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5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย (เอกสารและตาราที่ประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
พ.ศ. 2555 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2560
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม ครั้งที่
6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม
พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยด้านชีววิทยาของภาครัฐและเอกชนหรือในสถานประกอบการอื่น ๆ
8.2 นักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา
8.3 อาจารย์สอนชีววิทยา
8.4 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
8.5 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านชีววิทยา
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ภัณฑ์เปลี่ยนเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม จากเน้นการผลิตสินค้าเปลี่ยนเป็นเน้นภาคบริการมากขึ้น และจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนเป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวั ตกรรม และจากเดิ ม ที่ใ ช้ ความได้เ ปรี ย บที่มี อ ยู่ 2 ด้ า น คื อ ความหลากหลายทางชีว ภาพ และความ
หลากหลายทางวั ฒ นธรรม ให้ เ ป็ น ความได้ เ ปรี ย บในเชิ ง แข่ ง ขั น ด้ ว ยวิ ท ยาการด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา โดยเน้น ที่กลุ่ม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เปูาหมาย 5 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ ต้องอาศัยพื้นฐานจากการวิ จัยด้านชีววิทยาอย่างมาก ไม่เพียงการศึกษาวิจัยด้านชีววิทยาจะ
ช่ว ยสร้ างสรรค์น วัตกรรมเท่านั้น แต่ยั งช่ว ยพัฒ นากาลังคนและศักยภาพบุคลากร ซึ่งทั้งสองส่ว นนี้มีส่ ว น
สนับสนุนการขับเคลื่อนทางอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มนี้ได้อย่างมาก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่เคยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และพัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยความดูแลร่วมกันของ
ผู้ปกครอง ครู และผู้ดารงอยู่ ในศาสนาต่าง ๆ ในปัจจุบันสถานการณ์เดิมเปลี่ยนแปลงไป สังคมโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความใกล้ชิดกันมาก เนื่องจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางการ
สื่อสาร เกิดการไหลของวัฒนธรรมต่างประเทศเข้าสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็ว รวมถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสัง คมไทยอย่างรวดเร็ว จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาในหลาย ๆ
ด้าน เพื่อรองรับ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการพัฒนาบุคลให้ สามารถรองรับการเปลี่ ยนแปลง
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 นั้นมียุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจั ย และนวัตกรรม ในกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (2558-2564) โดย
คณะทางานปฏิรูปการศึกษาของ ทปอ. เน้นให้มีการปฏิ รูปครูและปฏิรูปการเรียนรู้ ในการปฏิรูปครู นั้น มี
เปูาหมายในการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพสูง ทั้งด้านการสอนและด้านวิชาการเฉพาะด้าน หลักสูตร วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาชีววิทยา นอกจากจะสามารถผลิตนักวิจัยทางชีววิทยาแล้ว ยังสามารถที่จะเพิ่มความรู้
แก่ครูที่สอนในโรงเรียนให้มีความรู้ทางชีววิทยาที่ลึกซึ้ง สามารถนาไปใช้ในการสอน และสามารถทางานวิจัย
ทางชีววิทยา ช่วยในการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์และทาวิจัยในชั้นเรียนได้ดียิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาความรู้ทาง
ชีววิทยาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นาไปใช้ได้ต่อไป
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกล่าว จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ให้มีความทันสมัย มีองค์ความรู้ครอบคลุมความรู้หลักที่สาคัญ พร้อมรับ
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การเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาศัยศาสตร์ทางชีววิทยาและบูรณาการกับศาสตร์อื่น
เพื่ออธิบายเหตุผลที่แท้จริงตามธรรมชาติ เพื่อพัฒนานักชีววิทยาให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ ให้มีความรู้ที่
ลึ กซึ้ งทางชีว วิ ทยา มีคุณ ธรรมจริ ย ธรรม มีค วามคิ ดวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ ริ เริ่ มสร้างสรรค์ และประเมิ น
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในงานวิจัย ไม่ลอกเลียนแบบ
ผลงาน และนาความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม พลโลก และมวลมนุษยชาติต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลิตบัณฑิตทางด้าน
วิทยาศาสตร์ มาเป็นระยะเวลานานกว่า 60 ปี ได้ตระหนักถึงบทบาทในการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีสมรรถนะในการทางานอย่างมีประสิทธิผล
โดยในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562) มีปณิธานคือ “มุ่งมั่น
งานสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรมใฝุเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและมีจิตสาธารณะ” และยังมีวิสัยทัศน์เพื่อ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล” ดั้งนั้นจึงได้กาหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ใน 3 ด้าน
“SCI” คือ 1) Scientific Excellence 2) Corporate and Social Responsibility 3) International
Recognition
ภาควิ ช าชี ว วิ ทยา คณะวิท ยาศาสตร์ ตระหนั กถึ งความส าคัญ ในการจัด ท าหลั ก สู ต รเพื่ อผลิ ต
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานของสภาวิช าชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ ง
ประเทศไทย และให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้ง อัตลักษณ์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านชีววิทยาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปิดสอนให้
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกที่เป็นศาสตร์ทางด้านชีววิทยาของหลักสูตร วท.ม. ชีววิทยา สัมพันธ์กับ
ของหลักสูตร กศ.ม. ชีววิทยา
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติ เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาและการอนุรักษ์
1.2 ความสาคัญ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาจาเป็นต้องอาศัยรากฐานของทฤษฎีและหลักการทางความคิด
และเจตคติ วิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้อง อันจะนาไปสู่ การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริม
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมในกลุ่ มเปู าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภาควิช า
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางชีววิทยา ด้วยการ
บูรณาการตรรกะทางด้านความคิดและหลักการกลไกธรรมชาติของแต่ละรายวิชา ให้มีความสอดคล้องกันและ
ให้สามารถเข้าใจหลักการ ทฤษฎี และทักษะด้านชีววิทยาขั้นสูง เพื่อผลิต มหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทาง
ชีววิทยาอันพึงประสงค์ เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ต้องการแก่สังคม
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน ธรรมชาติ หลักการและทฤษฎีสาคัญทางชีววิทยา
1.3.2 มีศักยภาพในการสร้าง/พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และริเริ่มโครงการวิจัยบนพื้นฐานทางชีววิทยา
ทีเ่ หมาะสม สามารถประยุกต์ความรู้ในการวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
1.3.3 มีจรรยาบรรณในการวิจัย มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีเจตนคติที่ดีต่อการเป็นนักวิชาการ
1.3.4 มีจิตสานึกที่ดีในการนาความรู้ด้านชีววิทยาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดย
คานึงถึงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรชีวภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยามีแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับ หลักสู ตรที่จ ะรั บการประเมินเป็นประจาทุกปี โดยมี แผนในการปรับปรุง/พัฒ นา
ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงานของหลักสูตร ฯ ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับ
จากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
พ.ศ. 2560
เปิดรับนิสิตใหม่ซึ่งเป็นรุ่นแรกของหลักสูตรนี้
พ.ศ. 2561-2562 ให้นิสิตปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษประเมินหลักสูตร
พ.ศ. 2562-2563 ประเมินและติดตามผลการใช้หลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
พ.ศ. 2564
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามผลการวิจัย และสถานการณ์ภายนอกด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาหลักสูตร
 ประเมินผลและ
ติดตามการใช้หลักสูตร

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

 นาผลการประเมินการ
ดาเนิน งานที่รายงานใน
มคอ. 7 มาเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุง

 มคอ. 7 รายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร
และ รายงานการประเมิน
ตนเองประจาปี (SAR)
พร้อมทั้งผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (AS3)
 รายงานผลการประเมิน
จากนิสิตปีสุดท้าย
อาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์พิเศษ
 รายงานการประเมิน
ความพึงพอใจของบัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิตคุณภาพ
ของหลักสูตร
 สรุปบทวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
 รายงานผลการวิพากษ์
จากผู้ทรงคุณวุฒิ

 กาหนดให้นิสิตปีสุดท้าย
อาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์พิเศษประเมิน
หลักสูตร
 ประเมินความพึงพอใจ
ของบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิตของหลักสูตร

 จัดทาหลักสูตรปรับปรุง
ฉบับร่าง

การพัฒนาการเรียนการสอน
 พัฒนาบุคลากรด้านการทา
วิจัยและด้านการเรียนการสอน

 วิเคราะห์สถานการณ์
ภายนอกที่มีผลกระทบ
ต่อการผลิตบัณฑิต
 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบัน การศึกษาจาก
ภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง
ผู้ประกอบการมาวิพากษ์
หลักสูตร
 ปรับปรุงหลักสูตรตามผล
การวิพากษ์
 สนับสนุนให้อาจารย์ทา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน
วิจัยทั้งภายในและ

 หลักสูตรฉบับปรับปรุง
 อาจารย์ประจาร้อยละ
30 มีผลงานวิจัย
 อาจารย์ประจาร้อยละ
20 มีโครงงานวิจัย
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
ภายนอกหน่วยงานอย่าง
ทั่วถึง
 สนับสนุนแหล่งทุนในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ
 สนับสนุนให้อาจารย์เข้า
ร่วมประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยใน
ประเทศและต่างประเทศ

ตัวบ่งชี้

 อาจารย์ประจาร้อยละ
30 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่
 อาจารย์ประจาร้อยละ
50 เข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือนาเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเที ย บเคี ย งหน่ ว ยกิ ต เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วันเวลาราชการปกติ
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 ศึกษารายวิชาทางชีววิทยา หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยต้องสอบผ่านใน
รายวิชานั้น ๆ
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
- นิสิตมีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการด้านชีววิทยาต่างกัน
- นิสิตมีพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษที่ต่างกัน
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ให้นิสิตเข้าเรียนรายวิชาเสริมตามความเหมาะสม ภายใต้คาแนะนาของกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย์ที่ปรึกษา และที่ปรึกษาวิชาการ
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
10
10
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
10
10
10
10
20
10
20
30
20
20
10

2564
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา
(ค่าธรรมเนียม*/คน/ปี x จานวนรับ)
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
ปี 2560**
300,000

ปี 2561
600,000

ปี 2562
900,000

ปี 2563
600,000

ปี 2564
600,000

300,000 1,200,000 1,500,000 1,200,000 1,200,000

*(ค่าธรรมเนียม 60,000 บาท X 1 ปี x จานวนรับ 10 คน)
**(ปี 2560 เริ่มรับนิสติ ในภาคเรียนที่ 2)

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ค่าใช้จ่าย

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (เช่น 24 หน่วยกิต x 1,200 บาทต่อชั่วโมง x 460,800
16 ครั้งต่อภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน
150,000
ค่าจ้างบุคลากรของหลักสูตร (ถ้ามี)
-

ยอดสะสม (ต่อหัว)
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ค่าใช้จ่าย

ค่าครุภัณฑ์ที่ต้องใช้สาหรับนิสิตหนึ่งกลุ่ม
ทุนเรียนดีสาหรับนิสิตรุ่นนั้น
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ดูงาน
ใน/ตปท. นิเทศน์งาน)
อื่นๆ (ระบุ)
→ ค่าใช้จ่ายรวม
→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตขั้นต่า; 20 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5 %)
งบวิจัยหน่วยงาน (ขั้นต่า 5 %)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (10 %)
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (ต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) + (5%)
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
ค่าประกันความเสี่ยง (5%)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
2.7

ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)

ยอดสะสม (ต่อหัว)

60,000
60,000
47,020
200,000

977,820.00
48,891.00
(12,222.72)
3,055.68
3,055.68
6,111.36
(12,000.00)
12,000.00
(18,278.40)
13,708.80
4,569.60
(28,608)
8,720.00
6,000.00
2,080.00
11,808.00

48,890.88
61,113.60

73,113.60
91,392.00

120,000.00

120,000.00
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Instrumentation in Biology

BI 591

Seminar in Biology I
uiiin 2

1(0-2-1)

1(0-2-1)

Seminar in Biology II

lfl 595
BI 595

12

2(1-3-2)

1

BI 592

iPi

Cell and Molecular Biology

in 591

iY 592

12

3(3-0-6)

582
BI 582

iPi

JI1

1)

BI 508

Jn1

12

2(1-2-3)
Research Methodology in Biology
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ชว 597
BI 597

สถิติการวิจัยทางชีววิทยา
Statistics for Biological Research

3(2-3-4)

2) หมวดวิชาเลือก กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ตาม
ความเหมาะสมกับการทาปริญญานิพนธ์
กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์
ชว 511
BI 511
ชว 512
BI 512
ชว 513
BI 513
ชว 515
BI 515

อนุกรมวิธานขั้นสูงของพืช
Advanced Plant Taxonomy
กายวิภาคศาสตร์ขั้นสูงของพืช
Advanced Plant Anatomy
การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อประยุกต์ของพืช
Applied Plant Cell and Tissue Culture
สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพืชมีท่อลาเลียง
Comparative Morphology of Vascular Plants

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

กลุ่มวิชาสัตววิทยา
ชว 521
BI 521
ชว 522
BI 522
ชว 523
BI 523
ชว 524
BI 524
ชว 525
BI 525
ชว 526
BI 526

สังขวิทยาขั้นสูง
Advanced Malacology
ปรสิตวิทยาขั้นสูง
Advanced Parasitology
กีฏวิทยาแหล่งน้า
Aquatic Entomology
วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
Herpetology
วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
Mammalogy
วิทยาเมอรีเอพอด
Myriapodology

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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กลุม่ วิชาชีววิทยาโมเลกุล
ชว 531
BI 531
ชว 532
BI 532

ชีววิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูงของพืช
Advanced Plant Molecular Biology
ชีววิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูงของโรคเขตร้อน
Advanced Molecular Biology in Tropical Diseases

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

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
ชว 541
BI 541
ชว 542
BI 542
ชว 544
BI 544

พันธุศาสตร์ประชากร
Population Genetics
อีพีเจเนติกส์
Epigenetics
อณูพันธุศาสตร์
Molecular Genetics

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

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
ชว 552
BI 552
ชว 553
BI 553
ชว 555
BI 555
ชว 556
BI 556
ชว 557
BI 557
ชว 558
BI 558

สรีรวิทยาขั้นสูงของพืช
Advanced Plant Physiology
สรีรวิทยาความเครียดของพืช
Stress Physiology of Plant
ชีวเคมีและการส่งสัญญาณในเซลล์พืช
Plant Biochemistry and Cell Signaling
ประสาทพฤติกรรมวิทยา
Neuroethology
สรีรวิทยาขั้นสูงของสัตว์
Advanced Animal Physiology
ประสาทวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Neuroscience

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
ชว 561
BI 561
ชว 562
BI 562
ชว 563
BI 563
ชว 566
BI 566
ชว 567
BI 567

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
Environmental Biology and Conservation
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาแหล่งน้าจืด
Freshwater Biology and Ecology
ชีวภูมิศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Biogeography
นิเวศวิทยาสัตว์ปุา
Wildlife Ecology
นิเวศวิทยาประชากร
Population Ecology

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

กลุ่มวิชาชีววิทยาประยุกต์
ชว 571
BI 571
ชว 572
BI 572
ชว 573
BI 573
ชว 574
BI 574
ชว 575
BI 575

ชีววิทยาเชิงคานวณ
Computational Biology
ชีววิทยาสังเคราะห์
Synthetic Biology
จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้
Agricultural Microbiology and Applications
ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์
Yeast Biology and Technology
เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี
Bioremediation Technology

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

กลุม่ วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช 501
BT 501
ทช 622
BT 622

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
Advanced Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Advanced Aquaculture Biotechnology

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาอื่น ๆ
ชว 504
BI 504
ชว 505
BI 505

หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา 1
Current Topics in Biology I
หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา 2
Current Topics in Biology II

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

หมายเหตุ นิ สิ ต สามารถเลื อ กลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าในหลั ก สู ต รอื่ น ของคณะ
วิทยาศาสตร์ และ/หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และ/หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3) ปริญญานิพนธ์ กาหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRT 691 Master's Thesis
ความหมายของรหัสวิชา
1. ความหมายของรหัสตัวอักษร
ชว หรือ BI
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา
ทช หรือ BT
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ปพท หรือ GRT
หมายถึง รายวิชาปริญญานิพนธ์
2. ความหมายของรหัสตัวเลข
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา
เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึง หมวดวิชา
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
3. ความหมายของเลขรหัสวิชาตัวกลาง สาขาวิชาชีววิทยา
0
หมายถึง เซลล์-ชีววิทยาทั่วไป
1
หมายถึง พฤกษศาสตร์
2
หมายถึง สัตววิทยา
3
หมายถึง ชีววิทยาโมเลกุล

12 หน่วยกิต
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4
หมายถึง พันธุศาสตร์และการเจริญ
5
หมายถึง สรีรวิทยา
6
หมายถึง นิเวศวิทยา
7
หมายถึง ชีววิทยาประยุกต์
8
หมายถึง เทคนิคทางชีววิทยา
9
หมายถึง สัมมนา วิจัย ปริญญานิพนธ์
ความหมายของเลขรหัสตัวกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
0
หมายถึง พื้นฐาน
1
หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
2
หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาบังคับ
8 หน่วยกิต วิชาบังคับ
ชว 508 เซลล์และชีววิทยาระดับ
3(3-0-6) ชว 597 สถิติการวิจัยทางชีววิทยา
โมเลกุล
ชว 582 เครือ่ งมือทางชีววิทยา
2(1-3-2) ชว 592 สัมมนาทางชีววิทยา 2
ชว 595 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา
2(1-2-3)
ชว 591 สัมมนาทางชีววิทยา 1
1(0-2-1)
วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต วิชาเลือก
11 หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปริญญานิพนธ์
6 หน่วยกิต
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับ
6 หน่วยกิต
ปริญญาโท
(เสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์)
วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท
(สอบปริญญานิพนธ์)
รวมจานวนหน่วยกิต

4 หน่วยกิต
3(2-3-4)
1(0-2-1)

6 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาบังคับ
ชว 508
BI 508

เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ทั้งในระดับสัณฐานและระดับ
โมเลกุลของออร์แกเนลล์ การจัดระเบียบโครงสร้างและองค์ประกอบภายใน การสื่อสารระหว่างเซลล์ สารชีว
โมเลกุล วัฏจักรการแบ่งตัวของเซลล์ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล กลไกการทางานของสารพันธุกรรม เทคโนโลยีดี
เอ็นเอสายผสม และการศึกษาจีโนม
ชว 582
BI 582

เครื่องมือทางชีววิทยา
2(1-3-2)
Instrumentation in Biology
ทฤษฎี เทคนิ คที่ส าคัญ หลั กปฏิ บัติ ระบบมาตรฐานเครื่องมือ ในห้ องปฏิบัติการ และการใช้
เครื่ อ งมื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในด้ า นชี ว วิ ท ยาพื้ น ฐาน เทคโนโลยี ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล
ชว591
BI 591

สัมมนาทางชีววิทยา 1
1(0-2-1)
Seminar in Biology I
ค้นคว้าและวิเคราะห์บทความวิจัยที่น่าสนใจด้านชีว วิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง ที่มีความทันสมัย
เรียบเรียง สรุป นาเสนอ และแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นพื้นฐานในการนาเสนอผลงานวิจัย
ชว 592
BI 592

สัมมนาทางชีววิทยา 2
1(0-2-1)
Seminar in Biology II
ค้นคว้าและวิเคราะห์บทความวิจัยด้านชีววิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง ที่มีความทันสมัย โดยเน้นงานที่
เกี่ยวข้องหรือเป็นแนวทางในการทาปริญญานิพนธ์ เรียบเรียง สรุป นาเสนอ และแลกเปลี่ยนความรู้
ชว 595
BI 595

ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา
2(1-2-3)
Research Methodology in Biology
วิ ธี แ ละเทคนิ ค การวิ จั ย หลั ก จริ ย ธรรม จรรยาบรรณการวิ จั ย และข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
องค์ประกอบหลักของกรอบงานวิจัยในเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพ รวมถึงแนวทางการทางานวิจัยทางด้าน
ชีววิทยา ในการกาหนดปัญหา ออกแบบการวิจัย สืบค้น รวบรวมข้อมูล เขียนโครงร่างงานวิจัยและนาเสนอ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สาหรับประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยทางด้านชีววิทยา
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ชว 597
BI 597

สถิติการวิจัยทางชีววิทยา
3(2-3-4)
Statistics for Biological Research
พารามิเตอร์ และค่า สถิติ การประมาณค่าแบบจุด และแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การ
วางแผนการทดลอง สหสัมพันธ์และการถดถอย สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ หลักการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล การอ่าน เขียน และตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมข้อมูล และ แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2) หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์
ชว 511
BI 511

อนุกรมวิธานขั้นสูงของพืช
3(3-0-6)
Advanced Plant Taxonomy
ประวัติความเป็นมาของระบบต่าง ๆ ในการจัดจาแนกพืช กฎสากลของการตั้งชื่อพืช ระบบการ
จัดจาแนกพืชที่ใช้ในปัจจุบัน โดยเน้นระบบ APG การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและหลักฐานทางอนุกรมวิธานต่าง
ๆ ในการจัดจาแนกพืชและแก้ปัญหาในการประเมินเชิงวิวัฒนาการชาติพันธุ์ โดยเน้นกลุ่มพืชมีดอก
ชว 512
BI 512

กายวิภาคศาสตร์ขั้นสูงของพืช
3(2-3-4)
Advanced Plant Anatomy
ความสั ม พัน ธ์ แ ละการปรั บ ตั ว ของโครงสร้ า งภายในพื ช กั บ โครงสร้ า งภายนอกพืช ในแต่ ล ะ
ถิ่นอาศัย ลักษณะที่สามารถนาไปใช้ในการระบุชนิดพืชและการจัดจาแนกพืช ศึกษางานวิจัย เทคนิคทางด้าน
กายวิภาคศาสตร์ขั้นสูง และการประยุกต์ใช้ลักษณะกายวิภาคศาสตร์
ชว 513
BI 513

การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อประยุกต์ของพืช
3(2-3-4)
Applied Plant Cell and Tissue Culture
พัฒ นาการของเทคโนโลยี แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้ก ารเพาะเลี้ ย งเซลล์ แ ละเนื้ อเยื่ อ พื ช การใช้
ประโยชน์ในการขยายพันธุ์พืชและการผลิตสารทุติยภูมิตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับอุตสาหกรรม และ
การปรั บ ปรุ งพัน ธุ์พืช โดยใช้เทคโนโลยี ระดับสู งด้ว ยวิธีการก่อกลายพันธุ์ การผลิ ตลูกผสมข้าม สปีชีส์ การ
ช่วยชีวิตลูกผสม และพันธุวิศวกรรม
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ชว 515
BI 515

สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพืชมีท่อลาเลียง
3(2-3-4)
Comparative Morphology of Vascular Plants
วงจรชีวิตและลักษณะสัณฐานของพืชมีท่อลาเลี ยงกลุ่มต่าง ๆ ทั้งโครงสร้างที่เกี่ยวข้องและไม่
เกี่ยวข้องกับการสืบพัน ธุ์ เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์เชิงวิวัฒ นาการของพืช มีท่อลาเลียงทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ใน
ปัจจุบันและที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
กลุ่มวิชาสัตววิทยา
ชว 521
BI 521

สังขวิทยาขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Malacology
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ ขั้นสูง การกระจายตัว ความสาคัญทางการแพทย์และทางเศษฐ
กิจ และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของมอลลัสก์ ที่พบในประเทศไทย รวมไปถึงศึกษาหลักการจัดจาแนกและ
ระบุชนิดโดยใช้ความรู้ทางด้านโมเลกุล
ชว 522
BI 522

ปรสิตวิทยาขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Parasitology
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านปรสิตวิทยา การประยุกต์เทคนิคทางรังสีวิทยา ชีวเคมี
วิทยาภูมิคุ้มกัน ชีววิทยาระดับโมเลกุล และแขนงวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรสิตวิทยา
ชว 523
BI 523

กีฏวิทยาแหล่งน้า
3(2-3-4)
Aquatic Entomology
ชีววิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และการจัดจาแนกแมลงน้า ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ
แมลงน้า สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การเจริญเติบโต และพฤติกรรมของแมลงน้า
ชว 524
BI 524

วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
3(2-3-4)
Herpetology
ก าเนิ ด วิ วั ฒ นาการ และอนุ ก รมวิ ธ านของสั ต ว์ เ ลื้ อ ยคลานและสั ต ว์ ส ะเทิ น น้ าสะเทิ น บก
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ตามลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พฤติกรรม
นิเวศวิทยา และการกระจายตามเขตสัตวภูมิศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดการและการอนุรักษ์ประชากรอัน
เป็นผลมาจากการกระทาของมนุษย์และธรรมชาติ
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ชว 525
BI 525

วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
3(2-3-4)
Mammalogy
กาเนิดและลักษณะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม การจัดจาแนกและความหลากชนิด โครงสร้างและ
หน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ตามลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยา และ
การกระจายตามเขตสัตวภูมิศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดการและการอนุรักษ์ประชากรอันเป็นผลมาจาก
การกระทาของมนุษย์และธรรมชาติ
ชว 526
BI 526

วิทยาเมอรีเอพอด
3(2-3-4)
Myriapodology
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของเมอรีเอพอด สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การ
เจริญเติบโต พฤติกรรม นิเวศวิทยา อนุกรมวิธานของตะขาบ กิ้งกือ ซิมไฟแลน และพอโรพอด
กลุม่ วิชาชีววิทยาโมเลกุล
ชว 531
BI 531

ชีววิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูงของพืช
3(3-0-6)
Advanced Plant Molecular Biology
กลไกการเจริญและการทางานของพืชในระดับโมเลกุล เทคนิคที่ใช้ทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
ของพืช ในระดับ สู ง วิทยาการใหม่มี เ กี่ย วข้ องกับ การประยุกต์ เทคนิ คทางชีว วิทยาระดั บโมเลกุล และพัน ธุ
วิศวกรรมในพืช การปรับปรุงผลิตผลและคุณภาพของพืช การนาเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพืชมาประยุกต์ใช้ใน
ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการแพทย์
ชว 532
BI 532

ชีววิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูงของโรคเขตร้อน
3(2-3-4)
Advanced Molecular Biology in Tropical Diseases
ชีววิทยาระดับโมเลกุลที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อทางเขตร้อนและแมลงพาหะนาโรค กลไก
การก่อโรค การตรวจวินิจฉัย และการพัฒนาวัคซีน การติดเชื้อที่นาไปสู่การเกิดโรคในมนุษย์ และสัตว์เศรษฐกิจ
กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
ชว 541
BI 541

พันธุศาสตร์ประชากร
3(3-0-6)
Population Genetics
ความสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนและจีโนไทป์ ผลของความถี่ของยีนต่อความผันแปร
ของลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการเกิดวิวัฒนาการในระดับประชากร
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ชว 542
BI 542

อีพีเจเนติกส์
3(3-0-6)
Epigenetics
ปรากฏการณ์ อี พี เ จเนติ ก ส์ การควบคุ ม และการถ่ า ยทอดพั น ธุ ก รรมเหนื อ ล าดั บ ดี เ อ็ น เอ
เปรียบเทียบการถ่ายทอดพันธุกรรมแบบเมนเดลกับอีพีเจเนติกส์ กลไกอีพีเจเนติกส์ที่ส่งผลถึงการแสดงออก
หรือการยับยั้งการแสดงออกของยีนและนาไปสู่ฟีโนไทป์ อีพีเจเนติกส์กับการเจริญ พัฒนา และการปรับตัวเพื่อ
ตอบสนองสภาพแวดล้อ มที่เปลี่ยนแปลงในพืช อีพีเจเนติกส์กับกระบวนการการเปลี่ยนชนิดของเซลล์และ
การอิมพรินต์ อีพีเจเนติกส์กับโรคทางพันธุกรรม มะเร็ง และการกาหนดอายุในสัตว์
ชว 544
BI 544

อณูพันธุศาสตร์
3(3-0-6)
Molecular Genetics
ความสัมพันธ์ระหว่างยีนและเอนไซม์ ในกระบวนการเมทาบอลิซึม ปรากฏการณ์การกลายพันธุ์
และรีคอมบีเนชัน โครงสร้างรายละเอียดของยีน การถ่ ายแบบ การถอดรหัส การแปลรหัส และรหัสพันธุกรรม
กระบวนการควบคุมการทางานของยีนในโพรคาริโอตและยูคาริโอต
กลุม่ วิชาสรีรวิทยา
ชว 552
BI 552

สรีรวิทยาขั้นสูงของพืช
3(2-3-4)
Advanced Plant Physiology
พัฒนาการขั้นสูงในสาขาวิชาสรีรวิทยาของพืช การรักษาสมดุล ยภาพของน้าและการลาเลียง
ภายในพืช กระบวนการสังเคราะห์อาหารด้วยแสง การแลกเปลี่ยนแก๊ส ชีวเคมีของพืช การเจริญและพัฒนาการ
การแสดงออกของยีนและกระบวนการตอบสนองของพืชต่อปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพ
ชว 553
BI 553

สรีรวิทยาความเครียดของพืช
3(2-3-4)
Stress Physiology of Plant
ชนิดของความเครียด ผลของความเครี ยดที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช การหลีกเลี่ยง ความ
ทนทาน และความต้านทานต่อความเครียด และกลไกที่ก่อให้เกิดความเครียด
ชว 555
BI 555

ชีวเคมีและการส่งสัญญาณในเซลล์พืช
3(2-3-4)
Plant Biochemistry and Cell Signaling
กระบวนการทางชีวเคมีในพืช รวมทั้งสารปฐมภูมิและสารทุติยภูมิที่สาคัญในพืช บทบาทของ
สารต่าง ๆ ต่อกระบวนการส่งสัญญาณภายในเซลล์พืช การนาไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม และการพัฒนา
งานวิจัยขั้นสูงในสาขาสรีรวิทยาพืช
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ชว 556
BI 556

ประสาทพฤติกรรมวิทยา
3(3-0-6)
Neuroethology
การทางานของระบบประสาทในการควบคุมพฤติกรรมในสัตว์ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นและทาให้เกิดพฤติกรรม การเรียนรู้และความจา การประมวลผลข้อมูลของระบบ
ประสาทส่วนกลางเพื่อทาให้เกิดพฤติกรรม การทางานของระบบประสาทในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ชว 557
BI 557

สรีรวิทยาขั้นสูงของสัตว์
3(3-0-6)
Advanced Animal Physiology
การทางานของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียน ระบบขับถ่าย ระบบแลกเปลี่ยน
แก๊ส ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ งานวิจัยและความก้าวหน้าด้านสรีรวิทยาสัตว์
ชว 558
BI 558

ประสาทวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Neuroscience
การทางานของระบบประสาทในระดับเซลล์ประสาท วงจรประสาท และการทางานขั้นสูงของ
สมอง งานวิจัยและความก้าวหน้าด้านประสาทวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
ชว 561
BI 561

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
3(3-0-6)
Environmental Biology and Conservation
หลักการและแบบแผนทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ โดยมุ่งถึงอิทธิพลของระบบ
นิเวศและกระแสวิวัฒนาการที่ส่งผลต่อกระบวนการเกิดและการผันแปร ความหลากหลายทางชีวภาพและชีว
มณฑล
ชว 562
BI 562

ชีววิทยาและนิเวศวิทยาแหล่งน้าจืด
3(2-3-4)
Freshwater Biology and Ecology
สิ่งแวดล้อมของแหล่งน้าจืด และแหล่งน้ากร่อย เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
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ชว 563
BI 563

ชีวภูมิศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Biogeography
รูปแบบและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงระดับการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตในภูมิประเทศ ต่าง ๆ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน ระบบนิเวศ การกระจายตัวทางความหลากหลายในทุกระดับขั้นของ
สิ่งมีชีวิต คาดการณ์การทางานและประโยชน์ของระบบนิเวศในพื้นที่ต่า ง ๆ ทั่วโลก รวมไปถึงแนวความคิดและ
เครื่องมือขั้นสูงที่ช่วยอธิบายระดับการเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายที่เกิดขึ้น
ชว 566
BI 566

นิเวศวิทยาสัตว์ปุา
3(2-3-4)
Wildlife Ecology
ความสัมพันธ์ของสัตว์ปุาในแหล่งที่อยู่อาศัย การกระจาย การถ่ายทอดพลังงาน สารอาหาร
ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อจานวนประชากร การประยุกต์ใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์กับประชากร
สัตว์ปุา
ชว 567
BI 567

นิเวศวิทยาประชากร
3(2-3-4)
Population Ecology
คุณสมบัติของประชากร ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อขนาดและการกระจายของ
ประชากร เทคนิคและวิธีประมาณขนาดประชากร การประยุกต์ใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการทานาย
การเปลี่ยนแปลงของประชากร
กลุ่มวิชาชีววิทยาประยุกต์
ชว 571
BI 571

ชีววิทยาเชิงคานวณ
3(2-3-4)
Computational Biology
การประมวลและวิเ คราะห์ ข้อมู ล ทางชี ว วิท ยาด้ ว ยคอมพิว เตอร์ และสร้างแบบจาลองทาง
คอมพิวเตอร์ หรือ ทางคณิตศาสตร์ เพื่อการศึกษาทางสรีรวิทยา ชีววิทยาโมเลกุล การเปรียบเทียบจีโนม และ
ชีววิทยาเชิงระบบ
ชว 572
BI 572

ชีววิทยาสังเคราะห์
3(3-0-6)
Synthetic Biology
วิธีการและเทคโนโลยีด้านชีววิทยาสังเคราะห์ในระดับดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอและโปรตีน หลักการ
วิศวกรรมวิ ถีเมแทบอลิ ซึม การออกแบบและวิ เคราะห์ วิถี เมแทบอลิ ซึ มเพื่อ สร้างจุลิ นทรีย์ สั ง เคราะห์ ที่ใ ช้
ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม หลักการและการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี
ในทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
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ชว 573
BI 573

จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้
3(2-3-4)
Agricultural Microbiology and Applications
สัณฐานและนิเวศวิทยาของจุลินทรย์ทางการเกษตร จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร แนวทางการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์การเกษตรในปัจจุบัน รวมถึงการ
ควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี
ชว 574
BI 574

ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์
(3-0-6)
Yeast Biology and Technology
อนุกรมวิธาน โครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิซึมของยีสต์ การปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์ ยีสต์และ
ผลิตภัณฑ์จากยีสต์ในอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยีสต์
ชว 575
BI 575

เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี
3(3-0-6)
Bioremediation Technology
หลักการของเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ กลไกการย่อยสลายสารพิษทาง
ชีว ภาพ ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อ ประสิ ทธิภ าพของการฟื้ นฟูสิ่ งแวดล้ อมโดยวิธีท างชี ว ภาพ การออกแบบและการ
ประยุกต์เทคโนโลยีทางชีวภาพในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม จาแนกและการเลือกชนิดของพืชเพื่อใช้ในการบาบัด
กลไกของการบาบัดสารพิษโดยอาศัยพืช ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ในพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษ การ
วิเคราะห์พื้นที่ปนเปื้อนสารอันตรายและลักษณะทางสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพืชในการ
บาบัดสารพิษ การเพิ่มประสิทธิภาพ การเลือกรูปแบบ การแปลผลและการประเมินผลเทคโนโลยีการบาบัด
สารพิษโดยใช้พืช
กลุม่ วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช 501
BT 501

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ปรากฏการณ์ทางเคมีและชีววิทยา ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต เทคนิคและ
การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการพัฒนาสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณค่าทางชีวภาพซึ่งเป็นที่สนใจในเชิงอุตสาหกรรมและความปลอดภัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
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ทช 622
BT 622

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(3-0-6)
Advanced Aquaculture Biotechnology
การใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในการศึกษาด้านภูมิคุ้มกัน โรคสัตว์น้า การพัฒนาวัคซีน
ปูองกันโรค การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้า การใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและ
โปรไบโอติกในสัตว์น้า
การใช้วัสดุอาหารทดแทน การควบคุมคุณภาพน้าและการบาบัดน้าเสีย
กลุ่มวิชาอื่น ๆ
ชว 504
BI 504

หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา 1
2(1-3-2)
Current Topics in Biology I
วิ ท ยาการทางชี ว วิ ท ยาหรื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ น่ า สนใจ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารที่ พั ฒ นาขึ้ น ใหม่ เ พื่ อ
ความก้าวหน้าทางชีววิทยา ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
ชว 505
BI 505

หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา 2
3(2-3-4)
Current Topics in Biology II
วิทยาการทางชีววิทยาหรือที่เกี่ยวข้องที่มีความก้าวหน้า เทคนิคและวิธีการที่พัฒนาขึ้นใหม่ การ
นามาประยุกต์ใช้ในการทางานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
3) ปริญญานิพนธ์
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRT 691 Master's Thesis

12 หน่วยกิต
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ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

5

รศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์

6

รศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ

7

ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์
สิทธิ์
ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิ
มาศ

8

9

อ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ

10

อ.ดร.มนตรี มณีภาค

11

อ.ดร.รักชนก โคโต

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
Ph.D. (Cell Biology), 2541
วท.บ. (ชีววิทยา), 2533
วท.ม. (เคมีชีวภาพ), 2536
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล),
2542
วท.บ. (ชีววิทยา), 2536
M.Sc. (Biochemistry and
Genetics), 2538
Ph.D. (Molecular Systematics
and Evolution), 2542
สพ.บ. (สัตวแพทย์), 2538
Ph.D. (Neuroscience), 2543
วท.บ. (ชีววิทยา), 2537
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), 2540
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา), 2550
วท.บ. (สัตววิทยา), 2550
วท.ม. (ชีววิทยา), 2553
วท.ด. (ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์),
2556
วท.บ. (ชีววิทยา), 2547
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
2550
วท.ด. (สรีรวิทยา), 2555
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2538
วท.ม. (พันธุศาสตร์), 2543

12

อ.ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร),
2549
วท.บ. (ชีววิทยา), 2543
วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2547

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

University of Connecticut,
USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Newcastle
upon Tyne, UK
University of Edinburgh, UK

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Iowa State University, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

xxxxxxxxxxxxx
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ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

13

อ.ดร.สุฑามาศ นิยมพานิช

14

อ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ),
2555
วท.บ. (ชีววิทยา), 2551
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู, 2552
ปร.ด. (ชีวเคมี), 2558
วท.บ. (ชีววิทยา), 2543
วท.ม. (ชีววิทยา), 2547
ปร.ด. (ชีววิทยา), 2552

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

30

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหาต่าง ๆ ดาเนินการวิจั ย และการวิเคราะห์
ข้อมูล เกี่ย วกับปั ญหาทางด้านชีววิทยา แล้ว นามาเรียบเรียงเป็นปริญญานิพนธ์ พร้อมทั้งสอดแทรกความ
รับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถประมวลความรู้ ค้นคว้า วิจัยปัญหาต่าง ๆ
ดาเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางด้านชีววิทยา แล้วนามาเรียบเรียงเป็นปริญญา
นิพนธ์
5.3 ช่วงเวลา
เริ่มทาปริญญานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดให้ผู้เข้าสมัครมีโอกาสพบอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อฟังคาแนะนาเกี่ยวกับหัวข้อในการ
ทาวิจัยตั้งแต่เริ่มสมัครเข้าศึกษา หรือภายในภาคการศึกษาแรก
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5.5.2 นิ สิ ตสามารถลงทะเบี ย นเรียนวิช าเลื อกต่าง ๆ รวมทั้งวิช า ชว 504 หั ว ข้อปัจจุบันทาง
ชีววิทยา 1 และ ชว 505 หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา 2 เพื่อนาความรู้ด้านการวิจัยและกระบวนการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการทาปริญญานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียนวิชา ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท ในชั้นปีที่
2 ภาคต้นและภาคปลาย
5.5.3 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ กาหนดตารางเวลาการให้คาปรึกษาแก่นิสิต
5.5.4 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กาหนดการ และรูปแบบในการทาปริญญานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตกาหนดหัวข้อ และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 ประเมินผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตามระยะเวลาที่
กาหนด
5.6.3 หลักสูตรกาหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เพื่อประเมินความรู้ภาคทฤษฎีและ
พื้นฐานการวิจัย
5.6.4 เมื่อทาปริญญานิพนธ์เสร็จแล้ว นิสิตสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ และต้องตีพิมพ์
ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทักษะสื่อสาร
1.1 มีความสามารถในการสื่อสารระหว่าง
บุคคลในการทางานร่วมกัน

1.2 ทักษะทางด้านภาษา และการสืบค้น
ข้อมูล สามารถใช้สื่อต่าง ๆ และนาเสนอ
ผลงานวิชาการได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ข้อ 4.1 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ตาม
ความเหมาะสมของบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ 4.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และองค์กร
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 5.2 สามารถถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่
ผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 5.3 มีทักษะความรู้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสืบค้นข้อมูลและการสื่อสาร
ในเชิงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร
2.1 สามารถบูรณาการความรู้ด้านชีววิทยาใน ด้านความรู้
การทางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดทา
ข้อ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี
และนาเสนอโครงงานวิจัยทางชีววิทยาได้อย่าง และทักษะทางด้านชีววิทยาขั้นสูง
เหมาะสม
ข้อ 2.3 บูรณาการความรู้ทางชีววิทยาในการ
ดาเนินงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
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2.2 มีทักษะและกระบวนการทางชีววิทยา
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และ
ประยุกต์ความรู้กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม

ด้านทักษะทางปัญญา
ข้อ 3.1 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมี
ผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
ข้อ 3.2 นาความรู้ทางชีววิทยาไปประยุกต์กับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
กลยุทธ์การสอน
จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.1 สอดแทรกเนื้อหาในมิติทาง
1.2 มีระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
1.3 มีจิตสานึกและตระหนักใน 1.2 ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และความซื่อสัตย์
จริยธรรมทางด้านการวิจัย
1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็น จริยธรรม
ของผู้อื่น

2. ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการ ทฤษฎีและทักษะ
ทางด้านชีววิทยาขั้นสูง
2.2 นาความรู้ทางชีววิทยามา
ประยุกต์ในการวิเคราะห์
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ได้
2.3 บูรณาการความรู้ทาง
ชีววิทยาในการดาเนินงานวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและงานวิจัยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านชีววิทยา

กลยุทธ์การสอน
2.1 จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยแนะนาวิธีการ
เรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง
2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในหลายรูปแบบ เช่น การ
บรรยาย การฝึกปฏิบัติ การ
สัมมนา การทาแบบฝึกหัด การ
ทาปริญญานิพนธ์

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน การตรงต่อเวลา การแต่ง
กาย และการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.3 ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.4 จัดให้ผู้เรียนมีการประเมิน
ตนเอง

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติงานของนิสิต
ในด้านต่าง ๆ คือ
2.1 การทดสอบย่อย
2.2 การทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาคการศึกษา
2.3 การรายงาน/แผนงาน/การฝึก
ปฏิบัติ
2.4 การสอบเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์ และปริญญานิพนธ์
2.5 การนาเสนอผลงาน
2.6 การประเมินตนเอง
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
กลยุทธ์การสอน
ปัญญา
3.1 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้
และมีเหตุมีผล ตามหลักการทาง นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์
วิทยาศาสตร์
ทักษะการคิด จากสภาพปัญหา
3.2 นาความรู้ทางชีววิทยาไป
หรือสถานการณ์จริง ทั้งในระดับ
ประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ บุคคลและกลุ่มดังนี้
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.1การนาเสนอและอภิปราย
3.3 มีความใฝุรู้ และสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
วิเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล เรียน
ต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง
3.2 การสัมมนา
ถูกต้อง
3.3 การจัดทาโครงการปัญหา
พิเศษ
3.4 การทดลองในห้องปฎิบัติการ
3.5 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน
3 . 2 ป ร ะ เ มิ น จ า ก ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
3.3 จัดให้ผู้เรียนมีการประเมินตนเอง

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ 4.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น 4.1 ประเมินจากพฤติกรรมที่
ตามที่ดี ตามความเหมาะสมของ เรียน ที่เน้นการทางานเป็นกลุ่ม แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
บทบาทและหน้าที่ที่ได้รับ
และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์
บุคคล และความรับผิดชอบ ใน
มอบหมาย
ระหว่างบุคคล
การทากิจกรรมกลุ่ม
4.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ 4.2 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีความ ในภาคปฏิบัติ
การวิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน
รับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
และการยอมรับเหตุผลของผู้ที่มี
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับ
ความคิดเห็นแตกต่าง
สถานการณ์และวัฒนธรรม
4.3 ประเมินจากงานที่ได้รับ
องค์กร
มอบหมาย ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.4 จัดให้ผู้เรียนมีการประเมิน
ตนเอง
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
วิธีการวัดและประเมินผล
กลยุทธ์การสอน
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทาง 5.1 มี ร ายวิ ช าที่ ฝึ ก ทั ก ษะการ 5.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร ทางการเรียนและการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ ประเมินผลการวิจัย
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนิสิตในการสอบ
5.2 สามารถถ่ายทอดความรู้และ 5.2 การมอบหมายงานให้สืบค้น 5.2 ประเมินจากการนาเสนอ
เผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่างมี
จัดการ และนาเสนอข้อมูล
ผลงาน การเขียนรายงาน การ
ประสิทธิภาพ
5.3 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เขียนปริญญานิพนธ์
5.3 มีทักษะความรู้ภาษาไทยและ
5.3 จัดให้ผู้เรียนมีการประเมิน
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสืบค้น
ตนเอง
ข้อมูลและการสื่อสารในเชิง
วิชาการและวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นและเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

รายละเอียดผลการเรียนรู้
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีระเบียบวินัย
1.3 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรมทางด้านการวิจัย
1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีและทักษะ
ทางด้านชีววิทยาขั้นสูง
2.2 นาความรู้ทางชีววิทยามาประยุกต์ในการวิเคราะห์
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ได้
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3. ด้านทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.3 บูรณาการความรู้ทางชีววิทยาในการดาเนินงานวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านชีววิทยา
3.1 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์
3.2 นาความรู้ทางชีววิทยาไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.3 มีความใฝุรู้ และสามารถวิเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง
4.1 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ตามความเหมาะสม
ของบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กร
5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อ
การวิเคราะห์ ประเมินผลการวิจัย
5.2 สามารถถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 มีทักษะความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สืบค้นข้อมูลและการสื่อสารในเชิงวิชาการและวิชาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ด้านทักษะทาง
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
และการใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)

หมวดวิชาบังคับ
ชว 508
ชว 582
ชว 591
ชว 592
ชว 595
ชว 597

เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
เครื่องมือทางชีววิทยา
สัมมนาทางชีววิทยา 1
สัมมนาทางชีววิทยา 2
ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา
สถิติการวิจัยทางชีววิทยา









































































































































































































































































































































































