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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยา 

Master of Science Program in Biology 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะวทิยาศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  :     0853 

 ภาษาไทย    :     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

ภาษาอังกฤษ    :     Master of Science Program in Biology  

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)   :     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) 

 ชื่อย่อ (ไทย)   :     วท.ม. (ชีววิทยา)  

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :     Master of Science (Biology) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    :     M.Sc. (Biology) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่มี 

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   36(3) หน่วยกิต 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   36(3) หน่วยกิต 

หลักสูตรแผน ข 

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   36(3) หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 

 

 5.2 ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทย หรอืต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี  

 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

   ไม่มี 

 

 5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2564 

 6.2 คณะกรรมการประจำคณะวทิยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ 13/2563 วันที ่25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

 6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ 3/2564 วันที ่9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 6.4 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ 2/2564 วันที ่7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 

  เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศกึษา 2565 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา  

 8.1  อาชีพในหน่วยงานที่ต้องใช้ความรู ้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางชีววิทยา เช่น 

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักธรรมชาติวทิยา 

 8.2  อาชีพอิสระ เช่น นักอนุรักษ์ พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายภพเก้า พุทธรักษ์ 3-6406-001XX-XX-X รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

ค.บ. 

วิทยาศาสตร์

ชีวภาพชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2550 

2539 

2536 

2 นายสิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 3-3099-006XX-XX-X รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลย ี

การผลิตสัตว์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2552 

2544 

 

2541 

3 นายบุญช่วง บุญสุข 2-3419-000 XX-XX-X ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 

2552 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

      จังหวัดพะเยามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และมีแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ คือ 

กว๊านพะเยา มีพื้นที่เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือตอนบนและเป็นอันดับสามของประเทศ ที่เอื้อประโยชน์

ต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นมีโครงการพัฒนากว๊านพะเยาเป็นโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

โดยมุ ่งเน้นการจัดการด้านสิ ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านการประมง 

เกษตรกรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา นอกจากนี้ยังมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

ได้แก่ หนองเล็งทราย อุทยานแห่งชาติแม่ปืม อุทยานแห่งชาติภูซาง อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  

อุทยานแห่งชาติภูลังกา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ มีความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ำ 

สามารถพัฒนาและฟืน้ฟูใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม (กรอบแผนที่ 12) 

  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่กับ     

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐก ิจของประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐก ิจและสังคมแห่งชาต ิ  

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมียุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 

ที่ยั ่งยืนในประเด็น รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

ตามแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องดังนี้  

1) การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากร

ป่าไม้และสัตว์ป่าให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หยุดยั้งการทำลายป่า เพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้ 

102.3 ล้านไร่ให้คงอยู่ โดยสนธิกำลังทุกภาคส่วน นำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 

บังคับใช้กฏหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม สนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ด้วยเงื่อนไข  

ให้คนและป่าอยู่ด้วยกันอย่างพึ่งพาและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า ปลูกคน” ส่งเสริมการวิจัย

และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากไม้ รวมทั้งสนับสนุนแนวทางการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ 

อาทิ การพัฒนาระบบการจัดการพื้นที ่อนุรักษ์เพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวอย่างยั่งยืน หรือพัฒนา

ท่องเที่ยวของชุมชนที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ 

2) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากร

พันธุกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนธนาคารพันธุกรรมที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว

อย่างเป็นระบบทั้ง พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพ 

และให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จัดทำชุดการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ 

ผลักดันใหม้ีการนำงานวิจัยที่มอียู่มาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรที่เป็นยา
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และเครื่องสำอางที่มีศักยภาพและมีความต้องการของตลาด เชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่ที่มี

นวัตกรรมและมีมูลค่าสูง กับกระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยค้นหาเอกลักษณ์

และศักยภาพที่แท้จริงของทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ที่มนีวัตกรรมและมีมูลค่าสูง 

อีกทั ้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จ ัดทำแผนการพัฒนากำลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ (STEM)  เพื่อสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการเพื่อเป็นฐานกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

จังหวัดพะเยามีศักยภาพเชิงพื้นที่ด้านการค้าและการลงทุน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ประเทศ  

เพื ่อนบ้านอาเซียนในพื ้นที ่เชื ่อมโยงการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ ( North-Sount 

Economic Corridor : NSCE) สามารถนำสินค้าไปสู่ตลาดผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว รองรับการเคลื่อนตัว

ของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการศึกษาและอาชีพ 

  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร  

ได้คำนึงถึงการพัฒนาคนให้มีจิตสาธารณะ 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

คิดเป็น ทำเป็น การสังเคราะห์ความรู้ สั่งสม และต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู ้การฝึกฝน จนเกิดความคิด

สร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามจุดเน้น  

ที่แตกต่างกัน รวมทั้งปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม ดังนั้นนิสิตที่ผ่านหลักสูตรนี้จะได้รับการพัฒนาให้เป็น

บุคลากรที่มคีวามรูแ้ละมีจิตใจดีงาม 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

       ผลิตบุคลากรที ่ทรงคุณภาพในระดับมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.)  

เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการวิจัย การจัดการและการศึกษาด้านชีววิทยาให้แก่ประเทศไทย พัฒนาทักษะ

ความสามารถในการทำงานวิจัยที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ  มีเป้าหมาย  

ในการขยายการศึกษาและการวิจัยทางด้านการพัฒนาการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพกับชุมชนและสังคม เพื่อเร่งผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ของชาติโดยตรง และยังเป็นการกระจายโอกาสให้แก่บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านการวิจัยและการสอน 

สาขาชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และตอบสนองความต้องการบุคลากร 

ในสาขาวิชาชีววิทยาแก่หน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผดิชอบ   มีความเสียสละ และทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดภารกิจในการสร้างเสริมความเข้มแข็งและจะทำ

หน้าที่เป็นปัญญาเพื่อชุมชนนั ้น หลักสูตรใหม่นี ้ได้มีการกำหนดรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร     

ให้สอดคล้องและสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวคือ 

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต  

หลักสูตรนี้จะจัดให้มีการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วนและ

ทันสมัย โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

ทำให้มั่นใจได้ว่า ผูเ้รียนที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถนำความรู ้ความสามารถที่ได้รับไปประกอบอาชีพ

ตามความต้องการได้ อีกทั้ง หลักสูตรดังกล่าวนี้ ยังมีการสร้างพื้นฐานทางวชิาการ  

(2) ด้านการวจิัย 

ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถมีผลงานวิจัยที่สามารถได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์

ผลงานในวารสารทางวิชาการโดยมีผู้ประเมินอิสระและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ รวมไปถึงโอกาส  

ในการเข้ารับการศกึษาต่อในระดับปริญญาเอกได้อกีด้วย   

(3) ด้านการบรกิารวชิาการ  

เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับภารกิจทางด้านการนำความรู้วิจัยสู่ชุมชน จึงได้มี

การจัดกิจกรรมเสริมควบคู่กับการเรียนการสอน โดยกิจกรรมเสริมจะอยู่ในรูปแบบของการบริการ

วิชาการแก่ชุมชน ซึ่งจะสนับสนุนให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

ให้กับผู ้ที ่สนใจในชุมชน ทั ้งนี ้จะส่งเสริมให้บูรณาการเนื้อหาในรายวิชาที่อยู ่ในหลักสูตรดังกล่าว  

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมบริการวชิาการให้แก่ชุมชนได้ 

(4) ด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม  

หลักสูตรนี้มีการกำหนดรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรให้มีความสอดคล้องและ 

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้มคีวามเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรที่จะต้องเป็นผู้ที่มคีวามตระหนักการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุด  

