
2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการประเมินผลและวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ระบุไวในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยาง
นอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จําเปน
ในการปรับปรุงหลักสูตร
4.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
4.3 เชิญผูทรงคุณวุฒิรวมวิพากษหลักสูตรที่ปรับปรุงแลว