หมวดวิชาเลือก
ชว 504
ชว 505
ชว 511
ชว 512

หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา 1
หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา 2
อนุกรมวิธานขั้นสูงของพืช
กายวิภาคศาสตร์ขั้นสูงของพืช
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 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

ชว 513 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ
ประยุกต์ของพืช
ชว 515 สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพืชมี
ท่อลาเลียง
ชว 521 สังขวิทยาขั้นสูง
ชว 522 ปรสิตวิทยาขั้นสูง
ชว 523 กีฏวิทยาแหล่งน้า
ชว 524 วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิน
น้าสะเทินบก
ชว 525 วิทยาสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม
ชว 526 วิทยาเมอรีเอพอด
ชว 531 ชีววิทยาระดับโมเลกุลชั้นสูงของพืช



ความรับผิดชอบรอง

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ด้านทักษะทาง
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
และการใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)
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 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง


รายวิชา

ชว 532
เขตร้อน
ชว 541
ชว 542
ชว 544
ชว 552
ชว 553
ชว 555
พืช
ชว 556
ชว 557
ชว 558

ชีววิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูงของโรค

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ด้านทักษะทาง
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
และการใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)


พันธุศาสตร์ประชากร
อีพิเจเนติกส์
อณูพันธุศาสตร์
สรีรวิทยาขั้นสูงของพืช
สรีรวิทยาความเครียดของพืช
ชีวเคมีและการส่งสัญญาณในเซลล์



ประสาทพฤติกรรมวิทยา
สรีรวิทยาขั้นสูงของสัตว์
ประสาทวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
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 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

ชว 561 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ชว 562 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาแหล่งน้าจืด
ชว 563 ชีวภูมิศาสตร์ขั้นสูง
ชว 566 นิเวศวิทยาสัตว์ปาุ
ชว 567 นิเวศวิทยาประชากร
ชว 571 ชีววิทยาเชิงคานวณ
ชว 572 ชีววิทยาสังเคราะห์
ชว 573 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการ
ประยุกต์ใช้
ชว 574 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์
ชว 575 เทคโนโลยีการฟื้นฟูสงิ่ แวดล้อมโดย
ชีววิธี
ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท

 ความรับผิดชอบรอง

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ด้านทักษะทาง ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้
ปัญญา
และการใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตาม ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกาหนดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการตัดสินผลการเรียน และมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นใน
การทวนสอบมาตรฐานปริญญานิพนธ์ และจัดทารายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้เป็นประจาทุกปี
สาหรับรายวิชาที่มี อาจารย์สอนหลายคน กาหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน และให้
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานหลั ก สู ต ร ท าการทวนสอบโดยการประชุ ม ตั ด สิ น ผลการสอบร่ ว มกั น ในคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและภาควิชาหลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่
กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกาหนดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอน
ในทุกรายวิชา และมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการตัดสินผลการเรียน สาหรับ
รายวิชาที่มีอาจารย์สอนหลายคน กาหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน และให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานหลักสูตร ทาการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการสอบร่วมกันในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และภาควิชา
สาหรับนิสิตที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว ทางหลักสูตร ฯ จะดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของมหาบัณฑิต
ผ่านการประเมินผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
ซึ่งได้ดาเนินการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ก)
และนิสิตต้องมีคุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
2) ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่วมการปฐมนิเทศ เพื่อแนะนานโยบาย
การจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาโดยบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดทา
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ แนวทางการพิจารณาศักยภาพ
ทางวิช าการ รวมทั้งการเข้าสู่ ตาแหน่ งทางวิช าการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรได้ แนะน า
หลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร และกาหนดอาจารย์ในหลักสูตรให้เป็นพี่เลี้ยงในปีแรกเพื่อช่วยแนะนาด้านต่าง ๆ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2) สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์และ
นาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
1) มหาวิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และคณะจั ด สรรทุ น สนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ ท าวิ จั ย เพื่ อ
ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
2) บัณฑิตวิทยาลัย คณะและภาควิชาฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและนาเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมหรือการสัมมนา ในระดับชาติและนานาชาติ
3) มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยและคณะ ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
และทาวิจัยร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ
4) มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยและคณะจัดหาทุนให้คณาจารย์ทาวิจัย และเสนอผลงานทาง
วิชาการ
5) คณะส่งเสริมให้อาจารย์ลาศึกษาต่อและลาเพิ่มพูนความรู้
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
1.1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตร ทาหน้าที่บริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน และร่วมกับอาจารย์ผู้สอนติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1.2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ของภาควิชาซึ่ งเป็นกลไกสาคัญในการผลิตบัณฑิต
ในการดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนด และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.3) ดูแลการจัดทารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดเรียน ให้ครบทุกรายวิชา
รวมถึงการทา มคอ.3 และ มคอ.7 ให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
1.4) ดูแลให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา
โดยทาง ปค.003
1.5) ดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และรายงานผลต่อสถาบัน รวมทั้งนา
ผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาชี ววิ ทยาผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มี คุ ณภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาการเก็บข้อมูลการทางานหรือประกอบอาชีพอิสระ และทาการสารวจคุณภาพของ
บัณฑิตที่จ บการศึกษา โดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ ใช้บัณฑิต นาผลการส ารวจที่ได้มาประมวล และ
นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป
3. นิสิต
- การรับนิสิต
กรรมการบริหารหลักสูตรควบคุม กากับดูแล ตั้งแต่ขั้นตอนการรับนิสิตโดยให้เป็นไปตามแผนการรับ
ของหลักสูตรใน มคอ.2 ทั้งจานวนนิสิตแรกเข้า และคุณสมบัติของนิสิตที่จะเข้าศึกษา โดยนิสิตที่จะเข้าศึกษา
ในหลักสูตรฯ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มีความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาตามที่กาหนดใน มคอ.2 ซึ่งนิสิตจะต้องสอบภาษาอังกฤษทั่วไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และผ่านการสัมภาษณ์ทางวิชาการทางด้านชีววิทยา โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
จากกรรมการบริหารหลักสูตร
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- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
กรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดให้ นิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศจาก
บัณฑิตวิทยาลั ย เกี่ย วกับ หลั กสู ตรการศึกษา จานวนหน่ว ยกิต และรายละเอียดอื่น ๆ ในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใน มศว และประธานหลักสูตร ฯ อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ เป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร ฯ ให้นิสิตทราบ หากนิสิตมีความสนใจในการทาปริญญานิพนธ์ที่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนท่านใด นิสิตสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้โดยตรง เพื่อรับทราบการวางแผนการทา
หัวข้องานวิจัย เพื่อให้นิสิตสามารถจบการศึกษาได้ทันกาหนดระยะเวลา
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการประจาหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตใน
หลักสูตรฯ เพื่อกากับ ติดตามความก้า วหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิต เพื่อช่วยดูแลให้นิสิตจบการศึกษา
ได้ทันตามระยะเวลาที่หลักสูตรฯ กาหนดโดยให้นิสิตมีการรายงานความความก้าวหน้าผ่านทางอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และอาจารย์ ที่ป รึกษาจะแจ้งให้ป ระธานหลั กสูตรฯ และกรรมการประจาหลั กสู ตรฯ
รับทราบในที่ประชุมของกรรมการประจาหลักสูตรฯ ทุกภาคการศึกษา
- การอุทรณ์ของนิสิต
หลักสูตรมีระบบที่เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถร้องเรียน/อุทรณ์เรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
วิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) นิสิตสามารถยื่นคาร้ องเพื่อขออุทรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกียวกับการสอบ ผลการเรียน และ
วิธีการประเมินผล
2) จัดช่องทางรับคาร้องเพื่อการขออุทรณ์ของนิสิต
3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการขออุทรณ์ของนิสิต
4. อาจารย์
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
การรั บ อาจารย์ ใ หม่ เป็ น ไปตามระเบี ยบและหลั ก เกณฑ์ ของมหาวิท ยาลั ย ศรี นคริน ทรวิโ รฒ โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาพิจารณาความจาเป็นในการรับอาจารย์ใหม่
ร่ างข้อกาหนดภาระงานส าหรั บ อาจารย์ ใหม่ กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ให้ ตรงตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ความต้องการของหลักสูตรและคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตามเกณฑ์ สกอ. เสนอต่อที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาเพื่อนาเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์และกรอบอัตรากาลังของ
ภาควิชา ดาเนินการตามขั้นตอนผ่านคณะวิทยาศาสตร์ถึงมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริการหลักสูตรจะ
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดกรองในเบื้องต้นโดยการร่วมสัมภาษณ์และพิจารณา
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บุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการที่สุดเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรต่อไป
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะกรรมการประจาหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาวางแผนการ บริหารอาจารย์ประจา
หลักสูตร ฯ โดยพิจารณาอัตรากาลังของภาควิชาฯ ในแต่ละปีและการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ เพื่อ
การวางแผนการรับอาจารย์ และพิจารณาภาระงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม เพื่อจะได้
มีการทางานวิจัย การตีพิมพ์ และการขอตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีความสาคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องมาจากการเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อลดความเสี่ยง
ด้านการบริหารหลักสูตรฯ
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รสนั บ สนุ น และกระตุ้ น ให้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รพั ฒ นาตั ว เองตาม
แผนพัฒ นาบุ คลากร และการกาหนดแนวทางในการท ากิจ กรรมและงบประมาณของคณะวิ ทยาศาสตร์
เนื่องจากหลักสูตรฯ อยู่ภายใต้การบริหารภาควิชาฯ และคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นในระดับภาควิชาฯ
กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับภาควิชาฯในการพิจารณาจัดสรรเงิ นรายได้ให้กับอาจารย์ เพื่อการพัฒนา
ทางด้านวิช าการของอาจารย์ แต่ละท่าน และส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรรุ่นใหม่เข้าร่ว มในการจัด
กิจกรรมที่มีอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งคณาจารย์
ภายในคณะที่ได้รับประสบการณ์ในการฝึกอบรมต่าง ๆ มาให้ความรู้
- การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยดู
จากความจาเป็น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณวุฒิ ของอาจารย์พิเศษ และเป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาได้มีการออกแบบหลักสูตรภายใต้กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ร ะดั บ อุดมศึกษาแห่ งชาติ และสอดคล้ องตามมาตรฐานคุณวุฒิ ส าขาชีว วิทยา เนื่องจากภา ควิช า
ชี ว วิ ท ยามี ค วามหลากหลายทางด้ า นเนื้ อ หา ทั้ ง ทางพฤกษศาสตร์ สั ต ววิ ท ยา จุ ล ชี ว วิ ท ยา พั น ธุ ศ าสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ และอื่นๆ จึงได้จั ดรายวิช าที่มีความเหมาะสมกับการเรียน เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานทาง
ชีววิทยาและการทาวิจัยทางชีววิทยา นอกจากนั้นยังให้มีรายวิชาเลือกที่ห ลากหลายสาหรับเพิ่มพูนความรู้และ
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ใช้ในการทาปริญญานิพนธ์ ซึ่งรายละเอียดจะผ่านการวิพากย์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และเสนอผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการต่างๆไปตามลาดับ สภามหาวิทยาลัย และ สกอ.
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา ได้มีการปรับปรุงรายวิชาตาม มคอ.7 เพื่อนามาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯ ให้กับนิสิตในภาคเรียนถัดไป นอกจากนี้ทาง
หลักสูตรฯ ยังมีการสอนในรายวิชาที่นิสิตต้องมีการนาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนดังกล่าว เช่น ในรายวิชา ชว 692 สัมมนาทางชีววิทยา 2 เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้าหาข้อมูล
งานวิจัยที่ทันสมัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทาวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้นิสิตมีการค้นคว้า
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ทารายงาน ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และนาเสนอความรู้ในด้านต่างๆ ที่อาจารย์แต่ละท่านมีความ
เชี่ยวชาญให้กับนิสิตในหลักสูตรฯ อีกด้วย
- การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- การกาหนดผู้สอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา มีการพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอนโดย
ยึดเกณฑ์ที่ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนใน มคอ.2 โดยอาจารย์ผู้สอนต้องจัดทา มคอ.3 ในการเปิดสอน
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ฯ เพื่อให้ที่ประชุมกรรมการประจาหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาความถูกต้อง และ
ทางหลั กสู ตรฯ ยั งส่ งเสริ มให้ อาจารย์ ได้มีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาการสอนโดยการเข้าร่ว มโครงการพัฒ นา
ศักยภาพคณาจารย์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นทุกปี
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
กรรมการประจาหลักสูตร ฯ และภาควิชา ฯ มีการกากับควบคุมการทา มคอ.3 และ มคอ.4
ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯ เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของภาควิชา ฯ และมหาวิทยาลัยให้ทัน ตาม
กาหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- การควบคุมหั ว ข้อวิ ทยานิ พนธ์ และการค้ นคว้าอิส ระในระดั บบัณฑิตศึก ษา ให้ ส อดคล้ องกั บ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา ได้มีการเปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกับการวิจัยทาง
ชีววิทยาให้กับนิสิตในหลักสูตร ฯ เพื่อแนะแนวทางในการทาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต โดยอาจารย์ผู้สอนมีความ
เชี่ยวชาญและมีความหลากหลายทั้งทางด้านชีววิทยา เช่น พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา และจุลชีววิทยา เป็นต้น
ทาให้ นิ สิ ตสามารถเลื อกหั ว ข้อวิทยานิ พนธ์ที่นิสิ ตสนใจได้ นอกจากนี้อาจารย์ป ระจาหลั กสู ตรฯ มีการให้
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คาปรึกษาและแนะนาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่นิสิตสนใจและทางหลักสูตรฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อกากับ ดูแ ล ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตตลอดการศึกษาในหลักสูตรฯ รวมทั้ง
ตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อดูแล กากับการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตให้ตรงตามสาขาที่นิสิตสนใจ
และให้จบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้ นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร มีการประชุม
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คาปรึกษา แนะนาแนวทางการทาวิ จัยให้กับ
นิสิต โดยการแต่งตั้งมีการดาเนินเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- การช่ว ยเหลือ กากับ ติดตามในการทาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิส ระ และการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
กรรมการประจาหลักสูตรฯ และภาควิชาฯ มีการกากับควบคุม การทาปริญญานิพนธ์และการ
ตีพิมพ์ผลงานอย่างต่อเนื่อง
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะกรรมการประจาหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมเพื่อวางแนวทางการประเมินผู้เรียนให้มีการ
ประเมินที่หลากหลาย และให้เป็นไปตามที่กาหนดใน มคอ.3 และมีการติดตามผลการประเมินผู้เรียนใน มคอ.5
ของรายวิชาที่เปิดสอน
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยคณะกรรมการประจาหลักสูตรฯ จะมีการ
ประชุมหลังจากการทา มคอ. 5 เสร็จสิ้น เพื่อทาการทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ลงทะเบียน
ในหลักสูตรฯ จากนั้นจึงนาผลการพิจารณาเข้าการประชุมภาควิชาฯ และการประชุมกรรมการประจาคณะฯ
ต่อไป
- การกากับ การประเมิน การจั ดการเรียนการสอนและประเมินหลักสู ตร (มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7)
คณะกรรมการประจาหลักสูตรฯ และคณาจารย์ในภาควิชาฯ มีการติดตามการจัดทา มคอ.3
มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสู ตร วท.ม. (ชีว วิทยา) ให้ แล้ว เสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด
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- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร ฯ มีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์อย่างเป็นระบบการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ ดังนี้
1) นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
2) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รพิ จ ารณาให้ หั ว ข้ อ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ผ่ า นและไม่ ผ่ า นพร้ อ มให้
ข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับสาขา ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์
3) อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาแล้วหัวข้อปริญญานิพนธ์ผ่าน อาจารย์ประจาหลักสูตร
จะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
4) อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์กาหนดขอบเขตปริญญานิพนธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับ
เวลาที่กาหนด
5) นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นประธานและกรรมการ
ในการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์
6) อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลความก้าวหน้าการทาปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนอย่าง
น้อย 2 ครั้ง / สัปดาห์
7) นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการทาปริญญานิพนธ์แก่อาจารย์ประจาหลักสูตรและบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ มีการประชุมร่วมกับภาควิชาชีววิทยา ในการพิจารณาและสรุปสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยภาควิชาฯ จะได้
ดาเนินการตามแผนงบประมาณ เช่น มีการจัดหาห้องวิจัยให้กับนิสิตในหลักสูตรฯ การเสนอขอครุภัณฑ์ของ
ภาควิชาฯ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตรฯ มีห้องคอมพิวเตอร์สาหรับ
การค้นคว้าของนิสิต เป็นต้น
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร ฯ ภายใต้การบริหารของภาควิชาชีววิทยา มีการดาเนินการเตรียมจัดหาครุภัณฑ์ ใหม่มา
ทดแทน ครุภัณฑ์ที่ถูกใช้งานมากและมีอายุการใช้งานนาน โดยให้อาจารย์ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการช่วยกัน
พิจารณาจัดหาข้อมูลเพื่อดาเนินการจัดตั้งเสนอขอครุภัณฑ์ นอกจากนี้ทางหลักสูตร ฯ ได้ร่วมกับภาควิช า
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ผลักดันให้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของ สวทช.
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะกรรมการประจาหลักสูตร ฯ มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน มาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่นิสิตต้องการ เพื่อนาไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินการที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ปีที่ 1
2560

ปีที่ 2
2561

ปีที่ 3
2562

ปีที่ 4
2563

ปีที่ 5
2564





























































-
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 1
2560

ปีที่ 2
2561

ปีที่ 3
2562

ปีที่ 4
2563

ปีที่ 5
2564











-









-

-
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต จากการสังเกตุพฤติกรรมที่แสดงออกในการเรียน
และการทากิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน จากการทางานที่ได้รับมอบหมาย จากรายงาน และผลการสอบ ผล
ที่ได้จากการประเมินจะนามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ในด้านต่าง ๆ ตามแบบประเมินคุณภาพการสอน ปค.003
และ ปค.004 ผ่านระบบออนไลน์
2) มหาวิทยาลัยรายงานผลการประเมินการสอนให้อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใช้
ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
3) คณะจั ดกิจ กรรมเพื่อพัฒ นา ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ โดยดูจากผลการ
ประเมินอาจารย์ของนิสิต
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยสอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน นิสิต และบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
2) กาหนดให้มีกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอกสถาบัน
ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
3) ประเมินคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพ และวางแผนปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
2) อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนผลการดาเนินงาน ที่ได้จากการประเมินในข้อ 1 และ
วางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานของหลักสูตรในรอบ 5 ปี

54

3) เชิญผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสี ย (Stakeholders) เข้ามีส่ วนร่ว มในการให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัติและผลงานของอาจารย์
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 4 ท่าน
ได้ แ ก่ รองศาสตราจารย์ บุ ญ เสฐี ย ร บุ ญ สู ง จากภาควิ ช าสั ต ววิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ผู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข สิทธิเจริญชัย จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ต่อศักดิ์ สีลานันท์ และ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ รัชนีกร ธรรมโชติ จากภาควิชา
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงให้หลักสูตรมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยทางหลักสูตรได้ดาเนินการภายใน
วันที่ 1มิถุนายน พ.ศ. 2560
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1) ข้อ 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
แนะนาให้เพิ่มเติมความร่วมมือใน
รูปแบบของการทาวิจัยร่วม และการ
แลกเปลี่ยนวิชาการ หรือการบูรณาการ
กับศาสตร์อื่น
2) ข้อ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่จาเป็นที่ต้องนามาพิจารณา
แนะนาให้เพิ่มเติมปัจจัยทางวิชาการ ใน
แง่ของความก้าวหน้าในระดับสากล
ทางด้านสาขาชีววิทยา
3) ข้อ 12 ผลกระทบต่อการพัฒนา
หลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
แนะนาให้เพิ่มเติมบทบาทของภาควิชา
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1) ข้อ 1.1 ปรัชญา
แนะนาให้เปลี่ยนคาว่านักวิจัยเป็น นัก
ชีววิทยา
2) ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์
แนะนาให้เปลี่ยนคาว่านักวิจัยเป็น นัก

การดาเนินการปรับปรุง

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
1) แก้ไขตามรูปแบบ เอกสาร
มคอ.ใหม่ของทางมหาวิทยาลัย

2) ได้ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว

3) ได้ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว

1) หลักสูตรพิจารณาว่า
เหมาะสมแล้ว
2) หลักสูตรพิจารณาว่า
เหมาะสมแล้ว
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
การดาเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
ชีววิทยา
3) ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์
3) ได้ดาเนินการปรับปรุง
แนะนาให้ปรับให้กระชับขึ้น
แก้ไขแล้ว
4) ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการ
4) ได้ดาเนินการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน
แก้ไขแล้ว
แนะนาให้เพิ่มเติมแหล่งทุนสนับสนุนใน
การทาวิจัย
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1) ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หลักสูตรพิจารณาว่า
แนะนาว่าให้ลดจานวนหน่วยกิตวิชา
เหมาะสมแล้ว
บังคับ และเพิ่มจานวนหน่วยกิตวิชาเลือก
2) ข้อ 3.1.3 รายวิชา หมวดวิชาบังคับ
2) หลักสูตรพิจารณาว่า
แนะนาให้ลดหน่วยกิตวิชา ชว 594 และ
เหมาะสมแล้ว แต่ได้ปรับ
หรือตัดรายวิชานี้พร้อมกับวิชา ชว 582
คาอธิบายรายวิชาให้เน้นการ
ออก นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการสัมมนา
ฝึกปฏิบัติและการนาไปใช้มาก
ทุกเทอมเพื่อรายงานความก้าวหน้า
ขึ้น ส่วนรายวิชาสัมมนา
หลักสูตรจะสนับสนุนให้มี
โครงการ journal club เพื่อให้
นิสิตมานาเสนอความก้าวหน้า
ของการวิจัย
3) ข้อ 3.1.3 รายวิชา หมวดวิชาเลือก
3) หลักสูตรจาเป็นต้องจัดกลุ่ม
แนะนาให้ยุบรวมหมวดวิชาเลือกให้มี
วิชาเลือกให้สอดคล้องกับ
จานวนวิชาต่อหมวดใกล้เคียงกัน เพื่อให้
รายวิชาในระดับปริญญาตรี
นิสิตเลือกเรียนวิชาในหมวดเดียวกัน เป็น
การแสดงความแสดงความเชี่ยวชาญของ
นิสิต และเพื่อให้กลุ่มวิชามีความโดดเด่น
4) ข้อ 5.5 การเตรียมการเกี่ยวกับการ
4) ได้ดาเนินการปรับปรุง
ทางานวิจัย
แก้ไขแล้ว
แนะนาให้เตรียมการเพื่อการทาวิจัย
ตั้งแต่ปีที่ 1 โดยเลือกหัวข้อหรือความ
สนใจตั้งแต่สมัครเข้าศึกษา
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
การดาเนินการปรับปรุง
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1) พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
1) ได้ดาเนินการปรับปรุง
แนะนาให้มีแนวทางทีช่ ัดเจน
แก้ไขแล้ว
2) ด้านทักษะทางปัญญา เรื่องวิธีการวัด 2) แก้ไขตามการกาหนด
และประเมินผลข้อ 3.1
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
แนะนาให้ปรับให้สอดคล้องกับผลการ ของทางมหาวิทยาลัย
เรียนรู้ และกลยุทธ์การสอน
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ
1) ข้อ 3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตาม 1) แก้ไขตามรูปแบบ เอกสาร
หลักสูตร
มคอ.ใหม่ของทาง
แนะนาให้มีเกณฑ์ในเรื่องการสอบสมิทธิ มหาวิทยาลัย
ภาพทางภาษาที่ชัดเจน
2) ข้อ 3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร เรื่องคุณสมบัติเฉพาะของผู้
ขอรับปริญญามหาบัณฑิต
แนะนาระบุเรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่
ชัดเจน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1) ข้อ 3. นิสิต เรื่องการควบคุมดูแลการ 1) ได้ดาเนินการปรับปรุง
ให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์
แก้ไขแล้ว
แนะนาให้ระบุเรื่องรายละเอียดการ
รายงานความก้าวหน้าให้ชัดเจน