(5) ด้านการบรหิารและจัดการ  

หลักสูตรนี้ได้มีการจัดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาสำหรับผู้เรียนอย่างเหมาะสม  

มีคุณภาพ และเป็นไปตามระเบียบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ

ความสะดวก และเรียนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 
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12.2.2 พันธกิจของคณะ/วิทยาลัย 

คณะวทิยาศาสตร์ มีพันธกิจหลักที่สำคัญ 5 ด้าน ดังนี้ 

    (1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

   คณะวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้างงานวิจัยทางด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ เน้นให้นิสิตได้มีโอกาสปฏิบัติจริง 

ควบคู่กับการเรียนรู้ การวิจัยของคณาจารย์ เพื่อที่บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้  

ไปใช้ในการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และประเทศ  

    (2) ด้านการวจิัย 

   คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานทั้ง

ด้านนวัตกรรมและการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีการนำผลงาน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ 

    (3)  ด้านการบรกิารวชิาการ 

   คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุน การนำองค์ความรู้ที่ได้จากงาน

สร้างสรรค/์งานวิจัย ถ่ายทอดลงสู่ชุมชน ตามปณิธานของคณะและของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน” 

    (4)  ด้านการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

   คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นการทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และ 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น เสริมสรา้งวัฒนธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับชุมชน และสังคม 

    (5)  ด้านการบรหิาร 

   คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและ

แผนงานของมหาวิทยาลัย ที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยยึดหลัก

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และหลักธรรมาภบิาล 

 

12.2.3 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัย 

   ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาและคณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดภารกิจในการสร้างเสริม

ความเข้มแข็งและสร้างปัญญาให้กับชุมชนนั้น หลักสูตรใหม่นี้ได้มีการกำหนดรายละเอียดโครงสร้าง

หลักสูตรใหส้อดคล้องและสนองต่อภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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   12.2.3.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย 

    (1) ด้านการผลิตมหาบัณฑติ 

   หลักสูตรได้มุ ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตอบสนองความเป็นสากลและ

แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนได้ 

      (2) ด้านการวจิัย 

    ได้มุ่งเน้นให้นิสิตทำงานวิจัยจากพืน้ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นและ

ภูมภิาค โดยการเชื่อมโยงองค์ความรูข้องชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างเป็น

ระบบ พัฒนางานวิจัยสู่การตีพมิพ์ระดับชาติและนานาชาติเป็นยอมรับของประชาคมโลก 

     (3) ด้านการบรกิารวชิาการ 

   การทำวิจัยที่ได้จากประเด็นปัญหาในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อแก้ไขและ

พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศ     

   (4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   หลักสูตรนี้มีการกำหนดรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง  

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้มคีวามเข้าใจในวัตถุประสงค์

ของหลักสูตรที่จะต้องเป็นผู ้ที ่มีความตระหนักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด    

   (5) ด้านการบริหารจัดการ 

      หลักสูตรนี้ได้มีการจัดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาสำหรับผู้เรียนอย่างเหมาะสม  

มีคุณภาพ และเป็นไปตามระเบียบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยพะเยา มีการสอบวัดผลการ

เรียนรู้ การทวนสอบ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และสอบ

วิทยานิพนธ์ เพื่อให้ผู้เรยีนสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา   3 (3-0-6) 

    Intensive English for Graduate Studies 

13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

ไม่มี 
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13.3 กลุ่มวิชา/ รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

ไม่มี 

13.4 การบรหิารจัดการ 

     การบริหารจัดการหลักสูตร อยู ่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ โดยให้การจัดการเรียน

การสอนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น ๆ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

ออกแบบและพัฒนางานวิจัยจากฐานความรูท้างด้านชีววิทยาที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ประเทศ 

1.2 ความสำคัญ  

 เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักการและพื้นฐานทาง

ชีววิทยาในแขนงต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ด้าน การเรียนการสอน การวิจัย การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้

ประโยชน์จากพื้นฐานทางชีวภาพเพื่อชุมชนและสังคม เพื่อเร่งผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยตรง และยังเป็นการกระจายโอกาสให้แก่บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้าน

การวิจ ัยและการสอนสาขาชีวว ิทยา หรือสาขาที ่ เก ี ่ยวข ้องสามารถศึกษาต่อในระดับสูงข ึ ้น  

และตอบสนองความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาชีววิทยาของประเทศ โดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาชีววิทยานี ้ เป็นการศึกษาแบบบูรณาการร่วมระหว่างวิชาพื ้นฐานของชีววิทยา ได้แก่ 

นิเวศวิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ กีฏวิทยา สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ สัณฐานวิทยา 

อนุกรมวิธาน ชีวภูมิศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มวิชาสมัยใหม่ของชีววิทยา ได้แก่ เซลล์ชีววิทยา อณูชีววิทยา 

พิษวิทยา ชีววิทยาสิ ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี ้มีความร่วมมือกับคณะอื ่น  ๆ  

ของมหาวิทยาลัยในการการบูรณาการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นิสิตได้ความรู้ที่ลึกซึ้งและวิสัยทัศน์กว้างขวาง

มากยิ่งขึน้ 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

             มุ่งผลิตมหาบัณฑติให้มคีุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1.3.1  ประยุกต์ใช้ความรู ้ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

      1.3.2 มีความรูใ้นด้านวชิาการและมีศักยภาพด้านวิจัยทางดา้นชีววิทยา 

1.3.3 วางแผนและออกแบบงานวิจัยด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพื้นฐานทางชีวภาพเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของประเทศ 

1.3.4 มีความสามารถในการนำทักษะ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพ ศกึษาต่อ การบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น ๆ และ

เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ 

1.3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

และมีความรับผดิชอบที่ดตี่อตนเองและสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์  

    มาตรฐานของ สกอ. 

1.1 ติดตามปรับปรุงหลักสูตร  

    อย่างสม่ำเสมอ 

1.2 ประชุม/สัมมนา   

    ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร   

    อาจารย์ประจำหลักสูตร 

1.1 รายงานการประเมนิ  

    หลักสูตร  

1.2 หลักสูตรที่มกีาร 

    ปรับปรุงตามเกณฑ์ 

1.3 เอกสารการประชุม   

2. ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ที่เน้น  

    ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 

2.1 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้  

    ด้วยตนเอง และประเมินผล  

    ที่เน้นพัฒนาการของผู้เรยีน 

    ในแบบประมวลรายวิชา 

2.2 ประเมินประสทิธิภาพการ 

    เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 

    เป็นศูนย์กลาง  

2.3 พัฒนาสารสนเทศที่ 

    สนับสนุนการเรียนรูด้้วย 

    ตนเอง 

2.1 แบบประมวลรายว ิชา

2.2 ผลการประเมิน 

    ประสิทธิภาพการเรียน   

    การสอนที่เน้นผู้เรยีน 

    เป็นศูนย์กลาง 

2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียน 

 ต่อการเรียนการสอนที่     

 เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  

2.4 ความพึงพอใจของผูเ้รียน  

       ต่อสารสนเทศที่สนับสนุน  

       การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. ปรับปรุงวธิีการวัด และการ 

    ประเมินผล  

 

แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน 

ดูแล และกำกับการวัด และ

การประเมินผลในแต่ละรายวิชา  

3.1 รายงานการประชุม  

     ของคณะกรรมการ 

3.2 ผลการพิจารณา 

4. ส่งเสริมการจัด การเรยีนรู้  

    เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผลการ 

    เรียนรู้ทุกด้าน 

4.1 มีการจัดโครงการเพื่อ 

    พัฒนาด้านคุณธรรม 

    จรยิธรรม ทักษะ 

    ความสัมพันธ์ระหว่าง 

    บุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 หนังสอืตอบรับเข้าร่วม 

    โครงการ 

4.2 รายวิชาสัมมนา 

4.3 รายวิชาวิทยานิพนธ์ 

 