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข

2) เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ภาพรวมของหลักสูตร
- เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ที่ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพได้
- เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม
- มีรายวิชาในหมวดวิชาเลือกที่หลากหลาย มีความหลากหลายในแง่ของกลุ่ มวิชาหรือความเชี่ยวชาญ
หรือแขนงวิชามากเป็นข้อดีที่สามารถดึงดูดนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตามแต่ละกลุ่มวิชาไม่มีความสมดุลในแง่ของจานวนรายวิชาหรือจานวนหน่วยกิต
- แต่ล ะกลุ่ มวิช าน่ าจะมีร ายวิช าที่ส ะท้อนถึงการประยุกต์ใช้แก้ปัญ หาของประเทศและโลก หรือมี
นวัตกรรมเกิดขึ้นในอนาคต
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- จากภาวะสังคมผู้สูงอายุ ที่มีประชากรวัยเรียนลดลง และมีหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิชาที่ใกล้เคียงกัน
อาจทาให้มีผู้สมัครเข้ามาเรียนน้อย ควรเตรียมพร้อมหาแนวทางรับมือแก้ไขปัญหานี้ต่อไป และอาจ
ระบุถึงจุดเด่นของหลักสูตรนี้ให้ชัดเจน
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
-ไม่มี-
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการ
ดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
คุณภาพปานกลาง (2.65 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)
มีจานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4)
มีจานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 5)
และมีจานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับน้อย (องค์ประกอบที่ 3 , 6)
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

คะแนนการประเมิน
เฉลี่ย

0.01 – 2.00 น้อย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

หมายเหตุ

ผ่าน
2.00
3.39
2.75
2.00
2.65

น้อย
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

ไม่ประเมิน
(3 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(4 ตัวบ่งชี้)
(1 ตัวบ่งชี้)
(13 ตัวบ่งชี้)

โดยมีจุดเด่น ดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร
2. มีความหลากหลายของสาขาวิชาในหลักสูตรซึ่งจะเป็นผลดีในการตอบสนองความต้องการในการ
เรียนและการทาวิจัยของนิสิต
3. มีระบบ กลไก ในการบริหารจัดการหลักสูตรที่ดี ทาให้สามารถพัฒนาหลักสูตรในส่วนของ
องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5 ได้อย่างต่อเนื่อง
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
1. ปรับหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน โดยปรับปรุงให้ตอบโจทย์ในการประกอบอาชีพ
หลังสาเร็จการศึกษาให้มากขึ้น เช่น ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาให้รายวิชาและการเสริมสร้าง
ทักษะมีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน
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2. วางกลยุทธ์เชิงรุกในการรับนิสิต โดยใช้ช่องทางโซเซียลมีเดียและการลงพื้นที่จริงและตลอดจน
การสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนิสิตปริญญาตรีปัจจุบันควบคู่ไปกับการรับ
นิสิตจากภายนอก
3. ถึงแม้อาจารย์ประจาหลักสูตรจะมีระบบ กลไก ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แต่การได้มา
ซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ยังไม่ทันต่อเวลาและเพียงพอต่อความต้องการอย่างเต็มที่ หลักสูตรควร
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
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บทนา
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ชื่อย่อ วท.ม. ชีววิทยา
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Biology
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสหลักสูตร
25520091107433

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านชีววิทยา สามารถสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่
สามารถถ่ายทอดความรู้ และให้บริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณในการวิจัย มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีเจตคติที่ดี และมีจิตสานึกที่เหมาะสมต่อการ
เป็นนักวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถดาเนินการวิจัย และนาเสนอผลการ วิจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1*

นายเฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ (ทุกระดับ) สาขาวิชา
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2523
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2527
Ph.D. (Agriculture), 2532

2*

นางสาวสุขุมาภรณ์ แสงงาม

อาจารย์

3*

นางสาวสิรริ ักษ์ ศรวณียารักษ์

อาจารย์

4

นางสาววิศรุตตา อัตถากร

5

นายธงชัย แก้วพินิจ

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.บ. (ชีววิทยา), 2543
วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2547
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 2555
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร), 2547
M.Agr. (Applied Bioscience), 2550
D.Agr. (Applied Bioscience), 2553
B.Sc. (General Science), 2543
M.Sc. (Biology of Water Resource Management), 2545
Ph.D. (Biotechnology/ Polymer Science), 2552

วท.บ. (ฟิสิกส์), 2547
วท.ม. (Biomedical Science), 2550
ปร.ด. (Molecular Biology), 2553
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วิธีการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กาหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการ
วิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
ที่กาหนดไว้
2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์และ
มาตรฐานทีต่ ั้งไว้
3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมจุด
แข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมโดย
 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม
 สัมภาษณ์ และจดบันทึก
 อาจารย์ประจาหลักสูตร
 อาจารย์ผู้สอน
 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
 นิสิต/ศิษย์เก่า
 ผู้ใช้บัณฑิต
 ศึกษาจากเอกสาร
ผลการประเมิน (สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
1. จานวนอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจาเกิน
ผ่าน
ประจาหลักสูตร
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของ คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารง
ผ่าน
อาจารย์ประจา
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ชว่ ย
หลักสูตร
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน

เหตุผล
(กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่ผ่าน”)

-

-
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ผลการดาเนินงาน

คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กันจานวนอย่างน้อย
3 คน
1. อาจารย์ประจาหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2.
มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
5.คุณสมบัติของ 1. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
วิทยานิพนธ์หลัก ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
(ก) และอาจารย์ที่ สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการทา
ปรึกษาการค้นคว้า วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
อิสระ (ข)
ปริญญา
6. คุณสมบัติของ 1. เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิทยานิพนธ์ร่วม วิชาการไม่ตากว่
่ ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
(ถ้ามี)
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
7. คุณสมบัติของ 1. อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
อาจารย์ผู้สอบ
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
วิทยานิพนธ์
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
8. การตีพิมพ์
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
เผยแพร่ผลงาน
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่
ของผู้สาเร็จ
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การศึกษา

ผ่าน

เหตุผล
(กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่ผ่าน”)
-

ผ่าน

-

ผ่าน

-

ผ่าน

-

ผ่าน

-

ผ่าน

ในปีการศึกษา 2558 ยังไม่มผี ู้สาเร็จ
การศึกษา

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน
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วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา
5 คน

ผ่าน

เหตุผล
(กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่ผ่าน”)
-

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี

ผ่าน

-

เกณฑ์การประเมิน
9. ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
กาหนด

ผลการดาเนินงาน

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
ผ่าน
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) หมาย
เหตุ สาหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7
หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา “ผ่าน”

ยังไม่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่ กิดกับนิสิต

ตัวตั้ง

ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร ผลลัพธ์

คะแนน

ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน

2.00
2.00
2.00

2.00
2.00
2.00
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เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก

ตัวตั้ง

ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร ผลลัพธ์
2.00

คะแนน

5.00

5.00

100

2.00
4.17
5.00

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่ง
2.00
ทางวิชาการ
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
15.00
ประเด็นที่ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6 ( จานวน 11 ตัวบ่งชี้)

5.00

40

2.50

5.00

300

5.00

4.00

4.00

2.00
2.00
2.00
100

2.00
2.00
2.00
5.00

2.00
ตัวตั้ง
ตัวบ่งชี้
คะแนน

2.00
29.17
11
2.65

-

ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ตัวบ่งชี้ในตารางจะใช้สาหรับหลักสูตรที่ไม่มี มคอ.1 เท่านั้น สาหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 ให้ปรับใช้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรนั้นๆ)

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

ผลการดาเนินงาน
ผ่าน
ผ่าน

เหตุผล
(กรณีผลการดาเนินงาน
“ไม่ผ่าน”)
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

ผลการดาเนินงาน

เหตุผล
(กรณีผลการดาเนินงาน
“ไม่ผ่าน”)
ไม่ประเมิน

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
ไม่ประเมิน
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ผ่าน
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
ไม่ประเมิน
การศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
ผ่าน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ไม่ประเมิน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ
ผ่าน
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
ผ่าน
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อ
ไม่ประเมิน
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
ไม่ประเมิน
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
6
จานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
6
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้
100
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้

100
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
คะแนน
ประกอบ
ผ่าน
ที่
1
2

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

-

-

-

ไม่ประเมิน

ผ่าน
2

-

3
4
5
6

คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

(2.1,2.2)

3

2

-

-

2

น้อย

-

-

3.39

ดี

-

2.75

ปานกลาง

-

2

น้อย

(3.1,3.2,3.3)

3

3.39
(4.1,4.2,4.3)

4

2

3
(5.2,5.3,5.4)

1

(5.1)
-

2
(6.1)

รวม

13
ผลการประเมิน

7

4

-

11

2.60
ปานกลาง

2.75
ปานกลาง

-

2.65

ปานกลาง

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ
ผลประเมินเชิงคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1: การกากับมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชมและแนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
องค์ประกอบที่ 3: นิสติ
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชมและแนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรมีกลยุทธ์เชิงรุกในการรับนิสิต
- ควรมีการวางระบบการติดตามนิสิตในหลักสูตรเพื่อให้ดาเนินการทาปริญญานิพนธ์ให้สาเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจาหลักสูตร
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชมและแนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
- อาจารย์มีคุณวุฒิที่ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเป็นจานวนมากอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเมื่อถึงเกณฑ์ที่กาหนด
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การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 อาจารย์มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชมและแนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
- หลักสูตรมีระบบ กลไกและมีการนาไปสู่การปฏิบัติในส่วนที่อาจารย์ประจาหลักสูตรสามารถบริหารจัดการ
ได้
- มีการประเมินเพื่อการปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลเดิมจากนิสิตรุ่นก่อน ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีนิสิตประจาใน
หลักสูตรก็ตาม
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- การปรับปรุงหลักสูตรอาจไม่จาเป็นต้องรอรอบระยะเวลา 5 ปี ควรมีการนาข้อมูลจาก มคอ 7 และข้อมูล
อื่นๆ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องได้ทุกปี
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
- อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเสนอกรรมการประจาหลักสูตร ฯ เพื่อทาการเปิดสอนรายวิชานั้นๆ ในรายวิชา
Special Topic ซึ่งกรรมการพิจารณาหัวข้อและเนื้อหา และเสนอผ่านที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อพิจารณา
เปิดสอนให้นิสิตต่อไป หลังจากที่มีการเรียนการสอนเสร็จสิ้นไปแล้ว จึงให้นิสิตประเมินสาระของรายวิชาที่
นิสิตลงทะเบียน จึงมีการนาผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรฯ เพื่อวางแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรต่อไป

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชมและแนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
- หลักสูตรมีระบบที่สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทาให้หลักสูตรสามารถจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ ได้เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
- มีการประชุมเพื่อจัดลาดับความสาคัญของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และความเร่งด่วนในการจัดหาร่วมกันของ
ทุกหลักสูตรในภาควิชา
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 -
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ภาคผนวก
Common DataSet
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558
ลาดับ

รายการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1 จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วย

หมายเหตุ

-

คน

เนื่องจาก
ในปี
การศึกษา
2558 ยัง
ไม่มีนิสติ
ที่สาเร็ จ
การศึกษา

2 จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
คน
3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต
คะแนน
4 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมิน
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5 จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คน
6 จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทัง้ หมด
คน
7 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละ
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนน
คะแนนเต็ม 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
9 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท)
10 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)
ชิ้น
11 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับชาติ (0.20)
12 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับนานาชาติ (0.40)
13 จานวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนาเสนอสภาอนุมตั ิ
ชิ้น
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
14 จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)
ชิ้น
15 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ชิ้น
ที่ 2 (0.60)
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16

รายการ

ผลการ
ดาเนินงาน
-

หน่วย

หมายเหตุ

จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ชิ้น
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
17 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ชิ้น
ที่ 1 (0.80)
18 จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
19 จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
20 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท)
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
ชิ้น
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
22 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
23 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
24 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิ้น
25 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิ้น
26 ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
27 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
28 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก)
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับชาติ (0.20)
30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับนานาชาติ (0.40)
31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
ชิ้น
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.40)
32 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
(0.60)
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ชิ้น
ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ
ก.พ.อ.(0.80)
35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
ชิ้น
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รายการ

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วย

-

ชิ้น

-

ชิ้น
น้าหนัก

-

ชิ้น

-

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
น้าหนัก
น้าหนัก

5
5
100
5

คน
คน
ร้อยละ
คะแนน

2
40
2.5

คน
ร้อยละ
คะแนน

-

ชิ้น

-

ชิ้น

1

ชิ้น

(0.80)
36

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
37 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
38 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก)
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
40 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
41 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)
42 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
43 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)
44 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
45 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
46 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีวุฒิปริญญาเอก
47 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
48 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม
5 คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
50 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
51 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5
คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
53 จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)
54 จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)
55 จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)

หมายเหตุ
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รายการ

56

จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพือ่ อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.40)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ
ก.พ.อ. (0.40)
จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
จานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
(1.00)
จานวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ (1.00)
จานวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
(1.00)
จานวนตาราทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
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58

61
59
60
62

63

64
65
66
67
68
69
70
71
72

ผลการ
ดาเนินงาน
-

หน่วย
ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น
ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น

2

ชิ้น

-

ชิ้น

2

ชิ้น

-

ชิ้น

-

ชิ้น
ชิ้น

-

ชิ้น
ชิ้น

-

ชิ้น

หมายเหตุ

108
ลาดับ
73
74

รายการ

ผลการ
ดาเนินงาน
-

หน่วย

หมายเหตุ

จานวนหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
ชิ้น
จานวนตาราทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ชิ้น
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
75 จานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
ชิ้น
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
76 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
ชิ้น
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
78 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
79 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
80 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิ้น
81 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
11
ชิ้น
82 ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
11
น้าหนัก
83 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
15
น้าหนัก
ประเด็นที่ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
84 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ชิ้น
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
85 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คน
86 จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ชิ้น/คน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
87 คะแนนเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คะแนน
คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ
Chalermchai Wongwattana
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0-2649-5000 ต่อ 18444 มือถือ 086 8256147
chalermc@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
เกษตรศาสตร์
วท.ม.
เกษตรศาสตร์
Ph.D.
Agriculture

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Tsukuba, Japan

ปีที่สาเร็จ
2523
2527
2532

ความเชี่ยวชาญ วิทยาการวัชพืช (Weed Science), สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และ บุญรอด ชาติยานนท์. (2559). ศักยภาพทางอัลลีโลพาที
ของใบพืชวงศ์ Acanthaceae บางชนิดในดิน. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 7(2):389-397.
นาตยา ยงกสิการณ์ เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2559). ผลการยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียก่อโรคเหี่ยวในพริกชี้ฟูาด้วยสารสกัดน้าจากใบพืชวงศ์ Apocynaceae. วารสาร วิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11(2):117-128.
เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2558). ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของใบพืชวงศ์
Apocynaceae บางชนิด. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ 6(2):256-267.
Wongwattana, C. and Chamchaiyaporn, T. (2014). Allelopathic potential of Cinnamomum
spp. leaves in soil. J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning. 5(2):196-201.
บุญรอด ชาติยานนท์ เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2557). ผลของสารสกัดด้วยน้า
จากใบพืชวงศ์กะเพราบางชนิดต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบ
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ดอกเหลือง (Pennisetum setosum L.). วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 6(3):121132.
บุญรอด ชาติยานนท์ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และเฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ. (2557). ผลของสารสกัดด้วยน้า
จากใบดาษตะกั่วต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของผักกาดหัวและข้าวเจ้า.
วารสาร
หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 5(1):94-100.
Chatiyanon, B., Tanee, T., Talubmook, C., and Wongwattana, C. (2013). Developing Hands-on
Practicals on Weed Control Using Plant Extracts for Undergraduates. Pakistan Journal of
Social Sciences 10(2): 72 – 75.
Chatiyanon, B., Tanee, T., Talubmook, C., and Wongwattana, C. (2012). Effect of Hyptis
suaveolens Poit leaf extracts on seed germination and subsequent seedling growth of
Pennisetum setosum (Swartz.) L.C. Rich and Mimosa invisa Mart. Agricultural Journal
7(1): 17–20.
เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2555). ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของสารสกัดจากใบพืชวงศ์
Acanthaceae บางชนิด. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 12(2): 151 – 163.
2. บทความวิจัยตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ, กฤติณ ทิพย์มณเฑียร และ สุชาวดี สมสาราญ. (2560). การ
พัฒนาความเข้าใจในมโนมติเรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงาน โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษาสาหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 25-26 พ.ค.2560. (กาลังตีพิมพ์)
Phornphisutthimas, S., Wongwattana, C., and Rakphol, K. (2012). Potentiallity of some
aqueous Acanthaceae extracts to Fusarium wilt of tomato. International Conference
on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology (pp. 157–165). Khon Kaen
University, Thailand.
3. หนังสือ/ตารา
-

4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
BI101 Biology I (ปริญญาตรี)
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BI102
BI191
BI192
BI452
BI474
BI501
BI502
BI553
BI685
BI693
BI694

Biology 2 (ปริญญาตรี)
Biology Laboratory 1 (ปริญญาตรี)
Biology Laboratory 2 (ปริญญาตรี)
Plant Hormone (ปริญญาตรี)
Weeds and Weed Control (ปริญญาตรี)
Special Topics in Biology 1
Special Topics in Biology 2 (Allelopathy)
Stress Physiology of Plant
Intensive Biology Teaching
Seminar in Biology Education 1
Seminar in Biology Education 2
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชือ่ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

ธงชัย แก้วพินิจ
Thongchai Kaewphinit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0-2649-5000 ต่อ 12015, 15452 มือถือ 084-1658248
thongchaika@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
วท.บ.
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
วท.ม.
ชีวภาพการแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปร.ด.
อณูชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่สาเร็จ
2547
2550
2553

ความเชี่ยวชาญ
ไบโอเซนเซอร์, อณูชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Ckumdee, J., Kaewphinit, T., Chansiri K. and Santiwatanakul, S.. (2016). Development of AuNanoprobes Combined with Loop-Mediated Isothermal Amplification for Detection of
Isoniazid Resistance in Mycobacterium tuberculosis. Journal of Chemistry. 3474396.
http://dx.doi.org/10.1155/2016/3474396.
ธงชัย แก้วพินิจ, สมชาย สันติวัฒนกุล, และ โกสุม จันทร์ศิริ. (2556) เทคนิค Loop-mediated Isothermal
Amplification (LAMP) สาหรับตรวจเชื้อวัณโรค. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
20(1):13-20.
Kaewphinit, T., Santiwatanakul, S. and Chansiri, K. (2013). Colorimetric DNA Based
Biosensor Combined with Loop-mediated Isothermal Amplification for Detection
of Mycobacterium tuberculosis by Using Gold Nanoprobe Aggregation. Sensors &
Transducers 149(2):123-8.
Kaewphinit, T., Arunrut, N., Kiatpathomchai, W., Santiwatanakul, S., Jaratsing, P. and Chansiri,
K. (2013). Detection of Mycobacterium tuberculosis by using loop-mediated isothermal
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amplification combined with a lateral flow dipstick in clinical samples. Biomed
Research International 926230. http://dx.doi.org/10.1155/2013/926230.
Kaewphinit, T., Santiwatanakul, S. and Chansiri, K. (2012). Gold nanoparticle amplification
combined with quartz crystal microbalance DNA based biosensor for detection of
Mycobacterium tuberculosis. Sensors & Transducers 146(11):156-63.
Kaewphinit, T., Santiwatanakul, S., Areekit, S. and Chansiri, K. (2012). Quartz Crystal
Microbalance DNA Based Biosensor for the Detection of Brugia malayi. Sensors &
Transducers 144(9):153-60.
Kaewphinit, T., Santiwatanakul, S. and Chansiri, K.(2012). Quartz Crystal Microbalance DNA
Based Biosensor for Diagnosis: A Review. Sensors & Transducers 143(8): 44-59.
2. หนังสือ/ตารา
ธงชัย แก้วพินิจ. (2558). เซลล์ ชีวโมเลกุลและการประยุกต์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Kaewphinit, T., Santiwatanakul, S. and Chansiri, K. (2014). Chapter 13: The Detection of
Tuberculosis by Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Combined with a
Lateral Flow Dipstick, Handbook of Research on Diverse Applications of
Nanotechnology in Biomedicine, Chemistry, and Engineering, IGI Global Publishing; pp.
269-300. editor by Soni, S., Salhotra, A., & Suar, M. doi:10.4018/978-1-4666-6363-3.
Kaewphinit, T., Santiwatanakul, S. and Chansiri, K. (2013). Chapter 9: Quartz Crystal
Microbalance DNA Based Biosensors for Diagnosis and Detection: A Review, Sensors and
Biosensors, MEMS Technologies and its Applications, Advances in Sensors : Review,
Vol.2, International Frequency Sensor Association Publishing; pp. 251 –70. editor by
Sergey Y. Yurish.
3. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
1. BME302
2. SWU142

ชื่อรายวิชา
CELL AND MOLECULAR BIOLOGY
SCIENCE FOR LIFE QUALITY DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT
GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

สุพัตรา อารีกิจ
Supatra Areekit
อาจารย์
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 12021 มือถือ 081-562-8282
jeedkha@gmail.com; supatraa@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
ชีววิทยา
วท.ม.
อณูชีววิทยา
ปร.ด.
อณูชีววิทยา

สถาบัน
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ความเชี่ยวชาญ
Molecular Biology
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Jaratsing, P., Viseshakul, N., Areekit, S. and Chansiri, K. (2016). Comparative Studies on
Nucleic Acid Based Biosensors for Identification of Filarial Nematode. Journal of
Medical Association of Thailand. 99(52):S216-S221.
Kanjanavas, P., Yasawong, M., Rutanatum, K., Areekit, S. and Chansiri, K. (2014). Biodiversity
of lipase producing bacteria from peat swamp forest in Chanthaburi province, Thailand.
ISJ Journal of Medical and Biological Sciences. 1:72-76
Yasawong, M., Kanjanavas, P., Areekit, S. and Chansiri, K., (2014). Arechaea biodiversity from
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Sriyapai, T., Somyoonsap, P., Areekit, S., Khawsak, P., Pakpitcharoen, A. and Chansiri, K.
(2013). Isolation, cloning and molecular characterization of a thermotolerant xylanase
from Streptomyces sp. THW31. African Journal of Biotechnology. 12(4):427-437
Kaewphinit, T., Santiwatanakul, S., Areekit, S. and Chansiri, K. (2012). Quartz crystal
microbalance DNA based biosensor for the detection of Brugia malayi. Sensors and
Transducers. 144(9):153-160
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2. หนังสือ/ตารา
Chansiri, K. and Areekit, S. (2012). Molecular Detection of Human Parasitic Pathogens;
Chapter 48. Brugia. CRC Press, N.W., USA; ISBN: 978-1-4398-1242-6, eBook ISBN: 978-14398-1243-3, Pages 521–528.
3. ภาระงานสอน
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
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SWU251 Man And Society
SWU371 Creaticity, Innovation And Technology
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BC621 Principles For Biomolecular Analysis
BME302 Cell And Molecular Biology
MO611 Research Techniques In Molecular Biology
SCI1003 Energy Conservation And Environmental
Management
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ความเชี่ยวชาญ
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Pasookhush, P., Longyant, S., Sithigorngul, P. and Chaivisuthangkura, P. (2016). Development
of Duplex Loop-Mediated Isothermal Amplification (dLAMP) Combined with Lateral
Flow Dipstick (LFD) for the Rapid and Specific Detection of Vibrio vulnificus and V.
parahaemolyticus. North American J Aquaculture 78: 327-36.
Vaniksampanna, A., Longyant, S., Wangman, P., Sithigorngul, S. and Chaivisuthangkura, P.
(2016). Enhancement and confirmation of white spot syndrome virus detection using
monoclonal antibody specific to VP26. Aquaculture Res (in press).
Wangman, P., Longyant, S., Utari, H.B., Senapin, S., Pengsuk, C., Sithigorngul, P. and ·
Chaivisuthangkura, P. (2015). Sensitivity improvement of immunochromatographic
strip test for infectious myonecrosis virus detection. Aquaculture 453: 163-68.
Plaon, S., Longyant, S., Sithigorngul, P. and Chaivisuthangkura, P. (2015). Rapid and sensitive
detection of Vibrio alginolyticus by loop-mediated isothermal amplification combined
with lateral flow dipstick targeted to rpoX gene. J Aquat Anim Health 27: 156-63.
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Payattikul, P., Longyant, S., Sithigorngul, P. and Chaivisuthangkura. P. (2015). Development
of a PCR assay based on a single base pair substitution for the specific detection of
Aeromonas caviae by targeting the gyrB gene. J Aquat Anim Health 27: 164-71.
Youngcharoen, S., Senapin, S., Lertwimol, T., Longyant, S., Sithigorngul, P., Flegel, T.W. and
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effector caspase with B2 and capsid proteins of M.rosenbergii nodavirus reveals their
roles in apoptosis. Fish Shellfish Immunol 45: 534-42.
Jaroenram, W., Chaivisuthangkura, P. and Owens, L. (2015). One base pair deletion and high
rate of evolution: Keys to viral accommodation of Australian Penaeus stylirostris
densovirus. Aquaculture 443: 40-8.
Thongkao, K., Longyant, S., Silprasit, K., Sithigorngul, P. and Chaivisuthangkura, P. (2015).
Rapid and sensitive detection of Vibrio harveyi by loop-mediated isothermal
amplification combined with lateral flow dipstick targeted to vhhP2 gene. Aquaculture
Res 5: 1122-31.
Chaivisuthangkura, P., Longyant, S. and Sithigorngul, P. (2014). Immunological-based assays
for specific detection of shrimp viruses. Worl J Virol 3:1-10.
Srisuk, C., Longyant, S., Senapin, S., Sithigorngul, P. and Chaivisuthangkura, P. (2014).
Molecular cloning and characterization of a Toll receptor gene from Macrobrachium
rosenbergii. Fish Shellfish Immunol 36: 552-62.
Sripiromrak, A., Chaivisuthangkura, P., Longyant, S. and Sithigorngul, P. (2014). Using vitellin
monoclonal antibodies to assess the vitellogenesis- inhibiting hormone activity of
Macrobrachium rosenbergii. ScienceAsia 40:157-67.
Chaivisuthangkura, P., Pengsuk, C., Longyant, S. and Sithigorngul, P. (2013). Evaluation of
monoclonal antibody based immunochromatographic strip test for direct detection of
Vibrio cholerae O1 contamination in seafood samples. J Microbiol Methods 95: 304-11.
Poonkhum, R., Anantasomboon, G., Srisuk, C., Ngamniyom, A., Chaivisuthangkura, P. and
Withyachumnamkul, B. (2013). Expression levels of Litopenaeus vannamei toll in the
whiteleg shrimp (L. vannamei) in response to different routes of yellow head virus
infection. J Biol Sci 13: 58-66.
Chaivisuthangkura, P., Senapin, S., Wangman, P., Longyant, S. and Sithigorngul, P. (2013).
Simple and rapid detection of infectious myonecrosis virus using an
immunochromatographic strip test. Arch Virol 158: 1925-30.
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Pengsuk, C., Chaivisuthangkura, P., Longyant, S. and Sithigorngul, P. (2013). Development
and evaluation of a highly sensitive immunochromatographic strip test using gold
nanoparticle for direct detection of Vibrio cholerae O139 in seafood samples.
Biosensors and Bioelectronics 42: 229-35.
Siriwattanarat, R., Longyant, S., Chaivisuthangkura, P., Wangman, P., Vaniksampanna, A. and
Sithigorngul, P. (2013). Improvement of immunodetection of white spot syndrome virus
using a monoclonal antibody specific for heterologously expressed icp11. Arch Virol
158: 967-79.
Prompamorn, P., Longyant, S., Pengsuk, C., Sithigorngul, P. and Chaivisuthangkura, P. (2013).
Rapid identification and differentiation of Vibrio parahaemolyticus from Vibrio spp. in
seafood samples using developed monoclonal antibodies. World J Microbiol
Biotechnol 29: 721-31.
Hajimasalaeh, W., Longyant, S., Chaivisuthangkura, P. and Sithigorngul, P. (2013). Improved
immunodetection of Taura syndrome virus using a monoclonal antibody specific for
heterologously expressed VP1 capsid protein. Arch Virol 158: 77-85.
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Longyant, S., Senapin, S., Sanont, S., Wangman, P., Chaivisuthangkura. P., Rukpratanporn,
S. and Sithigorngul, S. (2012). Monoclonal antibodies against extra small virus show that
it co-localizes with Macrobrachium rosenbergii nodavirus. Dis Aquat Organ 99: 197-205.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
อรพรรณ มานะจิตต์ ศิวาพร ลงยันต์ ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร. (2559). การพัฒนาวิธี loop mediated
isothermal amplification (LAMP) ควบคู่กับ lateral flow dipstick (LFD) เพื่อตรวจการติดเชื้อ
Pseudomonas aeruginosa อย่างจาเพาะ การประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ 11-12
กรกฎาคม 2559 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ P005 หน้า 49-58.
3. ตารา/หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี)
Chaivisuthangkura, P., Vaniksampanna, A., Pasookhush, P., Longyant, S. and Sithigorngul, P.
(2016). Taura syndrome virus. Molecular Detection of Animal Viral Pathogens, In: Liu D,
editor. Boca Raton, CRC Press; p. 17-25.
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
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ทช 502
ทช 694
ทช 691
ทช 692
ทช 693
ทช 601
ทช 602
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ทช 652
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ชื่อรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
ชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลขั้นสูง
ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลขั้นสูง
เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีน
ชีวสารสนเทศศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพด้านพยาธิวิทยาของสัตว์น้า
ความปลอดภัยและข้อกาหนดทางเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน (หัวหน้าโครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ)
2559
หัวหน้าโครงการ

การผลิตรีคอมบิแนนท์ฮีโมไซยานินของกุ้ง
ก้ามกรามและการทดสอบฤทธิ์ต้านไวรัส
MrNV และแบคทีเรียชนิดต่างๆ

งบประมาณ
แผ่นดิน

การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal
amplification (LAMP) ควบคู่กับ gold
nanoparticle hybridization probe ที่
จาเพาะต่อยีน ecfX สาหรับตรวจการติดเชื้อ
Pseudomonas aeruginosa
การพัฒนาวิธี loop-mediated isother-mal

สกอ. เพิ่มเติม

2559

หัวหน้าโครงการ

สกอ. เพิ่มเติม

2558

หัวหน้าโครงการ
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amplification (LAMP) ควบคู่กับ gold
nanoparticle hybridization probe ที่
จาเพาะต่อยีน tlh สาหรับตรวจการติดเชื้อ
Vibrio parahaemolyticus ในกุ้ง
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการพัฒนา
วิธี allele specific PCR ที่จาเพาะต่อ ยีน
gryB สาหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อ Aeromonas
caviae
การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal
amplification (LAMP) ควบคู่กับเทคนิค
lateral flow dipstick (LFD) ที่จาเพาะต่อ
ยีน ecfX สาหรับตรวจการติดเชื้อ
Pseudomonas aeruginosa
การโคลนและการศึกษาคุณสมบัติของ Toll
receptors จากกุ้งก้ามกราม
Macrobrachium rosenbergii
การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal
amplification (LAMP) ควบคู่กับเทคนิค
lateral flow dipstick (LFD) ที่จาเพาะต่อ
ยีน rpoX สาหรับตรวจการติดเชื้อ Vibrio
alginolyticus ในกุ้ง
การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal
amplification เพื่อตรวจการติดเชื้อวิบริ
โอสปีชีส์ต่างๆ ในสัตว์น้า
การพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสีสาหรับเชื้อ
Pseudomonas aeruginosa

งบประมาณ
แผ่นดิน

2558

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

2557

หัวหน้าโครงการ

สกว.
(ทุนเมธีวิจัย)

2556-2558

หัวหน้าโครงการ

สกอ. เพิ่มเติม

2556

หัวหน้าโครงการ

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช)
งบประมาณ
แผ่นดิน

2555-2556

หัวหน้าโครงการ

2555

หัวหน้าโครงการ
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วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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วท.ม.
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2536
วท.ด.
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542
ความเชี่ยวชาญ Immunology, Zoology
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
Pasookhush, P., Longyant, S., Sithigorngul, P. and Chaivisuthangkura, P. (2016). Development
of Duplex Loop-Mediated Isothermal Amplification (dLAMP) Combined with Lateral
Flow Dipstick (LFD) for the Rapid and Specific Detection of Vibrio vulnificus and V.
parahaemolyticus. North American J Aquaculture 78: 327-36.
Vaniksampanna, A., Longyant, S., Wangman, P., Sithigorngul, P. and Chaivisuthangkura, P.
(2016). Enhancement and confirmation of white spot syndrome virus detection using
monoclonal antibody specific to VP26. Aquaculture Research DOI: 10.1111/ are.13007.
Wangman, P., Longyant, S., Utari, H.B., Senapin, S., Pengsuk, C., Sithigorngul, P. and
Chaivisuthangkura, P. (2015). Sensitivity improvement of immunochromatographic strip
test for infectious myonecrosis virus detection. Aquaculture 453:163–168. doi:10.
1016/j.aquaculture.2015.11.041.
Payattikul, P., Longyant, S., Sithigorngul, P. and Chaivisuthangkura, P. (2015). Development of
a PCR assay based on a single base pair substitution for the specific detection of
Aeromonas caviae by targeting the gyrB gene. J Aquat Animal Health 27(3):164-71. doi:
10.1080/08997659. 2015.1047538.
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Plaon, S., Longyant, S., Sithigorngul, P. and Chaivisuthangkura, P. (2015). Rapid and Sensitive
Detection of Vibrio alginolyticus by Loop-Mediated Isothermal Amplification Combined
with a Lateral Flow Dipstick Targeted to the rpoX Gene. J Aquat Anim Health.
27(3):156-63. doi: 10.1080/08997659.2015.1037468.
Youngcharoen, S., Senapin, S., Lertwimol, T., Longyant, S., Sithigorngul, P., Flegel, T.W. and
Chaivisuthangkura, P. (2015). Interaction study of a novel Macrobrachium rosenbergii
effector caspase with B2 and capsid proteins of M. rosenbergii nodavirus reveals their
roles in apoptosis. Fish & Shellfish Immunol 45:534-542.
Thongkao, K, Longyant S, Silprasit K, Sithigorngul P, and Chaivisuthangkura P. (2015). Rapid
and sensitive detection of Vibrio harveyi by loop-mediated isothermal amplification
combined with lateral flow dipstick targeted to vhhP2 gene Aqua Research 5: 1122–
1131.
Sripiromrak A., Chaivisuthangkura, P., Longyant, S. and Sithigorngul, P. (2014). Using vitellin
monoclonal antibodies to assess the vitellogenesis-inhibiting hormone activity of
Macrobrachium rosenbergii. ScienceAsia 40:157-167.
Chaivisuthangkura, P., Longyant, S., and Sithigorngul, P. (2014). Immunological-based assays
for specific detection of shrimp viruses. World J Virol 3(1): 1-10.
Srisuk, C., Longyant, S., Senapin, S., Sithigorngul, P., and Chaivisuthangkura, P. (2014).
Molecular cloning and characterization of a Toll receptor gene from Macrobrachium
rosenbergii. Fish & Shellfish Immunol 36:552-556.
Chaivisuthangkura, P., Pengsuk, C., Longyant, S. and Sithigorngul, P. (2013). Evaluation of
monoclonal antibody based immunochromatographic strip test for direct detection of
Vibrio cholerae O1 contamination in seafood samples. J Microbiol Methods 95:304–
311.
Chaivisuthangkura, P., Senapin, S., Wangman, P., Longyant, S. and Sithigorngul, P. (2013).
Simple and rapid detection of infectious myonecrosis virus using an
immunochromatographic strip test Arch Virol 158:1925–1930.
Hajimasalaeh, W., Longyant, S., Chaivisuthangkura, P. and Sithigorngul, P. (2013). Improved
immunodetection of Taura syndrome virus using a monoclonal antibody specific for
heterologously expressed VP1 capsid protein. Arch Virol 158:77–85.
Siriwattanarat, R., Longyant, S., Chaivisuthangkura, P., Wangman, P., Vaniksampanna, A. and
Sithigorngul, P. (2013). Improvement of immunodetection of white spot syndrome virus
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using a monoclonal antibody specific for heterologously expressed icp11. Arch Virol
158:967–979
Pengsuk, C., Chaivisuthangkura, P., Longyant, S. and Sithigorngul, P. (2013). Development and
evaluation of a highly sensitive immunochromatographic strip test using gold
nanoparticle for direct detection of Vibrio cholerae O139 in seafood samples.
Biosensors and Bioelectronics. 42: 229–235.
Prompamorn, P., Longyant, S., Pengsuk, C., Sithigorngul, P. and Chaivisuthangkura, P. (2013).
Rapid identification and differentiation of Vibrio parahaemolyticus from Vibrio spp. in
seafood samples using developed monoclonal antibodies. World J Microbiol
Biotechnol 29:721–731.
Longyant, S., Senapin, S., Sanont, S., Wangman, P., Chaivisuthangkura, P., Rukpratanporn, S.
and Sithigorngul, P. (2012). Monoclonal antibodies against extra small virus show that it
co-localizes with Macrobrachium rosenbergii nodavirus. Dis Aquat Org 99: 197–205.
Wangman, P., Longyant, S., Chaivisuthangkura, P., Sridulyakul, P., Rukpratanporn, S. and
Sithigorngul, P. (2012). Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus detection using an
immunochromatographic strip test. J Virol Methods 183:210– 214.
Wangman, P., Senapin, S., Chaivisuthangkura, P., Longyant, S., Rukpratanporn, S., Flegel, T.W.
and Sithigorngul, P. (2012). Production of monoclonal antibodies specific to
Macrobrachium rosenbergii nodavirus using recombinant capsid protein. Dis Aquat Org
98:121-131.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
3. ตารา/หนังสือ
ศิวาพร ลงยันต์ ไพศาล สิทธิกรกุล. ไมโครเทคนิค (Microtechiques). Advanced Printing Service Co.,
Ltd; 2555; 86 หน้า
ไพศาล สิทธิกรกุล ศิวาพร ลงยันต์. กายวิภาคของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Anatomy of The
Invertebrates). บริษัท ซัคเซสพับลิเคชั่น; 2557; 145 หน้า
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
BT501
BT502
BT691
BT692
BT693
BT694
BT791
BT792
BT793
BT 601
BT 602
BT 603
BT 621
BT 622
BT 623

ชื่อรายวิชา
Advanced Biotechnology
Instrumentation in Biotechnology
Seminar in Biotechnology 1
Seminar in Biotechnology 2
Seminar in Biotechnology 3
Research Methodology in Biotechnology
Seminar in Biotechnology 4
Seminar in Biotechnology 5
Seminar in Biotechnology 6
Advanced Molecular Cell Biology
Laboratory in Advanced Molecular Cell Biology
Cell Culture Technology
Advanced Immunology
Advanced Aquaculture Biotechnology
Biotechnology in Aquatic Animal Pathology

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การโคลนและการแสดงออกของโปรตีน
ICP11 เพื่อสร้างโมโนโคลนอลแอนติบอ
ดีสาหรับการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสตัว
แดงดวงขาว
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีจาเพาะต่อ
เชื้อ Vibrio fluvialis สาหรับพัฒนาชุด
ตรวจแบบแถบสี
การพัฒนาชุดตรวจ strip test ต่อโปรตีน
ICP11 ของไวรัสตัวแดงดวงขาว

งบประมาณ
แผ่นดิน

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ (หัวหน้า
ที่ได้รับทุน โครงการ/ผู้ร่วมโครงการ)
2555
หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

2556

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

2557

หัวหน้าโครงการ
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การพัฒนาชุดตรวจ immunochromatographic strip test ต่อไวรัส infectious
myonecrosis virus (IMNV)
การพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสีสาหรับใช้
ตรวจการติดเชื้อไวรัสโรคทอร่าในกุ้ง
การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการ
ตรวจอิมมูโนโกลบูลินของปลานิล

งบประมาณ
รายได้
มหาวิทยาลัย
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณเงิน
รายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จาเพาะ
งบประมาณ
เพื่อการวินิจฉัย Vibrio parahaemolyแผ่นดิน
ticus ที่ทาให้เกิดโรคตายด่วนในกุ้ง

2558

หัวหน้าโครงการ

2558

หัวหน้าโครงการ

2559

หัวหน้าโครงการ

2560

หัวหน้าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

อัจฉริยา รังษิรุจิ
Achariya Rangsiruji
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
097-923-3545
achariya@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1)
M.Sc.
Biochemistry and Genetics
Ph.D.

Molecular Systematics and
Evolution

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Newcastle upon
Tyne, UK
University of Edinburgh, UK

ปีที่สาเร็จ
2536
2538
2542

ความเชี่ยวชาญ
Genetics, Evolution, Bioinformatics
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ขวัญฤทัย มาระโภชน์ อัจฉริยา รังษิรุจิ และธวัช ดอนสกุล. (2556). คาริโอไทป์ของพืชวงศ์แตง
(Cucurbitaceae) 7 ชนิด ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 29
ฉบับที่ 2. หน้า 73-91.
อรอนงค์ พริ้ ง ศุ ล กะ สิ ริ น ธร สุ น ทรธรรมาสน์ เกตุ ว ดี อิ น เสี ย น ณั ฎ ฐิ ก า สุ ว รรณาศรั ย สุ ขุ ม าภรณ์
สุขขุม สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ และอัจฉริยา รังษิรุจิ. (2556). การแยกและการศึกษาลักษณะของ
แบคทีเรียกรดแลคติกและเฟจของแบคทีเรียกรดแลคติกจากนมเปรี้ยว. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
ปีที่ 29 ฉบับที่ 2. หน้า 93-107.
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Rangsiruji, A., Binchai, S. and Pringsulaka, O. (2017). Species identification of economic
bamboos in the genus Dendrocalamus using SCAR and multiplex PCR. Songklanakarin
Journal of Science and Technology. In press.
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Sunthornthummas, S., Doi, K., Rangsiruji, A., Sarawaneeyaruk, S. and Pringsulaka, O. (2017).
Isolation and characterization of a Lactobacillus paracasei and phage ФT25 isolated
from fermented milk. Food Control. 73(part B): 1353-1361.
Pringsulaka, O., Suwannasai, N., Sunthornthummas, S., Krajangsang, S., Sarawaneeyaruk, S.,
Lorliam, W. and Rangsiruji, A. (2017). Assessment of indicator microorganisms and
fungi: Health risk in the Saen Saeb canal, Thailand. Chiang Mai Journal of Science.
44(2): 309-321.
Parnmen, S., Sikaphan, S., Leudang, S., Boonpratuang, T., Rangsiruji, A. and Naksuwankul, K.
(2016). Molecular identification of poisonous mushrooms using nuclear ITS region and
peptide toxins: a retrospective study on fatal cases in Thailand. The Journal of
Toxicological Sciences. 41(1): 65-76.
Rangsiruji, A., Boonpragob, K., Mongkolsuk, P., Sodamuk, M., Buaruang, K., Binchai, B.,
Lumbsch, H.T. and Parnmen, S. (2016). Diversity and phylogenetic survey of
cyanobacterial lichens (Collematineae, Ascomycota) in mangrove forests of eastern
Thailand. The Bryologist. 119(2): 123-130.
Pringsulaka, O., Rueangyotchanthana, K., Suwannasai, N., Watanapokasin, R., Amnueysit, P.,
Sunthornthummas, S., Sukkhum, S., Sarawaneeyaruk, S. and Rangsiruji, A. (2015). In
vitro screening of lactic acid bacteria for multi-strain probiotics. Livestock Science. 174:
66-73.
Parnmen, S., Leavitt, S.D., Rangsiruji, A. and Lumbsch, H.T. (2013). Identification of species in
the Cladia aggregata group using DNA barcoding (Ascomycota: Lecanorales). Phytotaxa.
115(1): 1-14.
Parnmen, S., Rangsiruji, A., Mongkolsuk, P., Boonpragob, K., Nutakki, A. and Lumbsch, H.T.
(2012). Using phylogenetic and coalescent methods to understand the species diversity
in the Cladia aggregata complex (Ascomycota, Lecanorales). PLOS ONE. 7(12): e52245.
Pringsulaka, O., Thongngam, N., Suwannasai, N., Atthakor, W., Pothivejkul, K. and Rangsiruji,
A. (2012). Partial characterisation of bacteriocins produced by lactic acid bacteria
isolated from Thai fermented meat and fish products. Food Control. 23(2): 547-551.
Singh, S.T., Sugiyama, H. and Rangsiruji, A. 2012. Paragonimus & paragonimiasis in India.
Indian Journal of Medical Research. 136: 192-204.
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2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Rangsiruji, A., Sodamuk, M., Buaruang, K., Boonpragob, K., Mongkolsuk, P., Binchai, S. and
Parnmen, S. (2017). DNA-based identification of the lichen-forming genus Pertusaria
(Pertusariales, Ascomycota) in the mangrove ecosystem of eastern Thailand. เรื่องเต็ม
การประชุมวิช าการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20. สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. รอตีพิมพ์.
นันทวัน โชติวนาวรรณ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และอัจฉริยา รังษิรุจิ. (2560). การพัฒนาแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง ระบบประสาท โดยการจัดการเรียนรู้แบบสื บเสาะ หาความรู้ร่วมกับการใช้สื่ อ
มั ล ติ มี เ ดี ย ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย. เรื่ อ งเต็ ม การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
“วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9. รอตีพิมพ์.
นนทกร อรุณพฤกษากุล อัจฉริยา รังษิรุจิ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุฑามาศ นิยมพานิช. (2559). การ
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความสามารถในการแก้ ปั ญ หาของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธ ยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รั บการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. เรื่องเต็มการประชุมวิช าการ
ระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน: ทิศทางใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21. หน้า 361-370.
อาทิตยา พูน เรื อง อัจ ฉริ ยา รั งษิรุ จิ สมเกียรติ พรพิสุ ทธิมาศ และสุฑามาศ นิยมพานิช. (2559). การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เรื่อง เคมีที่เป็น
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5. เรื่องเต็มการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่
ประชาคมอาเซียน: ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21. หน้า 371-378.
โกวิท เฮงประสาทพร สิทธิพร ปานเม่น ฮิโรมุ ซุกิยามา สุธีวรรณ บินชัย และอัจฉริยา รังษิรุจิ. (2557). การ
วิเคราะห์ความผันแปรภายในสปีชีส์ของ Paragonimus westermani โดยใช้ข้อมูลทางอณูชีววิทยา.
เรื่องเต็มการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 8. หน้า 263-272.
3. หนังสือ/ตารา
Sugiyama, H., Singh, S.T. and Rangsiruji, A. 2012. Paragonimus. In: Molecular Detection of
Human Parasitic Pathogens (D. Liu, ed.). Taylor and Francis, CRC Press, Boca Raton,
USA, pp. 423-436.
อัจฉริยา รังษิรุจิ. 2555. วิวัฒนาการ: จากทฤษฎีสู่การประยุกต์. บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น
จากัด. 315 หน้า.
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
BI191 Biology laboratory I
BI304 Systematics and biological diversity
BI305 Systematics and biological diversity
BI341 Genetics
BI401 Evolution
BI443 Introduction to bioinformatics
BI506 Cell structures and functions
BI643 Bioinformatics
BI693 Seminar in biology
BI694 Seminar in biology education II
BT613 Molecular systematics and evolution
BT641 Advanced environmental microbiology
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์
Nalena Praphairaksit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18509
nalena@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
สพ.บ.
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538
Ph.D.
Neuroscience
Iowa State University, U.S.A.
2543
ความเชี่ยวชาญ
Neuroscience, Physiology, Drug delivery
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
Suvannasara, P., Praphairaksit, N. and Muangsin, N. (2014). Self-assembly of mucoadhesive
nanofibers.. RSC Adv. 4: 58664-58673.
Suvannasara, P., Juntapram, K., Praphairaksit, N., Siralertmukul, K. and Muangsin, N. (2013).
Mucoadhesive 4-carboxybenzenesulfonamide-chitosan with antibacterial properties.
Carbohydrate polymers. 94:244-52.
Juntapram, K., Praphairaksit, N., Siraleartmukul, K. and Muangsin, N. (2012). Electrosprayed
polyelectrolyte complexes between mucoadhesive n,n,n,-trimethylchitosanhomocysteine thiolactone and alginate/carrageenan for camptothecin delivery.
Carbohydrate Polymer. 90: 1469-1479.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Keawvilai, P. and Praphairaksit, N. (2016). Preparation of Chitosan:Carrageenan film for
Controlled Release of Tinospora crispa extract. Proceedings of The 42nd Congress on
Science and Technology of Thailand (STT42); November 30 – December 2, 2016;
Bangkok, Thailand.
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Atiratana, T. and Praphairaksit, N. (2016). The Stem anatomy and controlled release of
Stephania venosa (Blume) Spren. Proceedings of The 42nd Congress on Science and
Technology of Thailand (STT42); November 30 – December 2, 2016; Bangkok, Thailand.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอนที่รับผิดชอบ
รหัสวิชา
รายวิชา
ชว 321
มิญชวิทยา
ชว 354
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ชว 355
พฤติกรรมวิทยา
ชว 394
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ชว 453
พยาธิสรีรวิทยา
ชว 456
ประสาทชีววิทยา
ชว 481
สัมมนาทางชีววิทยา 1
ชว 482
สัมมนาทางชีววิทยา 2
ชว 493
การศึกษาอิสระทางชีววิทยา
วทศ 302
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 2
5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