4.2 มกีารจัดโครงการเพื่อ 

     พัฒนาด้านการสื่อสาร 

     และการใชเ้ทคโนโลยี 

     สารสนเทศ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

     ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ 1 ภาคการศกึษาปกติมี

ระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 
 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่มี 
 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 

  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 สำเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเท ียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่กระทรวงศกึษาธิการรับรองหรอืที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด

อันได้กระทำโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

2.2.4 เป็นผู้มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

            การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

                เป ็นไปตามระเบ ียบการสอบค ัดเล ือกบ ุคคลเข ้ าศ ึกษาในระดั บบ ัณฑ ิตศ ึกษา  

มหาวิทยาลัยพะเยา  

     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

                 ไม่มี 
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  2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3  

                 ไม่มี 

 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

                จำนวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาตามการจัดการศกึษาแผน ก แบบ ก 1  

จำนวนนิสิต 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

 

               จำนวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาตามการจัดการศกึษาแผน ก แบบ ก 2  

จำนวนนิสิต 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

 

                จำนวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาตามการจัดการศกึษาแผน ข  

จำนวนนิสิต 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 
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 2.6 งบประมาณตามแผน  

 หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้ง

ประจำ 

 

5,040,000 

2,160,000 

 

5,290,000 

2,160,000 

 

5,556,600 

2,160,000 

 

5,834,430 

2,160,000 

 

6,126,150 

2,160,000 

2. งบดำเนนิการ 

    2.1 หมวด

ค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวด

สาธารณูปโภค 

 

50,000 

500,000 

500,000 

50,000 

 

50,000 

500,000 

500,000 

50,000 

 

50,000 

500,000 

500,000 

50,000 

 

50,000 

500,000 

500,000 

50,000 

 

50,000 

500,000 

500,000 

50,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

1,000,000 

 

1,00,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

4. งบเงินอุดหนุน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวมรายจ่าย 10,300,000 10,550,000 10,816,600 11,0943,300 11,386,150 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

      แบบช้ันเรียน 

                แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

       เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต  

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   36(3) หน่วยกิต 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   36(3) หน่วยกิต 

หลักสูตรแผน ข 

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   36(3) หน่วยกิต 

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 

ลำดับ

ที ่
รายการ 

เกณฑ์ สกอ . หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 

แผน ก 

แบบ ก1 

แผน ก 

แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 

แบบ ก1 

แผน ก 

แบบ ก2 

แผน ข 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

งานรายวิชา               ไม่น้อยกว่า 

1.1  หมวดวชิาเฉพาะด้าน                         

1.1.1  วชิาเอกบังคับ  ไม่นอ้ยกว่า 

1.1.2  วชิาเอกเลอืก  ไม่นอ้ยกว่า  

วิทยานิพนธ์             ไม่น้อยกว่า  

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 

รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ * 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

- 

12 

- 

- 

- 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

3 

42  

- 

12 

12 

12 

- 

3 

30 

- 

18 

12 

- 

6 

3 

จำนวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่ 36 36 36   36(3) 36(3) 36(3) 

 

หมายเหตุ *  สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษ  ให้เป็นไปตาม 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง การสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษของนิสิต  

ระดับบัณฑติศกึษา  พ.ศ. 2562 
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3.1.3 รายวิชา  

                  3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1 

1) วิทยานิพนธ์                                                         จำนวน 36 หน่วยกิต 

243753 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 

Thesis  

2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                                  จำนวน  3 หน่วยกิต 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา         3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies 

 

3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2   

งานรายวิชา                                                      ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(ก) วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ให้นสิิตเรียนรายวิชาบังคับต่อไปนี ้

243701  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี       3(3-0-6) 

  Research Methodology in Science and Technology 

243702 ชีวสารสนเทศศาสตร์          3(3-0-6) 

                     Bioinformatics 

243703 ชีววิทยาพืช สัตว์ท้องถิ่นและการอนุรักษ์          3(3-0-6) 

                     Ethnobiology and Conservation  

243704 จรรยาวิชาชีพวิจัยและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์       1(0-2-1) 

                     Research Code of Conduct and Scientific Communication 

243751  สัมมนา 1              1(0-2-1)

  Seminar I 

243752 สัมมนา 2              1(0-2-1) 

Seminar II  

 

  (ข) วิชาเอกเลือก                                         ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   

ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี ้

กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ 

243711  โครงร่างของเซลล์และการทำงานเชิงบูรณาการในเซลล์พืช  3(2-3-6) 

  Cytoskeleton and Integration of Cellular Function in Plant Cell 
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243712  การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพชื    3(2-3-6) 

            Plant Morphogenesis   

243713  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืช-อาร์โทรพอด     3(2-3-6)  

                     Plant-Arthropod Interactions 

243714  อนุกรมวิธานพืชสมัยใหม่      3(2-3-6)

  Modern Plant Taxonomy 

243715  สรีรวทิยาภาวะเครียดของพืชและกลไกการป้องกันตนเอง   3(2-3-6) 

Plant Stress Physiology and Defense Mechanism 

243716  การวิเคราะห์ทางสรรีวิทยาพืชโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-3-6)

  Plant Physiology Analysis with Information Technology  

243717  หัวข้อเฉพาะทางดา้นพืชศาสตร์              3(2-3-6) 

  Selected Topics in Plant Biology 
 

กลุ่มวิชาสัตววิทยา  

243721  การจัดระบบอนุกรมวิธานทางสัตววิทยา     3(2-3-6) 

  Systematic Zoology 

243722 สรีรวทิยาและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมลง    3(2-3-6) 

Insect Physiology and Metamorphosis 

243723 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง    3(2-3-6) 

Invertebrate Diversity  

243724  กีฏวิทยาของแมลงน้ำ       3(2-3-6) 

  Aquatic Entomology 

243725  วิทยาหนอนพยาธิ       3(2-3-6) 

Helminthology 

243726 ความหลากหลายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง    3(2-3-6) 

Vertebrates Diversity 

243727  หัวข้อเฉพาะทางด้านสัตววิทยา       3(2-3-6) 

Selected Topics in Zoology 

 

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์และชีววทิยาโมเลกุล  

243731  อณูชวีวิทยา        3(2-3-6) 

Molecular Biology 
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243732 พันธุวิศวกรรม        3(2-3-6) 

  Genetic Engineering 

243733 นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชวีภาพ    3(2-3-6) 

  Biotechnological Products and Innovation   

243734 การส่งถ่ายยีนในพืช       3(2-3-6) 

  Plant Transformation 

243735 นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื     3(2-3-6) 

Innovation in Plant Tissue Culture 

243736 เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์สำหรับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  3(2-3-6) 

Bioreactor Technology for Plant Tissue Culture  

243737 หัวข้อเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยา     3(2-3-6) 

  Selected Topics in Molecular Biology 

กลุ่มวิชานิเวศวิทยาและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

243741  นิเวศวิทยาภาคพืน้       3(2-3-6) 

   Terrestrial Ecology 

243742  นิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ       3(2-3-6) 

  Aquatic Ecology 

243743 นิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการอนุรักษ์     3(2-3-6) 

   Wildlife Ecology and Conservation 

243744  นิเวศวิทยาประยุกต์เพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพ   3(2-3-6) 

 Applied Ecology for Biological Resource Management 

243745 นิเวศวิทยาไลเคน       3(2-3-6) 
  Lichen Ecology 

243746 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-3-6) 