การศึกษาผลกระทบด้านคุณภาพน้าและการ
ปนเปื้อนของโลหะหนัก ที่มีต่อปลาน้าจืดใน
คลองแสนแสบ
พิษเฉียบพลันของยาฆ่าแมลง Imidacloprid
ต่อสิ่งมีชีวิตนอกกลุ่มเปูาหมายโดยใช้ปลา
ตะเพียนขาวเป็นเครื่องมือทดสอบ

แหล่งทุน

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
งบประมาณรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ ระบุ
ที่ได้รับทุน
สถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ)
2554
หัวหน้า
โครงการวิจัย
2559

หัวหน้า
โครงการวิจัย
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
Somkiat Phornphisutthimas
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
นาตยา ยงกสิการณ์ เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2559). ผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย
ก่อโรคเหี่ยวในพริกชี้ฟูาด้วยสารสกัดน้าจากใบพืชวงศ์ Apocynaceae. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 11(2): 118–128.
เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และบุญรอด ชาติยานนท์. (2559). ศักยภาพทางอัลลีโลพาที
ของใบพืชวงศ์ Acanthaceae ในดิน. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้ 7(2): 389–397.
เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2558). ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของใบพืชวงศ์ Apocynaceae บางชนิด. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 6(2):
256–267
อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และเกล็ดแก้ว มุขแสง. (2558). การวิเคราะห์และเปรียบ
เทียบยีสต์บีตากลูแคนจากลูกแปูงข้าวหมากในภาคกลางของประเทศไทย. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 6(2): 188–197.
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บุญรอด ชาติยานนท์ เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2557). ผลของสารสกัดด้วยน้าจากใบ
พืชวงศ์ Laminaceae บางชนิดต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอก
เหลือง (Pennisetum setosum L.) วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 6(3): 121–132.
บุญรอด ชาติยานนท์ เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2557). ผลของสารสกัดด้วยน้าจาก
ใบดาษตะกั่วต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของผักกาดหัวและข้าวเจ้า. วารสารหน่วยวิจัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 5(1): 94–100.
ขวัญ เพียซ้าย ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย สุรศักดิ์ ละลอกน้า และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2556). การศึกษา
ความสามารถด้านสัดส่วนของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 4(2): 86–91.
เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2555). ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของสารสกัดจากใบพืชวงศ์
Acanthaceae บางชนิด. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 12(2): 151–163.
วิศิษฐ์ ศรี โตศุกลวรรณ์ อนิ ษฐาน ศรี นวล และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2555). การพัฒนาวิธีการย้อมสี
เนื้อเยื่อพืชด้วยสีย้อมผ้า. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 12(2): 58–71.
ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ สมบัติ คงวิทยา สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุรศักดิ์ ละลอกน้า. (2555). การคัด
กรองไซยาโนแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เพอร์ออกซิเดส. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 3(1): 1–7.
2. บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อิสริยา คารอด สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และประภากร ตันตโยทัย. (2560, พฤษภาคม). ผลการจัดการ
เรียนรู้ด้วยหลักแนวคิด 4H เรื่อง ต่อความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการมีสุขภาวะที่
ดีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี.
นันทวัน โชติวนาวรรณ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และอัจฉริยา รังษิรุจิ. (2560, พฤษภาคม). การพัฒนาแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบประสาท โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้สื่อ
มัลติมีเดียสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี.
จินตนา แย้งคงเมือง และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2560, พฤษภาคม). การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจาลองเป็นฐาน. วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี.
สมเกียรติ พรพิสุทธิ มาศ เฉลิมชัย วงศ์วัฒ นะ กฤติณ ทิพย์มณเฑียร และสุช าวดี สมส าราญ. (2560,
พฤษภาคม). การพัฒนาความเข้าใจในมโนมติเรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงาน โดยใช้แนวทางสะเต็ม
ศึกษาสาหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี. วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี.
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เกียรติศักดิ์ รักษาพล และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2559, ตุลาคม). การควบคุมโรคเหี่ยวฟิวซาเรียมบนผล
มะเขือเทศโดยยีสต์ปฏิปักษ์ที่แยกได้จากธรรมชาติ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต
ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (หน้า 412–422). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา.
พิมพ์ปภัทร แก้วดี และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2559, กรกฎาคม). การศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชาชีววิทยาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองเป็นฐาน.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 1 (หน้า 389–397). มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์.
เฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2559, กรกฎาคม). การศึกษาความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในรายวิชาชีววิทยาที่ได้ รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 1 (หน้า 379–
387). มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์.
อาทิตยา พูนเรือง อัจฉริยา รังษิรุจิ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุฑามาศ นิยมพานิช. (2559, กรกฎาคม).
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เรื่อง เคมีที่เป็น
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 1 (หน้า 371–378). มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์.
นนทกร อรุณพฤกษากุล อัจฉริยา รังษิรุจิ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุฑามาศ นิยมพานิช. (2559,
กรกฎาคม). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (หน้า 361–370). การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์.
ดวงพร สมจันทร์ตา มนตรี มณีภาค และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2559, กรกฎาคม). การศึกษาความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการเรียน
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง สรีรวิทยาของพืช. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 1
(หน้า 353–360). มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์.
ทรงกลด ใบยา และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2557, กันยายน). การสร้างบทปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง “การ
หายใจระดับเซลล์” สาหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษา
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 (หน้า 244 – 248). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี.
Phornphisutthimas, S., Wongwattana, C., and Rakphol, K. (2012, October). Potentiality of some
aqueous Acanthaceae extracts to Fusarium wilt of Tomato. The 1st International
Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology (pp. 157–165).
Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand.
ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุรศักดิ์ ละลอกน้า. (2555, พฤษภาคม). การ
ศึก ษาสมบั ติข องเอนไซม์ เ พอร์ ออกซิ เดสที่ต กตะกอนด้ว ยเกลื อ แอมโมเนี ยมซั ล เฟตจากไซยาโน

136

แบคทีเรีย Oscillatoria sp. การประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. (in CD-ROM, SWU6-1106)
ขจรพรรณ รักผล เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2555, พฤษภาคม). ผลของสารสกัด
น้าจากใบพืชวงศ์ Acanthaceae ต่อการยับยั้งราก่อโรคเหี่ยวฟิวซาเรียมในมะเขือเทศ. การประชุม
วิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. (in CD-ROM,
SWU6-1155)
ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ สุรศักดิ์ ละลอกน้า และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2555, มีนาคม). การคัดแยก
ไซยาโนแบคทีเรียที่มีแอคทิวิทีของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดส. วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 (หน้า 163–
167). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.
3. หนังสือ/ตารา
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2558). การวางแผนและวิเคราะห์การทดลองทางชีววิทยา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Thamchipenet, A., Bunyoo, C., Jaemsaeng, R., Lomaneeratana, K., Rungin, S., and Phornphisutthimas, S. (2013). Intergeneric conjugation: A practical method for genetic
manipulation in actinomycetes. In Molecular Biology of Bacteria, Guar, R. K., and
Gautum, H. K. (eds.). Delhi, India: Nova Publishers.
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2553). ชีวสถิติ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2546). การเขียนเอกสารงานวิจัย. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2545). อาหารและโภชนาการ. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
BE 471 Integrated Methodology for Biology Teachers
BI 101
Biology I
BI 191
Biology Laboratory I
BI 302
Biostatistics
BI 501
Special Topics in Biology I
BI 502
Special Topics in Biology II
BI 507
Computer Aided Instruction for Biology Teacher
BI 590
Curriculum and Learning Management in Biology
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BI 593
BI 594
BI 596
BI 685
BI 693
BI 694
ED 531
ED 532
ED 533
SCI 431
SCE 502

Research in Biology
Statistics for Biological Research
Action Research in Biology Classroom
Intensive Biology Teaching
Seminar in Biological Education I
Seminar in Biological Education II
Practicum in Professional of Teaching
Internship in Professional of Teaching I
Internship in Professional of Teaching II
Integrated Methodology for Science Teachers
Research for Learning Development in Sciences
and Mathematics
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

ฐาปนา ชลธนานารถ
Thapana Chontananarth
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18101
thapana@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
สัตววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550
วท.ม.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2553
วท.ด.
ความหลากหลายทางชีวภาพและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556
ชีววิทยาชาติพันธุ์
ความเชี่ยวชาญ
Molecular parasitology, medical malacology, Molecular diagnosis
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
Anucherngchai, S., Tejangkura, T. and Chontananarth, T. (2017). Molecular confirmation of
trematodes in the snail intermediate hosts from Ratchaburi Province,Thailand. Asian
Pacific Journal of Tropical Disease. 7(5) 286-292.
Chontananarth, T., Tejangkura, T., Wetchasart, N. and Chimburut, C. (2017). Morphological
Characteristics and Phylogenetic Trends of Trematode Cercariae in Freshwater Snails
from Nakhon Nayok Province, Thailand. Korean Journal for Parasitology. 55(1) 47-54.0.
Chontananarth, T. and Wongsawad, C. (2017). The pleurophocercous cercariae infection in
snail Family Thiaridae Grey, 1847 Northern, Thailand. Asian Pacific Journal of Tropical
Disease. 7(4) 205-210.
Chontananarth, T. (2017). Multiplex PCR Assay for Discrimination of Centrocestus caninus
and Stellantchasmus falcatus. Asian Pacific Journal Tropical of Biomedicine. 7(2) 103
– 106.
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Anucherngchai, S., Tejangkura, T. and Chontananarth, T. (2016). Epidemiological situation
and molecular identification of cercarial stage in freshwater snails in Chao – Phraya
basin, Central Thailand. Asian Pacific Journal Tropical of Biomedicine. 6(6); 539-545.
Sripalwit, P., Wongsawad, C., Chontananarth, T., Anuntalabhochai, S., Wongsawad, P. and
Chai J.Y. (2015). Worm Developmental and Phylogenetic Characteristic of
Stellantchasmus falcatus (Trematoda: Heterophyidae) from Thailand. Korean Journal
of Parasitology . 53(2): 201 – 207
Wongsawad, C., Chontananarth, T., Wongsawad, P. and Choovattanapakorn, N. (2014).
Occurrence of Helminths Infection in Norway Rats (Rattus norvegicus) from Mueang
District, Chiang Mai Province. Chiang Mai Veterinary Journal. 12(3): 159-165.
Chontananarth, T., Wongsawad, C., Chomdej, S., Krailas, D. and Chai J.Y. (2014). Molecular
phylogeny of trematodes in Family Heterophyidae based onmitochondrial cytochrome
c oxidase subunit I (mCOI). Asian Pacific Journal Tropical of Medicine. 7: 446-450.
Chontananarth, T. and Wongsawad, C. (2013). Prevalence of Haplorchis taichui Infection in
Snails from MareTaeng basin, Chiang Mai Province by Using Morphological and
Molecular Technique. Journal of Yala Rajabhat University. Journal of Yala Rajabhat
University. 8(1): 9-21.
Chontananarth, T. and Wongsawad, C. (2013). Epidemiology of cercarial stage of trematodes
in freshwater snails from Chiang Mai Province, Thailand. Asian Pacific Journal Tropical
of Biomedicine. 3(3): 237-243.
Chontananarth, T. and Wongsawad, C. (2011). Prevalence of Haplorchis taichui in field
collected snails: molecular approach. Korean Journal of Parasitology. 48(4): 165 – 168.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
Anucherngchai, S. and Chontananarth, T. (2016). The Prevalence and Morphological
Characteristic of Trematodes Infection in Freshwater Snails, Filopaludina in Bangkok,
Thailand Proceedings of the ASTC 2016: The 4th Academic Science and Technology
Conference 2016, Bangkok, Thailand.
Panich, W., Sabaijai, M. and Chontananarth, T. (2016). Prevalence of Camallanus anabantis
in Climbing Perch (Anabas testudineus (Bloch, 1792)) Salaya District, Nakhonpatom
Province. Proceedings of the ASTC 2016: The 4th Academic Science and Technology
Conference 2016, Bangkok, Thailand.
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Chimburut, C., Wetchasart, N. and Chontananarth, T. (2016). The Parapleurophocercous
Cercaria Infection in Freshwater Snails, Family Thiaridae from Nakhon Nayok Province,
Thailand by Morphological and Molecular Biology Methods Proceedings of the ASTC
2016: The 4th Academic Science and Technology Conference 2016, Bangkok, Thailand.
Chontananarth, T. (2015). Epidemiological situation of trematode, Philophtalmus, by using
light and scanning electron microscope with PCR-based methods. Proceedings of the
8th AMC and the 32nd MST Annual Conference 28-30 January 2015, Nakhon Pathom,
Thailand 245-248.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชว 101
ชว 102
ชว 103
ชว 191
ชว 192
ชว 201
ชว 271
ชว 305
ชว 322
ชว 326
ชว 404
ชว 412
ชว 454
ชว 455
ชว 481
วจช 451
ทช 492

ชื่อรายวิชา
ชีววิทยา 1
ชีววิทยา 2
ชีววิทยาพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
วิทยาโพรโทซัว
จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยาเบื้องต้น
การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ปรสิตวิทยา
สาหร่ายวิทยา
สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา
วิทยาภูมิคุ้มกัน
ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกัน
สัมมนาทางชีววิทยา
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5
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ทช 493
ทช 612
ทช 624
ทช 791

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6
ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล
วิธีการวินิจฉัยปรสิตทางการแพทย์และสัตวแพทย์
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ ระบุ
ที่ได้รับทุน
สถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ)
ระบาดวิทยาและการระบุช นิดเชิงโมเลกุล เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
2557
ผู้อานวยการ
ของของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คา
แผนการวิจัย
เรียวงศ์ Heterophyidae เพือ่ ประเมินผล
กระทบการใช้พื้นที่เกษตรกรรมในลุ่มแม่น้า
เจ้าพระยา
การศึกษาอุบัติการณ์การติดเชื้อพยาธิใบไม้ เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ
2558
หัวหน้า
ในวงศ์ Heterophyidae โดย เทคนิค
โครงการ
Multiplex PCR
พลวัตรการติดเชื้อพยาธิใบไม้วงศ์
เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
2558
หัวหน้า
Heterophyidae ระยะตัวอ่อนในสัตว์น้า
โครงการ
บางชนิดในจังหวัดนครนายก
การระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ และ เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
2558
ผู้อานวยการ
หอยน้าจืดวงศ์ Thiaridae ในจังหวัดราชบุรี
แผนการวิจัย
การประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส
เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ
2558
หัวหน้า
สาหรับการระบุชนิดพยาธิใบไม้ในโฮสต์
โครงการ
กึ่งกลางและโฮสต์เฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรม
บริเวณในจังหวัดนครนายก
การประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่เพอลิเมอเรส งบประมาณแผ่นดิน
2559
หัวหน้า
เพื่อตรวจสอบการติดเชื้อของในลาไส้ขนาด
โครงการ
เล็ก Haplorchis taichui ในสัตว์น้าบริเวณ
พื้นที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
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ค่าความชุก และการระบุชนิดเชิงโมเลกุล
ของพยาธิใบไม้ในหอยขมสกุล
Filopaludina ในที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
ตอนล่าง
การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ
สาหรับตรวจสอบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ใน
ลาไส้สกุล Echinostoma ในโฮสต์กึ่งกลาง
การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบ
เพื่อตรวจหาการติดพยาธิใบไม้ในลาไส้ใน
สกุล Echinostoma Rudolphi, 1809 ใน
สัตว์เศรษฐกิจ
การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบ
เพื่อตรวจหาการติดพยาธิใบไม้ในลาไส้ใน
สกุล Echinostoma Rudolphi, 1809 ใน
สัตว์เศรษฐกิจ

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

2559

หัวหน้า
โครงการ

เงินรายได้
บัณฑิตวิทยาลัย

2559

หัวหน้า
โครงการ

งบประมาณแผ่นดิน

2560

หัวหน้า
โครงการ

งบประมาณแผ่นดิน

2560

หัวหน้า
โครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
มนตรี มณีภาค
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Montree Maneepark
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ที่ทางาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์ 08-6367-5264
Email montreem@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีท่สี าเร็จ
วท.บ.
ชีววิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547
วท.ม.
วิทยาศาสตร์การแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550
วท.ด.
สรีรวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555
ความเชี่ยวชาญ
สรีรวิทยาไฟฟูา
ชีววิทยาของการปวดศีรษะ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Saleewong, T., Srikiatkhachorn, A., Maneepark, M., Chonwerayuth, A. and BongsebandhuPhubhakdi, S. (2013). Computational approach to long-term potentiation in
hippocampal CA1 area describes the efficacy of stimulation patterns. Asian Biomed.
7(3):347–56.
Maneepark, M., Srikiatkhachorn, A. and Bongsebandhu-phubhakdi, S. (2012). Involvement of
AMPA receptors in CSD-induced impairment of LTP in the hippocampus. Headache
52(10):1535-45.
Saleewong, T., Srikiatkhachorn, A., Maneepark, M., Chonwerayuth, A. and Bongsebandhuphubhakdi, S. (2012). Quantifying altered long-term potentiation in the CA1
hippocampus. J Integr Neurosci. 11(3):243–64.
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2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ดวงพร สมจันทร์ตา, มนตรี มณีภาค, และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2559). การศึกษาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการเรียนตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา เรื่อง กายวิภาคของพืช. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1. หน้า 353-360.
Hansrivijit, P., Vibulyaseck, S., Maneepark, M., Srikiatkhachorn, A. and Bongsebandhuphubhakdi, S. (2015). GluN2A/B ratio elevation induced by cortical spreading
depression: electrophysiological and quantitative studies of the hippocampus. J
Physiol Sci. 65(Suppl 2):S-3 – S-10.
3. ตารา/หนังสือ
มนตรี มณีภาค. คู่มือปฏิบัติการชีววิทยา 1: บทปฏิบัติการที่ 1 กล้องจุลทรรศน์. กรุงเทพฯ: ซัคเซส
พับลิเคชั่น; 2557.
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

ผลของแคฟเฟอีนต่อการรับรู้ความเจ็บปวด
ไทรเจมินัลเมื่อชักนาด้วยจีทีเอ็นในหนูแรท

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ ระบุ
ที่ได้รับทุน
สถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ)
เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 2559
หัวหน้า
โครงการวิจัย
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชือ่ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

รักชนก โคโต
Rakchanok Koto
อาจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0-2649-5000 ต่อ 18101 มือถือ 081-822-7968
rakchanokkt@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.ม.
ปร.ด.

พันธุศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

สถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
2538
2543
2549

ความเชี่ยวชาญ
Genetics Biotechnology Molecular Biology
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ปวีนันทร์ รังแก้ว และ รักชนก โคโต (2559) ผลของเทคนิคการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและไมโครเวฟต่ออาหาร
และอุปกรณ์สาหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการย้ายเนื้อเยื่อโดยไม่ใช้ตู้ถ่ายเนื้อเยื่อ. วารสารวิทยาศาสตร์
มศว. 32(2), 147-161.
Sooksomwaja, T., Koto, R. and Ativetin, T. (2016). Green Golf Course Standard for Sustainable
Sport Tourism. Scholar. 8(2), 225-237.
Sornchai, P., Koto, R., Burns, P., Chanprame, S., Imsabai, W. and Chanprame, S. (2015).
Genetic Transformation of Dendrobium 'Sonia Earsakul' with Antisense Carica papaya
ACO1 Gene. Modern Applied Science. 9 (12). doi: 10.5539/mas.v9n12p125
Sarawaneeyaruk, S., Pringsulaka, O., Wichalek, S., Koto, R. and Sukkhum, S. (2014). The effect
of domestic wastewater from Thailand’s Saen Saeb canal on plant growth and
rhizosphere microorganisms. Songklanakarin J. Sci. Technol. 36 (6), 627-632.
ปิยนุช ศรชัย รักชนก โคโต และเสริมศิริ จันทรเปรม (2554). วิธีและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การถ่ายยีนเข้าสู่กล้วยไม้สกุลหวายโดยวิธีใช้เครื่องยิงอนุภาคและการใช้อะโกรแบคทีเรียมเป็นพาหะ.
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 42(2), 255-264.
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อรินทม์ งามนิยม บุษบา ปันยารชุน รักชนก โคโต และ สุภาพร สุกสีเหลือง. (2554) การกระจายตัวของ
เซลล์อิมมูโนรีแอกทีฟ Bcl-2 ในสมองของปลาซิวข้าวสาร (Oryzias minutillus, Teleostei) วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว. 27(1), 129-143.
รักชนก โคโต สุภาพร สุกสีเหลือง ชวิศร์ อรรถสาสน์ อภิรดี ซ้วนตั้น และอรินทม์ งามนิยม. (2554) การ
สารวจพรรณสัตว์น้าในอ่างเก็บน้าและแหล่งน้า 4 แห่ง ในอาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเชิงนิเวศ. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 27(2), 207-227.
2. หนังสือ/ตารา
สุภาพร สุกสีเหลือง รักชนก โคโต ชวิศร์ อรรถสาสน์ วิรงรอง ดวงใจ ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์ ธราดล เทพ
อารีนันท์ ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ อภิรดี ซ้วนตั้น และอรินทม์ งามนิยม. 2554. คู่มือยุวอาสา ใครอยาก
พาเที่ยวยกมือขึ้น. สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 108 หน้า.
3. ภาระงานสอน
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
BI 101 Biology I
BI 103 Basic Biology I
BI 191 Biology Laboratory I
BI 192 Biology Laboratory II
BI 272 Plant Tissue Culture
BI 331 Introduction to Organic Chemistry and Biochemistry
BI 341 Genetics
BI 371 Introduction to Biotechnology
BI 403 Human Genetics
BI 431 Plant Molecular Biology
BI 444 Cytogenetics
BI 506 Cell Structure and Function
BI 517 Advance Plant Cell and Tissue Culture
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

สุขุมาภรณ์ แสงงาม
Sukhumaporn Saeng-ngam
อาจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18101
Sukhumaporns@g.swu.ac.th , Sukhuma44@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2543
วท.ม.
พฤกษศาสตร์
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
2547
วท.ด
วิทยาศาสตรชีวภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555
ความเชี่ยวชาญ
Plant Physiology Plant Stress Physiology และ Molecular Biology
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
Saeng-Ngam, S., Limruengroj, K., Pichyangkura, R., Chadchawan, S. and Buaboocha, T. (2014).
Chitosan Potentially Induces Drought Resistance in Rice Oryza sativa L. via Calmodulin.
J. Chitin Chitosan Sci. 2:117-122.
Saeng-ngam, S., Takpirom, W., Buaboocha, T. and Chadchawan, S. (2012). The role of the
OsCam 1-1 salt stress Sensor in ABA Accumulation and Salt Tolerance in Rice. Journal
of Plant Biology. 55:198-208.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี)
กนกวรรณ ปานสุขสาร, พูนพิภพ เกษมทรัพย์ และสุขุมาภรณ์ แสงงาม. (2558). อิทธิพลของก๊าซโอโซนต่อ
ระดับของสารต้านอนุมูลอิสระในคะน้า (Brassica alboglabra). การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 9. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558. หน้า 49-60.
กิตติญา พรรณา, อภิชาต สุขสาราญ, คณพล จุฑามณี และสุขุมาภรณ์ แสงงาม. (2558). ผลของสาร 7,8dihydro-8-20-hydroxyecdysone (DHECD) ต่อการเติบโตและปริมาณน้าตาลรวมของข้าวพันธุ์
กข31 (Oryza sativa L. cv. RD31) ภายใต้ความเครียดจากสภาวะแล้ง. การประชุมวิชาการ
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พฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558.
หน้า 194-207.
อพิธาน ทรัพย์วิจิต, อภิชาต สุขสาราญ, คณพล จุฑามณี และสุขุมาภรณ์ แสงงาม. (2558). ผลของสาร 7,8dihydro-8-20-hydroxyecdysone (DHECD) ต่อปริมาณคลอโรฟิลล์รวมและปริมาณโพรลีนของ
ข้าวพันธุ์ กข47 (Oryza sativa L. cv. RD47)ภายใต้ความเครียดจากสภาวะแล้ง. การประชุมวิชาการ
พฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558.
หน้า 208-221.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชว102
ชว192
ชว451
ชว457
ชว312
ชว481
SCI412
ทช633
ทช502

ชื่อรายวิชา
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
สรีรวิทยาพืช
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของพืช
สัมมนาทางชีววิทยา 1
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาการปัจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

เรื่อง ความสามารถในการทนความเค็มและ
อิทธิพลของกรดแอบไซซิกจากภายนอกต่อ
การปรับตัวทางสรีรวิทยา บางประการของ
ข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง และข้าวพันธุ์เล็บนก

แหล่งทุน

เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2556)

ปีงบประมาณ ระบุ
ที่ได้รับทุน
สถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ)
2556-2557 หัวหน้า
โครงการ
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ปัตตานี ภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็ม
อิทธิพลของก๊าซโอโซนต่อระดับของสารต้าน เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรี
อนุมูลอิสระในผักคะน้าและกวางตุ้ง
นครินทรวิโรฒ (เงินรายได้
บัณฑิตวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ 2557)
การเพิ่มความสามารถในการทนต่อ
เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรี
ความเครียดจากภาวะแล้ง ของข้าวพันธุ์
นครินทรวิโรฒ (ประจาปี
ปทุมธานี 1
งบประมาณ 2558)
การใช้สารแอนาลอกของเอคไดสเตียรอยด์ใน เครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาค
การเพิ่มผลผลิตข้าวในเขตพื้นที่เพาะปลูก
กลาง) โครงการจัดการ
จังหวัดสิงห์บุรี
ความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
และนวัตกรรม ประจาปี
งบประมาณ 2557
ความสามารถในการทนแล้งของข้าวพันธุ์เล็บ เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรี
นกปัตตานี ภายใต้ความเครียดจากสภาวะ นครินทรวิโรฒ ประจาปี
แล้ง
งบประมาณ 2558
การเพิ่มผลผลิตของข้าวไทยในพื้นที่
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาค
เพาะปลูกจังหวัดสิงห์บุรีด้วยสารบราสสิ
กลาง) โครงการจัดการ
โนสเตียรอยด์มิมิก
ความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
และนวัตกรรม ประจาปี
งบประมาณ 2558
สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
ผลของสารแอนาลอกเอคไดสเตียรอยด์ต่อ เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรี
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการ นครินทรวิโรฒ ประจาปี
ของข้าวภายใต้สภาวะเครียดจากความแล้ง งบประมาณ 2559
ผลของสารแอนาลอกเอคไดสเตียรอยด์ต่อ เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
การเติบโตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ประจาปีงบประมาณ 2559
ภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็ม
การเพิ่มความสามารถในการทนแล้งของ
เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์

2557-2558

หัวหน้า
โครงการ

2557-2558

หัวหน้า
โครงการ

2557-2558

หัวหน้า
โครงการ

2558-2559

หัวหน้า
โครงการ

2558-2559

หัวหน้า
โครงการ

2559-2560

หัวหน้า
โครงการ

2559-2560

หัวหน้า
โครงการ

2559-2560

หัวหน้า
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มะเขือเทศด้วยสารบราสสิโนสเตียรอยด์มิมิก
ประสิทธิภาพการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรและการเก็บกัก
คาร์บอนในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
การตอบสนองทางสรีรวิทยาบางประการ
ของพริ กด้วยการใช้ถ่านชีวภาพจากซัง
ข้าวโพดในการปรับปรุงพื้น ที่ดินเปรี้ยว

ประจาปีงบประมาณ 2559
ทุนงบประมาณแผ่นดิน
2560-2561
ปีงบประมาณ 2560

โครงการ
ผู้อานวยการ
แผนงานวิจัย

ทุนงบประมาณแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2560

หัวหน้า
โครงการ

2560-2561
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

สุฑามาศ นิยมพานิช
Suthamat Niyompanich
อาจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0-2649-5000
suthamat@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู
ปร.ด.
ชีวเคมี

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่สาเร็จ
2551
2552
2558

ความเชี่ยวชาญ
Biochemistry, Metabolic engineering, Synthetic Biology, Proteomics (MALDI-TOF MS)
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Wang, J., Niyompanich, S., Tai, Y.S., Wang, J., Bai, W., Mahida P., Gao T. and Zhang K. (2016).
Engineering Highly Efficient E. coli strain for Mevalonate Fermentation by Chromosomal
Integration. Applied and Environmental Microbiology. 7:AEM-02178.
นนทกร อรุณพฤกษากุล อัจฉริยา รังษิรุจิ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และ สุฑามาศ นิยมพานิช.(2559). การ
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความสามารถในการแก้ ปั ญ หาของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน: ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21; 28 กรกฎาคม
2559; มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, ประเทศไทย.
อาทิตยา พูนเรือง อัจฉริยา รังษิรุจิ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ อรอนงค์ พริ้งศุลกะ และ สุฑามาศ นิยมพานิช.
(2559). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เรื่อง เคมี
ที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่
ประชาคมอาเซียน: ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21; 28 กรกฎาคม 2559; มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, ประเทศ
ไทย.
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Niyompanich, S., Srisanga, K., Jaresitthikunchai, J., Roytrakul, S. and Tungpradabkul, S. (2015).
Utilization of Whole-Cell MALDI-TOF Mass Spectrometry to Differentiate Burkholderia
pseudomallei Wild-Type and Constructed Mutants. PloS one. 10(12):e0144128. (Thesis)
Niyompanich, S., Jaresitthikunchai, J., Srisanga, K, Roytrakul, S. and Tungpradabkul, S. (2014).
Source-identifying biomarker ions between environmental and clinical Burkholderia
pseudomallei using whole-cell matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight
mass spectrometry (MALDI-TOF MS). PloS one. 9(6):e99160. (Thesis)
2. หนังสือ/ตารา
-

3. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
BI 101
BI 191
BI 192
BI 301
BI 341
BI 431
BI 442
BI 481
BE 481

ชื่อรายวิชา
Biology I
Biology Laboratory I
Biology Laboratory II
Cell Biology
Genetics
Plant Molecular Biology
Genetic Engineering
Seminar in Biology I
Seminar in Biology Teacher
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาวอนิษฐาน ศรีนวล
Anitthan Srinual
อาจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0-2649-5000 ต่อ 18506 มือถือ 081-2919912
anitthan@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
ชีววิทยา
วท.ม.
ชีววิทยา
ปร.ด.
ชีววิทยา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่สาเร็จ
2543
2547
2552

ความเชี่ยวชาญ
กายวิภาคศาสตร์พืช สัณฐานวิทยาพืช และอนุกรมวิธานพืช
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ฐิติญา สุธานนท์ อนิษฐาน ศรีนวล และวิโรจน์ เกษรบัว. (2559). กายวิภาคศาสตร์ใบของพืชสมุนไพรบาง
ชนิดบริเวณปุาชายเลนในภาคตะวันออกของประเทศไทย. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 8(2): 307-325.
จิดาภา พรหมสิงห์ อนิษฐาน ศรีนวล และวิโรจน์ เกษรบัว. (2559). กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของ
พืชวงศ์มะขามปูอม (Phyllanthaceae) บางชนิดในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 18(3): 87-99.
เกื้อชน ปิยะประภาพันธ์ และอนิษฐาน ศรีนวล. (2558). กายวิภาคศาสตร์ใบของพืชเผ่า Miliuseae วงศ์
กระดังงา (Annonaceae) สกุล Miliusa, Mitrephora, Polyalthia และ Sageraea บางชนิดใน
ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 43(4): 656-672.
วิโรจน์ เกษรบัว และอนิษฐาน ศรีนวล. (2558). การศึกษาเบื้องต้นทางเนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืช
วงศ์ลั่นทม (Apocynaceae) ในประเทศไทย. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 7(1): 1-15.
อนิษฐาน ศรีนวล และวิโรจน์ เกษรบัว. (2557). กายวิภาคศาสตร์ เปรียบเทียบเนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์
กระดังงา (Annonaceae) บางชนิดในประเทศไทย. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 6(1): 27-42.
ดาราวรรณ สุขเจริญ อนิษฐาน ศรีนวล และวิโรจน์ เกษรบัว. (2557). กายวิภาคศาสตร์ เนื้อเยื่อชั้นผิวใบ
ของพืชวงศ์ส้ม (Rutaceae). วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 6(1): 11-26.
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2. หนังสือ/ตารา
อนิษฐาน ศรีนวล. (2558). บทปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง เซลล์ ในคู่มือปฏิบัติการชีววิทยา 1 ชว 191
กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อนิษฐาน ศรีนวล. (2558). บทปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง อาณาจักรพืช 1 ในคู่มือปฏิบัติการชีววิทยา 1 ชว
191 กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
3. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
BI 101
BI 102
BI 191
BI 192
BI 221
BI 213
BI 311
BI 312
BI 342
BI 391
BI 492
BI 493
BI 494
BI 512
BI 519
BI 613
BI 685
BI 693
BI 694
ED 591
ED 592

ชื่อรายวิชา
Biology I
Biology II
Biology Laboratory I
Biology Laboratory II
Integrated Microanatomy
Anatomy of Angiosperm
Plant Anatomy
Plant Morphology, Anatomy and Physiology
Developmental Biology
Microtechniques
Project
Science Project I
Science Project II
Advanced Plant Anatomy
Plant Diversity
Plant Structures and Functions
Intensive Biology Teaching
Seminar in Biological Education I
Seminar in Biology Education II
Education Internship I
Education Internship II
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม…วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)...
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง...วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)...
เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ ......2...... ปีการศึกษาที่ ....2560..................
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
1. ดาเนินการเพื่อให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถรองรับกับการปฏิรูปทางการศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อ
สามารถผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณภาพได้
2. มีการเปลี่ยนแปลงจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกจาก 13 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
(หน่วยกิต)
1.หมวดวิชาบังคับ
12
2.หมวดวิชาเลือก
13
3. ปริญญานิพนธ์
12
จานวนหน่วยกิตรวม
37
ไม่น้อยกว่า
รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หมวดวิชาบังคับ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
(หน่วยกิต)
12
12
12

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชว 506 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชว 508 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
สารชีวโมเลกุล พันธุศาสตร์ระดับ
โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์
โมเลกุลและการประยุกต์
ภายในเซลล์ สารชีวโมเลกุล วัฏจักรเซลล์
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เทคโนโลยีดีเอ็น
เอสายผสม และการศึกษาจีโนม
ชว 594 สถิติการวิจัยทางชีววิทยา
ชว 597 สถิติการวิจัยทางชีววิทยา
3(3-0-6)
3(2-3-4)
พารามิเตอร์และค่าสถิติ การ
สถิติพรรณานา การประมาณค่าแบบจุด

36

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง การ
ทดสอบสมมติฐาน การวางแผนการ
ทดลอง สหสัมพันธ์และการถดถอย
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ หลักการเลือกใช้
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การอ่าน
เขียน และตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การเตรียมข้อมูลและแปลผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

และแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การ
วางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม สหสัมพันธ์และการ
วิเคราะห์ถดถอย สถิตไิ ม่ใช้พารามิเตอร์
หลักการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยทาง
ชีววิทยา ปฏิบัติการการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิจัยทางชีววิทยา การอ่าน เขียน และ
ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการอ่าน
ค่าสถิติตา่ ง ๆ จากงานวิจัยทางชีววิทยา
ชว 595 ระเบียบวิธีวิจัย
1(0-2-1) ชว 595 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา
เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
2(1-2-3)
จากเอกสารและฐานข้อมูล การเขียน
วิธีและเทคนิคการวิจัย หลักจริยธรรม
โครงร่างวิจัยจริยธรรมและจรรยาบรรณ จรรยาบรรณการวิจัย และข้อกฎหมายที่
การทาผลงานวิจัย และการเตรียม
เกี่ยวข้อง องค์ประกอบหลักของกรอบ
เอกสารวิจยั ทางชีววิทยาเพื่อเผยแพร่
งานวิจัยในเชิงปริมาณและ/หรือเชิง
ผลงาน
คุณภาพ รวมถึงแนวทางการทางานวิจัย
ทางด้านชีววิทยา ในการกาหนดปัญหา
ออกแบบการวิจัย สืบค้น รวบรวมข้อมูล
เขียนโครงร่างงานวิจัยและนาเสนอข้อมูล
อย่างเป็นระบบ สาหรับประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาวิจัยทางด้านชีววิทยา
ชว 582 เครื่องมือทางชีววิทยา
2(1-3-2)
ทฤษฎี เทคนิคที่สาคัญ และการใช้
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในด้านชีววิทยา
พื้นฐานและระดับโมเลกุล

ชว 604 ชีววิทยาประชากร 3(3-0-6) ชว 541 พันธุศาสตร์ประชากร 3(3-0ศึกษาประชากรโดยผสมผสานความรู้ 6)
พันธุศาสตร์ประชากร นิเวศวิทยา
ความสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่
ประชากร และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ของยีนและจีโนไทป์ ผลของความถี่ของยีน
ต่อความผันแปรของลักษณะต่าง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิต และกระบวนการเกิดวิวฒ
ั นาการ

หมายเหตุ
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ย้ายหมวด
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ในระดับประชากร

ชว 691 สัมมนาทางชีววิทยา

ชว 591 สัมมนาทางชีววิทยา

1(0-2-1)
1(0-2-1)
ฝึกให้นิสิตค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอผลงาน
และน าเสนอผลงานการวิ จั ย ทาง การวิจัยทางชีววิท ยา โดยการให้สัมมนา
ชี ว วิ ท ยา โดยการให้ สั ม มนาและ และแลกเปลี่ยนความรู้
แลกเปลี่ยนความรู้
ชว 692 สัมมนาทางชีววิทยา 2

ชว 592 สัมมนาทางชีววิทยา 2

1(0-2-1)
ฝึ ก ใ ห้ นิ สิ ต ค้ น ค ว้ า ร ว บ ร ว ม
วิเคราะห์ และนาเสนอผลงานการวิจัย
ทางชี ว วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปริ ญ ญา
นิ พ น ธ์ โ ด ย ก า ร ใ ห้ สั ม ม น า แ ล ะ
แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การทาปริญญานิพนธ์และการนาเสนอ
ผลงานวิจัย
หมวดวิชาเลือก
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ชว 501 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา
2(1-3-2)
ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยา
การค้นคว้า เทคนิค และวิธีการที่
พัฒนาขึ้นเพื่อความก้าวหน้าทาง
ชีววิทยา ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

1(0-2-1)
รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอผลงาน
การวิ จั ย ทางชี ว วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ โดยการให้ สั ม มนาและ
แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ท า ป ริ ญ ญ านิ พ นธ์ แ ละ การ น าเ ส นอ
ผลงานวิจัย

ชว 502 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา
3(2-3-4)
ศึกษาวิทยาการใหม่ที่ก้าวหน้าทาง
ชีววิทยาอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้วิธีการใหม่ที่ทันสมัย ในด้าน
การเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และ
ด้านอื่น ๆ ทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิ

ชว 505 หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา 2
3(2-3-4)
วิทยาการใหม่ที่ก้าวหน้าทางชีววิทยา
อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการประยุกต์ใช้วิธีการ
ใหม่ที่ทันสมัย ในด้านการเกษตร
การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และด้านอืน่ ๆ ทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
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ชว 504 หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา 1
2(1-3-2)
หัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยา การ
ค้นคว้า เทคนิค และวิธีการที่พัฒนาขึ้น
เพื่อความก้าวหน้าทางชีววิทยา ทั้งทฤษฎี
และปฏิบตั ิ

หมายเหตุ
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
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ชว 503 วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกีย่ วกับ
วิวัฒนาการ การกาเนิดของเอกภพ
โมเลกุลอินทรีย์ เซลล์โพรแคริโอตและยู
แคริโอต การเกิดสปีชีส์ใหม่
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับ
โมเลกุล วิวัฒนาการของพืชและสัตว์
กลไกการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของ
ประชากร ตลอดจนกลไกที่เกีย่ วข้องกับ
การแข่งขัน และการคัดเลือกทางเพศ
ชว 508 ชีวภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการและปัจจัยที่เกีย่ วข้อง
กับการแพร่กระจายของพืชและสัตว์
ตามสภาพภูมิศาสตร์ของโลกในทวีปต่าง
ๆ และการแพร่กระจายของพืชและสัตว์
ในประเทศไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

ชว 563 ชีวภูมิศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
ศึกษารูปแบบและคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงระดับการกระจายตัวของ
สิ่งมีชีวิตในภูมิประเทศ ต่าง ๆ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน ระบบนิเวศ
การกระจายตัวทางความหลากหลายในทุก
ระดับขั้นของสิ่งมีชีวิต คาดการณ์การ
ทางานและประโยชน์ของระบบนิเวศใน
พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก รวมไปถึง
แนวความคิดและเครื่องมือขั้นสูงที่ช่วย
อธิบายระดับการเปลี่ยนแปลงการกระจาย
ตัวของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายที่
เกิดขึ้น

ชว 511 สาหร่ายวิทยาขั้นสูง 3(2-3-4)
ศึกษาแหล่งกระจายพันธุ์ เก็บ
รวบรวม จาแนกชนิด สรีรวิทยา และ
โครงสร้างโดยละเอียดของสาหร่ายกลุ่ม
ต่าง ๆ การเพาะเลีย้ งสาหร่ายที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ
ชว 512 กายวิภาคศาสตร์งของพืชขั้นสู
3(2-3-4)
ศึกษาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ
ในระบบเนื้อเยื่อผิว ระบบเนื้อเยื่อพื้น
และระบบเนื้อเยื่อลาเลียง ในเรื่อง
ลักษณะเฉพาะ หน้าที่ การเรียงตัว

หมายเหตุ

ชว 512 กายวิภาคศาสตร์ขั้นสูงของพืช
3(2-3-4)
ความสัมพันธ์และการปรับตัวของ
โครงสร้างภายในพืชกับโครงสร้างภายนอก
พืชในแต่ละถิ่นอาศัย ลักษณะที่สามารถ
นาไปใช้ในการระบุชนิดพืชและการจัด

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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วิวัฒนาการ การเจริญเติบโตและการ
จาแนกพืช ศึกษางานวิจัย เทคนิคทางด้าน
แปรสภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อในการ กายวิภาคศาสตร์ขั้นสูง และการ
เจริญเติบโตระยะปฐมภูมิและทุตยิ ภูมิ ประยุกต์ใช้ลักษณะกายวิภาคศาสตร์
ของอวัยวะพืชเน้นหนักในพืชดอก
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่มีคณ
ุ ค่า
ต่ออนุกรมวิธานพืช และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
ชว 513 สารเคมีในพืช
3(2-3-4)
ศึกษาสารเคมีในพืชโดยเฉพาะ
อินทรียสาร คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด
อัลคาลอยด์ ไกลโคไซด์ ฮอร์โมน สูตร
โครงสร้าง แหล่งที่อยู่ภายในพืช และ
การนาไปใช้ประโยชน์
ชว 514อนุกรมวิธานของพืชขั้นสูง
3(3-0-6)
ศึกษาการจาแนกพืชเข้าเป็นหมวดหมู่
ประวัติ หลักและระบบในการจาแนก
รวมทั้ง แนวคิดใหม่ในการจาแนก โดย
เน้นในพืชดอกที่พบมากในประเทศไทย