                    Biodiversity and Local Wisdom 

243747  หัวข้อเฉพาะทางด้านนิเวศวิทยา      3(2-3-6) 

Selected Topics in Ecology 

    

2) วิทยานิพนธ์          จำนวน 12 หน่วยกิต 

243754 วิทยานิพนธ์                                        12 หน่วยกิต 

          Thesis  
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3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                                   จำนวน 3 หน่วยกิต 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา     3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies 

 

3.1.3.3 แผน ข 

รายวิชา                                                           ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(ข) วิชาบังคับ        ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

ให้นสิิตเรียนรายวิชาบังคับต่อไปนี ้

243701  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี       3(3-0-6) 

  Research Methodology in Science and Technology 

243702 ชีวสารสนเทศศาสตร์          3(3-0-6) 

                     Bioinformatics 

243703 ชีววิทยาพืช สัตว์ท้องถิ่นและการอนุรักษ์          3(3-0-6) 

                     Ethnobiology and Conservation  

243704 จรรยาวิชาชีพวิจัยและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์       1(0-2-1) 

                     Research Code of Conduct and Scientific Communication 

243705 งานวิจัยทางชีววิทยาในภูมิภาคอาเซียน            3(2-3-6) 

                     Biology Research in ASEAN Region 

243706 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา             3(3-0-6) 

                     Biology Research Techniques  

243751  สัมมนา 1              1(0-2-1)

  Seminar I 

243752 สัมมนา 2              1(0-2-1) 

Seminar II  
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 (ข) วิชาเอกเลือก                                         ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   

ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี ้

กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ 

243711  โครงร่างของเซลล์และการทำงานเชิงบูรณาการในเซลล์พืช  3(2-3-6) 

  Cytoskeleton and Integration of Cellular Function in Plant Cell 

243712  การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพชื    3(2-3-6) 

            Plant Morphogenesis   

243713  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืช-อาร์โทรพอด     3(2-3-6)  

                     Plant-Arthropod Interactions 

243714  อนุกรมวิธานพืชสมัยใหม่      3(2-3-6)

  Modern Plant Taxonomy 

243715  สรีรวทิยาภาวะเครียดของพืชและกลไกการป้องกันตนเอง   3(2-3-6) 

Plant Stress Physiology and Defense Mechanism 

243716  การวิเคราะห์ทางสรรีวิทยาพืชโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-3-6)

  Plant Physiology Analysis with Information Technology  

243717  หัวข้อเฉพาะทางดา้นพืชศาสตร์              3(2-3-6) 

  Selected Topics in Plant Biology 
 

กลุ่มวิชาสัตววิทยา  

243721  การจัดระบบอนุกรมวิธานทางสัตววิทยา     3(2-3-6) 

  Systematic Zoology 

243722 สรีรวทิยาและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมลง   3(2-3-6) 

Insect Physiology and Metamorphosis 

243723 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง    3(2-3-6) 

Invertebrate Diversity 

243724  กีฏวิทยาของแมลงน้ำ       3(2-3-6) 

  Aquatic Entomology 

243725  วิทยาหนอนพยาธิ       3(2-3-6) 

Helminthology 

243726 ความหลากหลายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง    3(2-3-6) 

Vertebrates Diversity 

243727  หัวข้อเฉพาะทางด้านสัตววิทยา       3(2-3-6) 

Selected Topics in Zoology 
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กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์และชีววทิยาโมเลกุล  

243731  อณูชวีวิทยา        3(2-3-6) 

Molecular Biology 

243732 พันธุวิศวกรรม        3(2-3-6) 

  Genetic Engineering 

243733 นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชวีภาพ    3(2-3-6) 

  Biotechnological Products and Innovation   

243734 การส่งถ่ายยีนในพืช       3(2-3-6) 

  Plant Transformation 

243735 นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื     3(2-3-6) 

Innovation in Plant Tissue Culture 

243736 เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์สำหรับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  3(2-3-6) 

Bioreactor Technology for Plant Tissue Culture  

243737 หัวข้อเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยา     3(2-3-6) 

  Selected Topics in Molecular Biology 

กลุ่มวิชานิเวศวิทยาและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

243741  นิเวศวิทยาภาคพืน้       3(2-3-6) 

   Terrestrial Ecology 

243742  นิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ       3(2-3-6) 

  Aquatic Ecology 

243743 นิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการอนุรักษ์     3(2-3-6) 

   Wildlife Ecology and Conservation 

243744  นิเวศวิทยาประยุกต์เพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพ   3(2-3-6) 

 Applied Ecology for Biological Resource Management 

243745 นิเวศวิทยาไลเคน       3(2-3-6) 
  Lichen Ecology 

243746 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-3-6) 

                    Biodiversity and Local Wisdom 

243747  หัวข้อเฉพาะทางด้านนิเวศวิทยา      3(2-3-6) 

Selected Topics in Ecology 
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1) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง             จำนวน 6 หน่วยกิต 

243755 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง                                      6 หน่วยกิต 

          Independent Study  

 

3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                                   จำนวน 3 หน่วยกิต 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา    3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 1 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700     ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา    3(3-0-6) 

    Intensive English for Graduate Studies      (ไม่นับหน่วยกิต) 

243753    วิทยานิพนธ์        3 หน่วยกิต 

      Thesis 

      รวม     3(3) หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

 243753    วิทยานิพนธ์       9 หน่วยกิต 

      Thesis 

      รวม    9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 243753    วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต 

      Thesis 

      รวม      12 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  

 243753    วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต 

      Thesis 

     รวม      12  หน่วยกิต 
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700    ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies      (ไม่นับหน่วยกิต) 

243701    ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 

   Research Methodology in Science and Technology  

 243702   ชีวสารสนเทศศาสตร์                 3(3-0-6) 

                        Bioinformatics 

243703   ชีววิทยาพืช สัตว์ท้องถิ่นและการอนุรักษ์    3(3-0-6) 

                        Ethnobiology and Conservation  

243704   จรรยาวิชาชีพวิจัยและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์    1(0-2-1) 

                        Research Code of Conduct and Scientific Communication 

          รวม   10(3) หน่วยกิต 

       

ภาคการศึกษาปลาย 

243751     สัมมนา 1        1(0-2-1) 

    Seminar I  

2437xx     วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

    Major Elective 

2437xx     วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

    Major Elective 

2437xx     วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

    Major Elective 

2437xx     วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

    Major Elective 

      รวม   13  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

243752    สัมมนา 2         1(0-2-1) 

      Seminar II 

 243754    วิทยานิพนธ์          6 หน่วยกิต 

      Thesis 

      รวม     7   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย  

 243754    วิทยานิพนธ์          6 หน่วยกิต 

      Thesis 

      รวม     6  หน่วยกิต 
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3.1.4.2 แผน ข 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700    ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies      (ไม่นับหน่วยกิต) 

243701    ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 

   Research Methodology in Science and Technology  

 243702   ชีวสารสนเทศศาสตร์                 3(3-0-6) 

                        Bioinformatics 

243703   ชีววิทยาพืช สัตว์ท้องถิ่นและการอนุรักษ์    3(3-0-6) 

                        Ethnobiology and Conservation  

243704   จรรยาวิชาชีพวิจัยและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์    1(0-2-1) 

                        Research Code of Conduct and Scientific Communication 

          รวม   10(3) หน่วยกิต 

       

ภาคการศึกษาปลาย 

243751     สัมมนา 1        1(0-2-1) 

    Seminar I  

243705   งานวิจัยทางชีววิทยาในภูมภิาคอาเซียน        3(2-3-6) 

                        Biology Research in ASEAN Region 

243706   เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา          3(3-0-6) 