ชว 511 อนุกรมวิธานขั้นสูงของพืช
3(3-0-6)
ประวัติความเป็นมาของระบบต่าง ๆ ใน
การจัดจาแนกพืช กฎสากลของการตั้งชื่อ
พืช ระบบการจัดจาแนกพืชที่ใช้ในปัจจุบัน
โดยเน้นระบบ APG การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและหลักฐานทางอนุกรมวิธาน
ต่าง ๆ ในการจัดจาแนกพืชและแก้ปัญหา
ในการประเมินเชิงวิวัฒนาการชาติพันธุ์
โดยเน้นกลุ่มพืชมีดอก
ชว 515 สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของ ชว 515 สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพืช
พืชมีท่อลาเลียง
3(2-3-4) มีท่อลาเลียง
3(2-3-4)
ศึกษาสัณฐานของพืชมีท่อลาเลียง
สัณฐานของพืชมีท่อลาเลียง
เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างตาม เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างตาม
ประวัติการวิวัฒนาการของพืช
ประวัติการวิวัฒนาการของพืช

ชว 516 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ชว 531 ชีววิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูงของ
3(3-0-6) พืช
3(3-0-6)
ศึกษา วิเคราะห์ และวิจารณ์
กลไกการเจริญและการทางานของพืชใน
กระบวนการต่าง ๆ ในพืชชั้นสูงในระดับ ระดับโมเลกุล เทคนิคที่ใช้ทางชีววิทยา

หมายเหตุ
 คงเดิม
 ตัดออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
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ชีววิทยาโมเลกุล โครงการจีโนมของพืช
และการประยุกต์ใช้พืชตัดแต่ง
พันธุกรรม
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ระดับโมเลกุลของพืชในระดับสูง
วิทยาการใหม่มเี กี่ยวข้องกับการประยุกต์
เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุ
วิศวกรรมในพืช การปรับปรุงผลิตผลและ
คุณภาพของพืช การนาเทคนิคต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับพืชมาประยุกต์ใช้ในด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการแพทย์
ชว 517 การเพาะเลี้ยงเซลล์และ
ชว 513 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ
เนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
3(3-0-6) ประยุกต์ของพืช
3(2-3-4)
ศึกษาพัฒนาการของเทคโนโลยีและ
พัฒนาการของเทคโนโลยีและการ
การประยุกต์ใช้การเพาะเลีย้ งเซลล์และ ประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเซลล์และ
เนื้อเยื่อพืชเพื่อการใช้ประโยชน์ในการ เนื้อเยื่อพืช การใช้ประโยชน์ในการ
ขยายพันธุ์พืชและการผลิตสารทุตยิ ภูมิ ขยายพันธุ์พืชและการผลิตสารทุตยิ ภูมิ
ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับ ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับ
อุตสาหกรรม และการปรับปรุงพันธุ์พืช อุตสาหกรรม และการปรับปรุงพันธุ์พืช
โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงโดยการก่อ
โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงด้วยวิธีการก่อ
กลายพันธุ์ การผลิตลูกผสมข้ามสปีชีส์ กลายพันธุ์ การผลิตลูกผสมข้าม สปีชีส์
การช่วยชีวิตลูกผสม และพันธุวิศวกรรม การช่วยชีวิตลูกผสม และพันธุวิศวกรรม
เพื่อประโยชน์ทั้งด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม
ชว 518 เฟิร์นวิทยาขั้นสูง 3(2-3-4)
ศึกษาสัณฐานวิทยาของโครงสร้างทั้ง
ที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์และไม่
เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของเฟิร์น และพืช
ใกล้เคียงเฟิร์น ศึกษาวัฎจักรชีวิต ระบบ
การจัดจาแนก การตรวจสอบชนิด
นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุต์ าม
เขตภูมิศาสตร์ รวมถึงศึกษารายละเอียด
ของเฟิร์นบางวงศ์ โดยเฉพาะวงศ์ที่พบ
ในประเทศไทย และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
ชว 522 สังขวิทยา
3(2-3-4) ชว 521 สังขวิทยาขั้นสูง
3(2-3-4)
ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ขั้นสูง
พฤติกรรม วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา
การกระจายตัว ความสาคัญทางการแพทย์
อนุกรมวิธาน และความสาคัญทาง
และทางเศษฐกิจ และความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจของมอลลัสค์
วิวัฒนาการของมอลลัสก์ ที่พบในประเทศ

หมายเหตุ
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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ไทย รวมไปถึงศึกษาหลักการจัดจาแนก
และระบุชนิดโดยใช้ความรู้ทางด้าน
โมเลกุล
ชว 522 ปรสิตวิทยาขั้นสูง
3(2-3-4)
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้าน
ปรสิตวิทยา การประยุกต์เทคนิคทางรังสี
วิทยา ชีวเคมี วิทยาภูมิคุ้มกัน ชีววิทยา
ระดับโมเลกุล และแขนงวิชาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปรสิตวิทยา
ชว 523 กีฏวิทยาแหล่งน้า
3(2-3-4)
ชีววิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และ
การจัดจาแนกแมลงน้า

ชว 524 วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์
สะเทินน้าสะเทินบก
3(2-3-4)
กาเนิด วิวัฒนาการ และอนุกรมวิธาน
ของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้า
สะเทินบก โครงสร้างและหน้าที่ของ
อวัยวะต่าง ๆ ตามลักษณะสัณฐานวิทยา
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พฤติกรรม
นิเวศวิทยา และการกระจายตามเขตสัตว
ภูมิศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดการ
และการอนุรักษ์ประชากรอันเป็นผลมา
จากการกระทาของมนุษย์และธรรมชาติ
ชว 525 วิทยาสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม
3(2-3-4)
กาเนิดและลักษณะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม การจัดจาแนกและความหลากชนิด
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ
ตามลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาค
ศาสตร์ สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยา

หมายเหตุ
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

163

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
และการกระจายตามเขตสัตวภูมิศาสตร์
เพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดการและการ
อนุรักษ์ประชากรอันเป็นผลมาจากการ
กระทาของมนุษย์และธรรมชาติ
ชว 526 วิทยาเมอรีเอพอด
3(2-3-4)
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของเมอรี
เอพอด สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์
สรีรวิทยา การเจริญเติบโต พฤติกรรม
นิเวศวิทยา อนุกรมวิธานของตะขาบ
กิ้งกือ ซิมไฟแลน และพอโรพอด
ชว 532 ชีววิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูงของ
โรคเขตร้อน
3(2-3-4)
ชีววิทยาระดับโมเลกุลทีม่ ีความ
เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อทางเขตร้อนและ
แมลงพาหะนาโรค กลไกการก่อโรค การ
ตรวจวินิจฉัย และการพัฒนาวัคซีน การ
ติดเชื้อที่นาไปสู่การเกิดโรคในมนุษย์ และ
สัตว์เศรษฐกิจ
ชว 542 อีพีเจเนติกส์
3(3-0-6)
ปรากฏการณ์อีพีเจเนติกส์ การควบคุม
และการถ่ายทอดพันธุกรรมเหนือลาดับดี
เอ็นเอ เปรียบเทียบการถ่ายทอด
พันธุกรรมแบบเมนเดลกับอีพีเจเนติกส์
กลไกอีพีเจเนติกส์ทสี่ ่งผลถึงการแสดงออก
หรือการยับยั้งการแสดงออกของยีนและ
นาไปสู่ฟีโนไทป์ อีพีเจเนติกส์กับการเจริญ
พัฒนา และการปรับตัวเพื่อตอบสนอง
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในพืช อีพีเจ
เนติกส์กับกระบวนการการเปลี่ยนชนิด
ของเซลล์และการอิมพรินต์ อีพีเจเนติกส์
กับโรคทางพันธุกรรม มะเร็ง และการ
กาหนดอายุในสัตว์
ชว 544 อณูพันธุศาสตร์
3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างยีนและเอนไซม์
ในกระบวนการเมทาบอลิซมึ

หมายเหตุ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
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ปรากฏการณ์การกลายพันธุ์และรีคอมบี
เนชัน โครงสร้างรายละเอียดของยีน การ
ถ่ายแบบ การถอดรหัส การแปลรหัส และ
รหัสพันธุกรรม กระบวนการควบคุมการ
ทางานของยีนในโพรคาริโอตและยูคาริ
โอต

 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

ชว 548 พันธุศาสตร์ระดับเซลล์
3(2-3-4)
ศึกษาโครงสร้างและการเปลีย่ นแปลง
ของเซลล์และโครโมโซมในระหว่างการ
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส
ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของ
โครโมโซมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม ปัจจัยที่ทาให้โครโมโซม
ผิดปกติทั้งทางด้านรูปร่างและจานวน
ชว 551 วิทยาระบบประสาทและต่อม
ไร้ท่อ
4(3-3-6)
ศึกษาโครงสร้างและสมบัตเิ ชิง
ชีววิทยาของอวัยวะในระบบประสาท
และระบบต่อมไร้ท่อของสัตว์และมนุษย์
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนือ้ หา
ภาคบรรยาย
ชว 552 พยาธิสรีรวิทยา
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการพื้นฐานของพยาธิ
สรีรวิทยา กลไกการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบในร่างกายเมื่อมีภาวะไม่สมดุล
พยาธิสภาพที่มผี ลต่อการทางานของ
ระบบต่าง ๆ อาการเนื่องจากพยาธิ
สภาพ การตอบสนองของระบบต่าง ๆ
และการรักษาความสมดุลของร่างกาย
ชว 553 สรีรวิทยาความเครียดของพืช
3(2-3-4)
ศึกษาความหมายและชนิดของ
ความเครียด ผลของความเครียดทีม่ ีต่อ
การเจริญเติบโตของพืช การหลีกเลี่ยง
ความทนทาน และความต้านทานต่อ

หมายเหตุ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
ชว 553 สรีรวิทยาความเครียดของพืช
3(2-3-4)
ชนิดของความเครียด ผลของความ
เครียดที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช การ
หลีกเลี่ยง ความทนทาน และความ
ต้านทานต่อความเครียด และกลไกที่

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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ก่อให้เกิดความเครียด
ชว 552 สรีรวิทยาขั้นสูงของพืช 3(2-3-4)
พัฒนาการขั้นสูงในสาขาวิชาสรีรวิทยา
ของพืช การรักษาสมดุลยภาพของน้าและ
การลาเลียงภายในพืช กระบวนการ
สังเคราะห์อาหารด้วยแสง การแลกเปลี่ยน
แก๊ส ชีวเคมีของพืช การเจริญและ
พัฒนาการ การแสดงออกของยีนและ
กระบวนการตอบสนองของพืชต่อปัจจัย
ทางชีวภาพและกายภาพ
ชว 555 ชีวเคมีและการส่งสัญญาณใน
เซลล์พืช
3(2-3-4)
กระบวนการทางชีวเคมีในพืช รวมทั้ง
สารปฐมภูมิและสารทุตยิ ภูมิทสี่ าคัญในพืช
บทบาทของสารต่าง ๆ ต่อกระบวนการส่ง
สัญญาณภายในเซลล์พืช การนาไปใช้
ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม และการ
พัฒนางานวิจัยขั้นสูงในสาขาสรีรวิทยาพืช
ชว 557 สรีรวิทยาขั้นสูงของสัตว์
3(3-0-6)
การทางานของระบบประสาท ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียน ระบบขับถ่าย
ระบบแลกเปลีย่ นแก๊ส ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์
งานวิจัยและความก้าวหน้าด้านสรีรวิทยา
สัตว์
ชว 558 ประสาทวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
การทางานของระบบประสาทในระดับ
เซลล์ประสาท วงจรประสาท และการ
ทางานขั้นสูงของสมอง งานวิจัยและ
ความก้าวหน้าด้านประสาทวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
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ชว 561 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการและแบบแผนทาง
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์โดย
มุ่งถึงอิทธิพลของระบบนิเวศและกระแส
วิวัฒนาการที่ส่งผลต่อกระบวนการเกิด
และการผันแปร ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีวมณฑล ซึ่งประกอบด้วย
ชีวภูมิศาสตร์ สภาวะอากาศโลก
กระบวนการและการทางานของระบบ
นิเวศ การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ชีววิทยา
ของชนิดพันธุ์บุกรุก กลยุทธ์การจัดการ
เชิงอนุรักษ์สู่ความสมดุลแบบยั่งยืนของ
ทรัพยากรชีวภาพ
ชว 564 ชลธีวิทยา
3(2-3-4)
ศึกษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้าจืด
และแม่น้าลาคลอง ตลอดจนแหล่งน้า
กร่อย และที่ราบลุม่ น้าท่วมถึง
เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพ รวมถึงพืชและสัตว์น้า และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม และมีปฏิบัติการสอดคล้อง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย
ชว 643 ชีวสารสนเทศ
3(2-3-4)
การใช้อินเตอร์เน็ตและซอฟต์แวร์เพื่อ
ค้นหาข้อมูลลาดับเบสของดีเอ็นเอและ
ลาดับกรดอะมิโนที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลจากจีโนมของสิ่งมีชีวิต และศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ

ชว 561 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์
3(3-0-6)
หลักการและแบบแผนทางชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ โดยมุง่ ถึง
อิทธิพลของระบบนิเวศและกระแส
วิวัฒนาการที่ส่งผลต่อกระบวนการเกิด
และการผันแปร ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีวมณฑล

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

ชว 562 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาแหล่งน้า
จืด
3(2-3-4)
สิ่งแวดล้อมของแหล่งน้าจืด และแหล่ง
น้ากร่อย เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ
เคมี และชีวภาพ และความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

ชว 566 นิเวศวิทยาสัตว์ปุา
3(2-3-4)
ความสัมพันธ์ของสัตว์ปุาในแหล่งที่อยู่
อาศัย การกระจาย การถ่ายทอดพลังงาน
สารอาหาร ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมที่
ส่งผลต่อจานวนประชากร การประยุกต์ใช้

หมายเหตุ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
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แบบจาลองทางคณิตศาสตร์กับประชากร
สัตว์ปุา
ชว 567 นิเวศวิทยาประชากร 3(2-3-4)
คุณสมบัติของประชากร ความสัมพันธ์
ของปัจจัยแวดล้อมทีส่ ่งผลต่อขนาดและ
การกระจายของประชากร เทคนิคและวิธี
ประมาณขนาดประชากร การประยุกต์ใช้
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการทานาย
การเปลีย่ นแปลงของประชากร
ชว 571 ชีววิทยาเชิงคานวณ 3(2-3-4)
การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ ร่วมกับการแปลผลข้อมูล
โดยใช้หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยา
เพื่อศึกษากระบวนการทางชีววิทยาของ
สิ่งมีชีวิต
ชว 572 ชีววิทยาสังเคราะห์ 3(3-0-6)
วิธีการและเทคโนโลยีด้านชีววิทยา
สังเคราะห์ในระดับดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอและ
โปรตีน หลักการวิศวกรรมวิถเี มแทบอลิซึม
การออกแบบและวิเคราะห์วิถีเมแทบอลิ
ซึมเพื่อสร้างจุลินทรีย์สังเคราะห์ทใี่ ช้
ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
หลักการและการประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยีในทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ชว 573 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและ
การประยุกต์ใช้
3(2-3-4)
สัณฐานและนิเวศวิทยาของจุลนิ ทรย์
ทางการเกษตร จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
และเป็นโทษทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร แนวทางการใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์การเกษตรใน
ปัจจุบัน รวมถึงการควบคุมโรคพืชโดยชีว
วิธี

หมายเหตุ
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
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ชว 574 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์
(3-0-6)
อนุกรมวิธาน โครงสร้าง หน้าที่ และเม
แทบอลิซึมของยีสต์ การปรับปรุงสายพันธุ์
ยีสต์ ยีสต์และผลิตภัณฑ์จากยีสต์ใน
อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับยีสต์
ชว 575 เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
โดยชีววิธี
3(3-0-6)
หลักการของเทคโนโลยีการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ กลไกการ
ย่อยสลายสารพิษทางชีวภาพ ปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
โดยวิธีทางชีวภาพ การออกแบบและการ
ประยุกต์เทคโนโลยีทางชีวภาพในการ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม จาแนกและการเลือก
ชนิดของพืชเพื่อใช้ในการบาบัด กลไกของ
การบาบัดสารพิษโดยอาศัยพืช ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ในพื้นที่ปนเปื้อน
สารพิษ การวิเคราะห์พื้นที่ปนเปื้อนสาร
อันตรายและลักษณะทางสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพืชใน
การบาบัดสารพิษ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การเลือกรูปแบบ การแปลผลและการ
ประเมินผลเทคโนโลยีการบาบัดสารพิษ
โดยใช้พืช

วจช 531 สรีรวิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย์
3(2-3-4)
ศึกษาองค์ความรู้ขั้นสูงเฉพาะเรือ่ ง
เกี่ยวกับสรีรวิทยาและการเจริญของ
จุลินทรีย์

วจช 532 สรีรวิทยาของฟังไจ 2(1-3-2)
ศึกษาการเจริญ เมแทบอลิซมึ กลไก

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
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การควบคุมโภชนาการ และการสืบพันธุ์
ความสัมพันธ์ของฟังไจกับตัวให้อาศัย
สารเคมีจากฟังไจ และการนามาใช้
ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม
วจช 571 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก
3(2-3-4)
ศึกษาบทบาทของจุลินทรีย์ในอาหาร
หมัก การหมักอาหารโดยใช้เชื้อจาก
ธรรมชาติ
และเชื้อบริสุทธิ์ กระบวนการหมักและ
อุตสาหกรรมอาหารหมัก
วจช 572 จุลชีววิทยาของน้านมและ
ผลิตภัณฑ์นม
3(2-3-4)
ศึกษาจุลินทรีย์ที่มีความสาคัญต่อ
น้านมและผลิตภัณฑ์นม การตรวจสอบ
และการควบคุมคุณภาพของน้านมและ
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานทางจุลชีววิทยา
และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรียใ์ น
การทาผลิตภัณฑ์นม
วจช 573 กรรมวิธีของกระบวนการ
หมัก
4(2-6-4)
ศึกษาเทคโนโลยีของการใช้ประโยชน์
จากจุลินทรีย์ในกรรมวิธีการผลิตสาร
ปฏิชีวนะ ฮอร์โมน และกรดอะมิโน การ
คัดเลือกวัตถุดิบ ปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของกรรมวิธีผลิต
และการควบคุมการผลิต
วจช 574 เทคโนโลยีของเอนไซม์
3(2-3-4)
ศึกษาหลักการและกรรมวิธีในการ
ผลิตเอนไซม์ด้วยจุลินทรีย์ การแยกและ
การทาให้บริสุทธิเ์ พื่อนามาใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
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วจช 575 ความปลอดภัยของอาหาร
ด้านจุลินทรีย์
3(3-0-6)
ศึกษาจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยในอาหาร การปฏิบัติที่ดใี น
กระบวนการผลิต การวิเคราะห์จดุ
วิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
การสุขาภิบาลของโรงงานผลิตอาหาร
การควบคุมและการประกันคุณภาพ
การจัดการระบบในโรงงานผลิต
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร และ
กฎหมายอาหาร
วจช 576 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
3(2-3-4)
ศึกษาชีววิทยาของยีสต์ การจัด
หมวดหมู่ การจัดจาแนกชนิด การเก็บ
รักษา พันธุกรรม และการปรับปรุงสาย
พันธุ์ ความสาคัญต่ออุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์จากยีสต์และเทคโนโลยีการ
ผลิต จลนพลศาสตร์เบื้องต้นของการ
หมัก
วจช 591 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์
2(1-3-2)
ศึกษาหลักการและวิธีเก็บรักษา
เชื้อจุลินทรีย์ การจัดระบบ การรวบรวม
ข้อมูลเชื้อจุลินทรีย์ที่เก็บรักษา
เครือข่ายของศูนย์เก็บรวบรวมสายพันธุ์
จุลินทรีย์และการใช้บริการ รวมทั้งมี
การศึกษานอกสถานที่
ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
ศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยีชีวภาพ
ขั้นสูง ซึ่งประกอบด้วยปรากฏการณ์
ทางเคมีและชีววิทยา ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งมีชีวิต เทคนิคและการปฏิบัติที่
เหมาะสมต่อการพัฒนา สายพันธุ์ของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ
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หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ปรากฏการณ์
ทางเคมีและชีววิทยา ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งมีชีวิต เทคนิคและการปฏิบัติที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาสายพันธุ์ของ
สิ่งมีชวี ิต รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มคี ุณค่าทางชีวภาพซึ่ง

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
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ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มคี ุณค่าทางชีวภาพซึ่ง เป็นที่สนใจในเชิงอุตสาหกรรมและความ
เป็นที่สนใจในเชิงอุตสาหกรรม
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการ
ระดับโมเลกุล
3(2-3-4)
วิธีการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต โดย
อาศัยความแตกต่างระดับโมเลกุล กลไก
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
วิวัฒนาการ และความสัมพันธ์เชิง
วิวัฒนาการในระดับโมเลกุล
ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 3(3-0-6)
การใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุลในการศึกษาด้านภูมิคุ้มกัน โรค
สัตว์น้า การพัฒนาวัคซีนปูองกันโรค
การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้า
การใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและโปร
ไบโอติกในสัตว์น้า การใช้วัสดุอาหาร
ทดแทน การควบคุมคุณภาพน้าและการ
บาบัดน้าเสีย
ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร
3(3-0-6)
ความสาคัญ ความก้าวหน้า และ
แนวโน้มในอนาคตในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพกับการผลิต พัฒนา
ปรับปรุงและเพิ่มมูลค่าของอาหาร
เทคนิคขั้นสูงต่าง ๆ ที่ใช้สาหรับ
เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ผลิตภัณฑ์
อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น
ผลิตภัณฑ์จากยีสต์ แบคทีเรีย และ
จุลินทรีย์อื่น ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากพืช
และสัตว์
หมวดปริญญานิพนธ์
ชว 699
ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
การศึกษาวิจัยทางสาขาชีววิทยา เพื่อ

ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(3-0-6)
ศึกษาการใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุลในการศึกษาด้านภูมิคุ้มกัน โรค
สัตว์น้า การพัฒนาวัคซีนปูองกันโรค การ
คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สตั ว์น้า การใช้
สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและ
โปรไบโอ
ติกในสัตว์น้า การใช้วัสดุอาหารทดแทน
การควบคุมคุณภาพน้าและการบาบัดน้า
เสีย

หมายเหตุ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญา
โท
12 หน่วยกิต
การศึกษาวิจัยทางสาขาชีววิทยา เพื่อ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
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ค้นหาความรู้ใหม่ เป็นงานวิจัยที่มี
ความสาคัญ และแสดงให้เห็นความ
สามารถของผู้เรียนในการบูรณาการ
ความรู้และการนาความรู้ ประสบการณ์
ไปใช้แก้ปัญหาการวิจยั

ค้นหาความรู้ใหม่ เป็นงานวิจัยที่มี
ความสาคัญ และแสดงให้เห็นความ
สามารถของผู้เรียนในการบูรณาการ
ความรู้และการนาความรู้ ประสบการณ์ไป
ใช้แก้ปัญหาการวิจัย

หมายเหตุ
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ตัดออก