                        Biology Research Techniques  

2437xx     วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

    Major Elective 

2437xx     วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

    Major Elective 

      รวม   13  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

243752    สัมมนา 2         1(0-2-1) 

      Seminar II  

2437xx     วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

    Major Elective 

2437xx     วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

    Major Elective 

รวม     7  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย  

 243755 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง                                       6 หน่วยกิต 

           Independent Study  

      รวม     6  หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑิตศกึษา   3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies 

ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชงิวิเคราะห์และ 

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบท

อ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื ่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิและการเขียนอ้างองิ 

Academic English, types of reading texts, analytical reading and writing, paragraph 

writing, essay writing, expressing critical opinion towards reading texts through speaking and writing, 

using technology and electronic data base, citation system, and writing citation 

 

243701    ระเบียบวิธีวจิัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6)  

                     Research Methodology in Science and Technology 

ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกำหนด

ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การวางแผนการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณ

นักวิจัย และเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางดา้นชีววิทยา 

  Research definition, characteristic and research goal, type and research process, 

variables and hypothesis, data collection and data analysis, proposal and research report writing, 

research evaluation and its application, ethics of researcher, proper techniques of research 

methodology in science and technology 

 

243702    ชีวสารสนเทศศาสตร์                 3(3-0-6) 

                    Bioinformatics 

การส ืบค ้นข ้อม ูลและการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลระด ับโมเลก ุลด ้วยคอมพ ิวเตอร์   

การเปรียบเทียบข้อมูลลำดับเบสของดีเอ็นเอและลำดับกรดอะมิโนของโปรตีน การสร้างแผนภูมิ

วิวัฒนาการ การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน การทำนายโครงสร้างระดับทุติยภูมิของโปรตีน และ

การประยุกต์ใช้  ชีวสารสนเทศกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ สิ ่งแวดล้อมและ

การเกษตร เป็นต้น 

    Computational techniques for molecular biological database searching and analysis, 

comparison of nucleotide sequences and amino acid sequences, phylogenetic trees construction, 
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gene expression analysis, prediction of protein structure, application of bioinformatics in various fields 

including biotechnology, medical science, environment and agriculture 

 

243703    ชีววทิยาพืช สัตว์ท้องถิ่นและการอนุรักษ์    3(3-0-6) 

                     Ethnobiology and Conservation  

ชนิดและการกระจายของพืชและสัตว์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้พืชและ 

สัตว์ท้องถิ่น การอนุรักษ์ การเก็บรวบรวม การขยายพันธุ์ การจัดทำฐานของมูลของพืช และสัตว์ท้องถิ่น 

Species and dispersion of indigenous plants and animals, indigenous knowledge to use plants 

and animals, conservation, collection, propagation, data base preparation of indigenous plants and 

animals 

 

243704    จรรยาวิชาชีพวิจัยและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์   1(0-2-1) 

Research Code of Conduct and Scientific Communication  

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิจัย แนวทางปฏิบัติที่ดี จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จริยธรรม

การวิจัยในสัตว์ การเขียนโครงรางงานวิจัยเพื่อการขอทุน การนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร  

การนําเสนอผลงานดวยวาจา การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตพีิมพ  

Standard of work performance, best practice, research ethics involving human subject, research 

ethics involving animal subject, grant writing, publication processes in poster and oral 

presentations, writing for scientific publications  

 

243705    งานวจิัยทางชีววทิยาในภูมิภาคอาเซียน               3(2-3-6) 

                    Biology Research in ASEAN Region 

  การพัฒนางานวิจัย โครงการวิจัย ผลงานตีพิมพ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทาง

วิชาการระดับนานาชาติทางชีววิทยา ในประชาคมอาเซียน  

Research development, research projects, ASEAN community international research 

publications and academic creativity in biology  

 

243706    เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา                      3(3-0-6) 

                    Biology Research Techniques  

แนวคิดการวิจัยทางชีววิทยา วิธีการทดลองและการคำนวณ การใช้เครื ่องมือวิจัย  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยชวีวิทยา 
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Biology research concept, experimental and computational methods, research 
tools using, information technology application in biology research 
 

243711  โครงร่างของเซลล์และการทำงานเชิงบูรณาการในเซลล์พืช  3(2-3-6) 

Cytoskeleton and Integration of Cellular Function in Plant Cell 

  ปฏิสัมพันธ์โครงร่างของเซลล์และโครงสร้างและการทำงานของเซลล์พืช  บทบาทของ

ไมโครทิวบูล เส้นใยแอคติน และอินเตอร์มีเดียท ฟิลาเมนท์ ในเซลล์พืช  การเจริญพัฒนาของเซลล์พืช  

การไหลของไซโตพลาซึม ภาวะเครียดระดับเซลล์และพลวัตของเครือข ่ายเส้นใยฟิลาเมนท์   

การวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ภายในเซลล์พืช  การแสดงออกของโปรตีนและยีนของไซโทสเกเลตอน  

ในเซลล์พืช 

Interaction of cytoskeleton and plant cell structure and function, role of microtubules, 

actin filaments and intermediate filaments in plant cells, plant cell differentiation and development, 

cytoplasmic streaming, cellular stress and dynamic filamentous network, analysis of plant intracellular 

structure and function, expression of cellular protein gene and cytoskeleton in plant cell    

 

243712  การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพืช    3(2-3-6) 

Plant Morphogenesis 

การเจริญของพืช การกำหนดตำแหน่งการเติบโตในพืช การศึกษาเชิงเปรียบเทียบใน

การพัฒนาของเอมบริโอพืชปลายยอด ต้นกำเนิดของใบและการเรียงตัวของใบ อวัยวะสืบพันธุ์  

การสร้างราก การแสดงออกของยีนและการควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ของพืช และการศึกษาเชิงทดลองใน

การพัฒนาเอมบริโอ ปลายยอด และอวัยวะอื่น ๆ 

Plant development, localization of growth in plant, comparative study in plant 

embryogenesis shoot apex, origin of leaf and phyllotaxy, reproductive organs, root initiation and 

developments, gene expression and control of plant organs and experimental study in embryo 

developments, shoot apex and other organs 

 

243713  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืช-อาร์โทรพอด     3(2-3-6) 

Plant-Arthropod Interactions  

ปฏิสัมพันธ์ด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการระหว่างพืชและสิ่งมีชีวติในกลุ่มอาร์โทพอด  

การควบคุมการแสดงออกของสารเคมีในพืช เมตาบอลิซึม ยีน และโมเลกุลสัญญาณ  พืชกินสัตว์และ

แมลง การผสมเกสรของพชื ความแปรปรวนของสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์กลิ่น ดัชนคีวามชอบและดัชนี

การขับไล่  พืชและแมลงกินพืชในการจัดการป่าไมแ้ละการเกษตรกรรม 
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Interactions between plants and arthropods in biology, ecology and evolution aspects, 

regulation of phytochemical, metabolism, gene and molecular signaling expression, carnivorous 

plants, plant pollination, environmental variables, olfactometry analysis, preference index and 

repellent index, plant and their arthropod herbivores in forest and agricultural management 

 

243714  อนุกรมวิธานพืชสมัยใหม่                   3(2-3-6) 

  Modern Plant Taxonomy 

การสำรวจและเก็บตัวอย่างพืชเพื่อการวิจัยด้านอนุกรมวิธาน การศึกษาตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง

การจัดการด้านพิพิธภัณฑ์พืช การตั้งชื่อพืช การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อพืชให้เป็นไปตามกฎการตั้งชื่อ 

การเลือกตัวอย่างต้นแบบของชื่อพืช การประยุกต์ใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตรใ์น

การจำแนกและระบุชนิดพืช การศึกษาสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืชโดยอาศัยข้อมูลสัณฐาน

วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 

Plant observation and collection for taxonomic research, plant specimen investigation , 

herbarium management, plant nomenclature, plant renames based on ICN, typification of plant 

names, plant identification and classification using morphological and anatomical characteristics, 

phylogenetics of plants based on morphological and molecular data 

 

243715  สรีรวทิยาภาวะเครียดของพืชและกลไกการป้องกันตนเอง  3(2-3-6) 

Plant Stress Physiology and Defense Mechanism 

ภาวะเครียดทางชีวภาพ และกายภาพในพืช กระบวนการป้องกันตนเองของพืช       

การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ในการพิทักษ์พืช และการวางแผน

พืน้ที่เพาะปลูก 

Biotic and abiotic stresses in plant, plant defense responses, integrated pest 

management (IPM), organic and inorganic for plant protection and crop vegetation 

 

243716  การวเิคราะห์ทางสรรีวิทยาพืชโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-3-6) 

  Plant Physiology Analysis with Information Technology 

การติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช การเติบโต รงควัตถุ การหมุนเวียน

ธาตุอาหารในพืช อายุของพืช การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ภาวะเครียดของพืช โดยอาศัย เทคโนโลยี

ดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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Monitoring of change in plant physiology, growth, pigment, nutrition assimilation, 

longevity, phenology, plant stress, by satellite technology and geographic information system 

 

243717          หัวข้อเฉพาะทางด้านพืชศาสตร์     3(2-3-6) 

Selected Topics in Plant Biology  

การกำหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ด้านพืชศาสตร์ การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การนำเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current topic or case study in plant science, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question 

 

243721  การจัดระบบอนุกรมวิธานทางสัตววิทยา    3(2-3-6) 

Systematic Zoology 

การเก็บตัวอย่างและการจัดจำแนกตามวิวัฒนาการ การคัดเลือกโดยธรรมชาติและ  

การปรับตัวของสัตว์  นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ ประวัติทางธรรมชาติวิทยาและ  

การกระจายทางภูมิศาสตร์ของสัตว์ ข้อสมมติฐานการจัดจำแนกคลาดิสติคและไฟโลจีนีของสัตว์ 

วิวัฒนาการเชงิโมเลกุลและไฟโลจนีีเชิงโมเลกุลและวิธีการสร้างแผนภาพไฟโลจีนี 

Collection and classification, evolution, natural selection and adaptation of animals, 

ecology, biodiversity, natural history and the geographical distribution of animals, assumption of 

cladistics classification and phylogeny of animals, molecular phylogenetic and reconstruction the 

phylogenetic tree 

 

243722 สรีรวทิยาและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมลง   3(2-3-6) 

Insect physiology and Metamorphosis 

หนา้ที่ของระบบอวัยวะต่างๆ ของแมลง การเจรญิเติบโต โครงสรา้ง ฮอร์โมนของแมลง 

กระบวนการ ระบบที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวติและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมลง 

Functions of organ systems of insects, growth, structures, insect hormones, 

processes, system in relation to life sustenance of insects and insect metamorphosis 
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243723 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง       3(2-3-6) 

          Invertebrates Diversity 

 การจำแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การกระจาย การสำรวจความหลากหลายทาง

ชีวภาพของสัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง แนวทางการศกึษาวิจัยและการอนุรักษ์ 

  Invertebrates classification, distribution , invertebrate biodiversity survey, approach 

to study, research and conservation 

  

243724 กีฏวิทยาของแมลงน้ำ       3(2-3-6) 

  Aquatic Entomology 

    แมลงน้ำ การเจริญเติบโต วงชีวิต การกระจาย นิเวศวิทยาของแมลงน้ำ วิวัฒนาการ

ของแมลงนำ้ การใชป้ระโยชน์จากแมลงนำ้เป็นดัชนีชีวภาพ 

Aquatic insects, growth and development, life history, distribution and ecology of 

aquatic insects, evolution of aquatic insects, using of aquatic insects as biological indicator 

 

243725 วิทยาหนอนพยาธิ       3(2-3-6) 

Helminthology 

อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วงจรชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่าง

พยาธิกับเจ้าบ้านและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Morphology, physiology, ecology, life cycle, parasite-host interactions and related 

research in the fields 

 

243726 ความหลากหลายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง    3(2-3-6) 

          Vertebrates Diversity 

 การจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง การกระจาย การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

ของสัตว์มกีระดูกสันหลัง แนวทางการศกึษา วิจัยและการอนุรักษ์ 

Vertebrates classification, distribution , vertebrate biodiversity survey, approach to 

study, research and conservation 
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243727         หัวข้อเฉพาะทางด้านสัตววิทยา      3(2-3-6) 

Selected Topics in Zoology 

การกำหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ด้านสัตววิทยา การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การนำเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current toic or case study in zoology, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question 

  

243731  อณูชีววทิยา        3(2-3-6) 

Molecular Biology 

    หลักการทางอณูชีววิทยา โครงสร้างและการจัดระเบียบของยีน หน้าที่ของยีน กลไก

การควบคุมการทำงานและการแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา หลักการทางพันธุวิศวกรรม 

Principles of molecular biology, gene structure and organization, gene function, 

mechanisms of regulation of gene function and expression, molecular biology techniques, princicles 

of genetic engineering   

 

243732 พันธุวิศวกรรม        3(2-3-6) 

  Genetic Engineering 

  การโคลนนิ่ง การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ การประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรมในงานด้าน

ต่างๆ ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ และ

ด้านสิ่งแวดล้อม 

  Cloning, mutation induction, application of genetic engineering in various fields 

including biotechnology, medical science, industrial, agricultural and livestock and environment 

 

243733 นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชวีภาพ   3(2-3-6) 

  Biotechnological Products and Innovation   

  ความหมายของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีวภาพ นวัตกรรมของเทคนิค

และเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน  อุตสาหกรรม 

การเกษตร สิ่งแวดล้อม การแพทย์ เภสัชกรรม แนวโน้มของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชวีภาพ 

  Definition of innovation and biotechnological products, innovation for techniques and 

instruments in biotechnology, innovation of biotechnological products in industrial, agricultural, 

environmental, medical, and pharmaceutical products, prospects of biotechnological innovation 
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243734 การส่งถ่ายยีนในพืช       3(2-3-6) 

  Plant Transformation 

การผลิตพชืตัดต่อพันธุกรรม องค์ประกอบสำคัญของเทคนิคพันธุวิศวกรรม การเตรียม

ชุดยีน การเตรียมเนื้อเยื่อพืชสำหรับการถ่ายยีน การถ่ายยีนโดยวิธีต่างๆ การคัดเลือกเซลล์พืชที่ได้รั บ

ยีน การตรวจวิเคราะห์ และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชตัดต่อพันธุกรรม 

  Production of genetically modified plants, key components of genetic engineering 

technique, preparing of gene sets, preparing of plant tissue for gene transfer, gene transformation 

techniques, selection of transgenic plants, detection of expression of transfer genes 

 

243735 นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช            3(2-3-6) 

Innovation in Plant Tissue Culture 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพืชสำหรับขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ ์พืช 

การอนุรักษ์พันธุ์พืช และการผลิตสารทุติยภูมิ การเก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 

นวัตกรรมการดัดแปลงสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การชักนำการออกดอกระหว่างการเพาะเลี้ยง

เนือ้เยื่อ และกระบวนการจดอนุสทิธิบัตร 

Applications of plant tissue culture technology for mass propagation, crop 

improvement, germplasm conservation, secondary metabolite production and cryopreservation, 

innovation in modify culture media, flowering induction during plant tissue culture process and 

patented procedure 

 

243736 เทคโนโลยีไบโอรแีอคเตอร์สำหรับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  3(2-3-6) 

Bioreactor Technology for Plant Tissue Culture  

หลักการทำงาน รูปแบบต่างๆ ของระบบไบโอรีแอคเตอร์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พืช การจัดการห้องปฏิบัติการที ่เหมาะสมต่อการติดตั ้งระบบไบโอรีแอคเตอร์ การป้องกันและ  

การควบคุมการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในระบบไบโอรีแอคเตอร์ ผลกระทบของระบบไบโอรีแอคเตอร์  

ต่อการเจรญิเติบโตของพชืที่เพาะเลี้ยง และการนำไปใช้กับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชืระดับอุตสาหกรรม 

Principles of various forms of bioreactor used in plant tissue culture, lab management 

system appropriate for bioreactor set up, prevention and control of microbial contamination in 

bioreactor system, impact of bioreactor on plant growth in vitro, application of plant tissue culture in 

industrial level 

 

  



37 
 

 

243737 หัวข้อเฉพาะทางอณูชีววทิยา              3(2-3-6) 

  Selected Topics in Molecular Biology 

การกำหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ด้านอณูชีววิทยา การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การนำเสนอ  

การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current toic or case study in molecular biology, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question 

 

243741  นิเวศวทิยาภาคพ้ืน       3(2-3-6) 

   Terrestrial Ecology 

แนวความคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับนิเวศวิทยาภาคพื้น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยทางกายภาพและเคมี ชีวภาพและเศรษฐศาสตร์สังคม ที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของระบบนิเวศ

ภาคพื้นที่สำคัญ โครงสร้างและหน้าที่ของประชากรและสังคมสิ่งมีชีวิต ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์

ต่อระบบนิเวศและการจัดการ การประยุกต์การรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และ     

การวเิคราะห์สมัยใหม่  

Concepts and principles of terrestrial ecology,  analysis of the complex interaction of 

the physico-chemical,  biological and socio-economic factors affecting the productivity of major 

terrestrial ecosystems, population and community structure and functions, impact of anthropogenic 

activities on the ecosystem and their management, applications of remote sensing, GIS and other 

modern analytical methods  

 

243742 นิเวศวทิยาของแหล่งน้ำ      3(2-3-6) 

  Aquatic Ecology 

    ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำ ลักษณะภูมิประเทศ การไหล

ของน้ำ การกักเก็บและการถ่ายเทของสสาร สิ่งมีชีวิตในลำธาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสิ่งมีชีวิต และ

กระบวนการทางนเิวศวิทยา 

    Environmental factors affecting ecological process of aquatic, geo-morphology, 

stream flow, materials storage and transport, stream biota, community interactions and ecological 

process   
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243743 นิเวศวทิยาสัตว์ป่าและการอนุรักษ์     3(2-3-6) 

   Wildlife Ecology and Conservation 

การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพและเคมี ชีวภาพ กับความชุกชุม 

การกระจายตัว พฤติกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า  นโยบายด้านสัตว์ป่า  

การอนุรักษ์คงไว้ตามธรรมชาติ การสูญพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุกรรม การประยุกต์ใช้งานวิจัยทาง

นิเวศวิทยาสัตว์ป่าสมัยใหม่ในการอนุรักษ์สัตว์ป่า  

Analysis of complex interactions of physico-chemical, biological factors with wildlife 

in abundance, distribution, behavior and biodiversity, wildlife policy, preserving biodiversity, 

extinction, conservation genetics, application of wildlife ecology modern research in wildlife conservation 

 

243744 นิเวศวทิยาประยุกต์เพื่อการจัดการทรัพยากรชวีภาพ   3(2-3-6) 

   Applied Ecology for Biological Resource Management  

  แนวความคิดและพื้นฐานทางด้านนิเวศวิทยาสำหรับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร

ชีวภาพ นโยบายการจัดการทรัพยากรทางชีวภาพ วางแผนการใช้ประโยชน์และพัฒนาอย่างยั ่งยืน  

การประยุกต์ใช้หลักการทางด้านนิเวศวิทยา การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สร้างแบบจำลองการ

จัดการทรัพยากรชวีภาพ  

Concept and principles of ecology for biological resource rehabilitation and 

conservation, biological resource management policy, planning the utilization and sustainable 

development, application of ecological principles, using modern information technology for biological 

resource management modelling 

 

243745 นิเวศวทิยาไลเคน       3(2-3-6) 

  Lichen Ecology 

การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ การใช้ประโยชน์ไลเคน 

สัณฐานวิทยา รูปแบบการเติบโต โครงสร้าง กายวิภาควิทยา การสืบพันธุ์ การแพร่กระจายพันธุ์  

การสืบพันธุ ์แบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ ์แบบไม่อาศัยเพศ สาหร่ายในไลเคน เคมีของไลเคน 

อนุกรมวิธาน ชีวโมเลกุลและการจำแนกหมวดหมู่ของไลเคน สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย

ทางภูมิศาสตร์ ไลเคนกับมลภาวะทางอากาศ 

  Analysis of complex interactions of physical and  biological, lichen utilization, 

morphology, growth form, structure, anatomy, reproduction, diffusion, sexual reproduction and 

asexual reproduction, algae in lichen, chemistry of lichen, taxonomy, biochemistry and classification 

of lichen, physiology, ecology, distribution in geographic, lichen with air pollution 
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243746         ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน   3(2-3-6) 

Biodiversity and Local wisdom      

ความหมายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  พืช ส ัตว ์ จ ุล ินทรีย์  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อตกลงอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

Definition and significance of biodiversity of plants, animals and micro-organisms and 

local wisdom, convention on biological diversity, utilization of biodiversity related to local culture 

 

243747 หัวข้อเฉพาะทางด้านนิเวศวทิยา      3(2-3-6) 

Selected Topics in Ecology 

การกำหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ด้านนิเวศวิทยา การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การนำเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current toic or case study in ecology, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question 

 

243751  สัมมนา 1           1(0-2-1) 

Seminar I 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน   

การนำเสนอ การอภปิรายหัวข้อที่น่าสนใจ และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นชีววิทยา 

Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussion on current interesting topics and answering question in biology 

 

243752   สัมมนา 2           1(0-2-1) 

Seminar II 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน            

การนำเสนอและอภิปราย ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจัยทางดา้นชีววิทยาที่ทันสมัย  

  Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, discussing 

and answering question in topics related to modern biological research  
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243753      วิทยานิพนธ์                36 หน่วยกิต 

     Thesis 

  การสร้างความรู ้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัยมีคุณภาพ   

การแก้ไขปัญหา และการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที ่มีคุณภาพ ในหัวข้อ  

ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา 

  Constructing new knowledge by systematic research methodology, quality 

research, problem solving and publishing in the national or international level quality in biology 

 

243754      วิทยานิพนธ์                12 หน่วยกิต 

     Thesis 

  การสร้างความรู ้ใหม่ด ้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป ็นระบบ การแก้ไขป ัญหา  

และการตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา 

  Constructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving 

and publishing in the national or international level in biology 

 

243755 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                                      6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน  

การนำเสนอ การอภปิราย การเผยแพร่ ในหัวข้อทางดา้นชีววิทยา  

Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing biology 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 

1. เลขสามลำดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

เลข 243 หมายถึง สาขาวิชาชีววิทยา 

2. เลขในลำดับที่ 4 หมายถึง    ระดับปริญญา 

เลข 7  หมายถึง ระดับปริญญาโท 

3. เลขในลำดับที่ 5     หมายถึง    หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

เลข 0  หมายถึง    กลุ่มวิชาชีววิทยาทั่วไป 

เลข 1  หมายถึง    กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ 

เลข 2  หมายถึง    กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ 

เลข 3  หมายถึง    กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์และชีววิทยาโมเลกุล 

เลข 4  หมายถึง    กลุ่มวิชานิเวศวิทยาและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

เลข 5              หมายถึง    กลุ ่มว ิชาสัมมนา วิทยานิพนธ์ การศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

  4. เลขในลำดับที่ 6 หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2 ชื่อ - สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

   3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวนุจริา ทาตัน 3-6701-009XX-XX-X รอง

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 

2547 

2544 

2 นายภพเก้า พุทธรักษ์* 3-6406-001XX-XX-X รอง

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

วท.ม. 

ค.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

2550 

2539 

2536 

3 นายสมบูรณ์ อนันตลาโภชัย  3-6602-000XX-XX-X รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

M.sc.  

วท.ม. 

วท.บ. 

Plant Molecular Biology 

Tropical Molecular Biology 

ชีววิทยาทางทะเล 

สัตววิทยา 

Gent University  Belgium 

Vrije University  Belgium 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2536 

2531 

2523 

2517 

4 นายสิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล* 3-3099-006XX-XX-X รอง

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีการผลติสัตว์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2552 

2544 

2541 

5 นางสาวจตุพร  ตั้งจิตรวิทยากูล 

 

3-5701-004XX-XX-X ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

สัตววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 

2544 

2542 
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หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

6 นางสาวทิพย์วรรณ  

สรรพสัตย์ 

3-2202-000XX-XX-X ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

สัตววิทยา 

ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550 

2545 

2542 

7 นางสาวเนรัฐชลา   

สุวรรณคนธ์ 

 

5-6201-001XX-XX-X 

 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2547 

2544 

8 นายบุญช่วง บุญสุข* 2-3419-000 XX-XX-X ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 

2552 

9 นางสุกัญญา สบืแสน 3-5103-002xx-xx-x ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 

2545 

2542 

10 นายเกรียงไกร สตีะพันธุ์ 3-5699-00XX-XX-X อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ชีววิทยา 

การประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2561 

2545 

2541 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นายอลงกลด แทนออมทอง ศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา          

พันธุศาสตร์ 

สัตวศาสตร์  

2 นายณัฐวุฒิ ธานี ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Ecological Entomology 

Plant Health  

ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 

ชีววิทยา 

3 นายพีระวุฒิ   วงศ์สวัสดิ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ชีววิทยา 

เกษตรศาสตร์ 

4 นายรัฐพร จันทร์เดช อาจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 ไม่มี  

 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 คำอธิบายโดยย่อ  

รายวิชา 243753 วิทยานิพนธ์ และ 243754 วิทยานิพนธ์ แบบแผน ก1  และ ก2  

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แผน ข มีข้อกำหนดในการทำงานวิจัยต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ

ชีววิทยาที่นิสิตให้ความสนใจ โดยมีการตั้งสมมติฐาน วัตถุประสงค์ ระเบียบขั้นตอนของวิธีวิจัย  

ที่ถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยสามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทำงานวิจัย 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานวิจัย และมีขอบเขตที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด  

โดยก่อให้เกิดองค์ความรู้หรือข้อมูลใหม่ในทางชีววิทยา และมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและ

ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้นิสิตจะต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ

บริหารคณะภายในระยะเวลา 2 ปี  
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  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

      นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎี

อย่างถ่องแท้ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ  สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเพื่อพัฒนางานวิจัย  รวมทั้ง

เผยแพร่ผลงานและสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ นอกจากนี้นิสิต  

มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ 

 

 5.3 ช่วงเวลา 

   ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 1 

 

  5.4 จำนวนหน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก 1   36(3) หน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก 2   36(3) หน่วยกิต 

  แผน ข    36(3) หน่วยกิต 

 

  5.5 การเตรยีมการ 

5.5.1 นิสติเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

5.5.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

5.5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาโครงร่างวิทยานพินธ์  

5.5.4 เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  

5.5.5 แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  

5.5.6 ดำเนนิการศึกษา ค้นคว้า 

         

           5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ติดตาม และประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

5.6.2 นำเสนอผลงาน  

5.6.3 ส่งรายงานผลการดำเนนิงาน  

5.6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

 

 

 



46 

 

 

 

หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล         1.1.1 การระบุปัญหาที่แท้จริงโดยการนำเสนอโครง

ร่างวิทยานพินธ์ 

1.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการทำวิจัย 

1.1.3 การอภิปราย ประเมินผล ระบุแนวทางแก้ไข

และการนำไปใช้ประโยชน์จากการทำวิทยานิพนธ์ 

1.2 ม ีภาวะผ ู ้นำ การเป ็นพลเม ืองโลก

(Global Citizenship) มีความรับผิดชอบและ

มีวนิัยในตนเอง 

1.2.1 ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตได้มอบหมาย

ให้นิสิตเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด โดยมีอาจารย์

เป็นผู้ให้คำปรึกษา 

1.2.2 กิจกรรมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าใน

การทำวิจัยวิทยานพินธ์ 

1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 1.3.1  อาจารย์ในสาขาวิชากวดขันในเรื่อง คุณธรรม 

จริยธรรม ของนิสิต เช่น ความรับผิดชอบ การเข้า

ห้องเรียนให้ตรงเวลา ความซื่อสัตย์สุจริตในการสอบ 

การไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์และสิทธิทางปัญญา  ตั ้งใจ

ทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.3.2 อบรมจริยธรรมนักวิจัย จริยธรรมการใช้สัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการทำวิจัย 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

  การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้แก่นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

ชีววิทยามดีังต่อไปนี้ 

 2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

    )1( สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ  

โดยคำนึงถึงความรู้สกึของผูอ้ื่น 



47 

 

 

 

)2(  สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและ

ชัดเจน มีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และค่านยิมอันดีงาม 

    (3) สามารถใช้และสนับสนุนให้ผู ้อื ่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มผีลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น  

    (4) มีภาวะความเป็นผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม

จรยิธรรมในสภาพแวดล้อมของการทำงานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

  (5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

1) บรรยายสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนทั้งในรายวิชา 

สัมมนา และการทำวิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

และให้นสิิตเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบต่าง ๆ 

2) อาจารย์ในสาขาวิชากวดขันในเร ื ่อง  คุณธรรม จริยธรรม ของนิสิต เช่น  

ความรับผิดชอบ การเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา ความซื่อสัตย์สุจริตในการสอบ การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

และสิทธิทางปัญญา ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

3) อบรมจริยธรรมนักวิจัย จริยธรรรมในมนุษย์ จริยธรรมการใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ และจรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ประเมินจาก ความรับผิดชอบในการทำงานเดี่ยว งานกลุ่ม การเข้าชั้นเรียน และ 

ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในรายงานที่ได้รับมอบหมาย ผลการเรียนรู้ด้าน

จรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวจิัยและวิทยานิพนธ์ 

 

2.2  ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                    (1)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจในด้านชีววิทยา เป็นอย่างดี สามารถ

นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ 

(2) สามารถนำหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาชีววิทยามาประยุกต์ในการศึกษา

ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 

(3) มีความรูค้วามเข้าใจในด้านการวิจัยเป็นอย่างด ีสามารถนำความรู้ด้านการวิจัยใน

การหาองค์ความรูใ้หม่เพื่อไปพัฒนาวิชาชีพด้านชีววิทยา 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

จัดการเรียนการสอนทั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าวิจัย  

การสัมมนา การอภิปรายถกเถียงทางวิชาการเพื่อให้เกิดองค์ความรูท้างทฤษฎี 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

ประเมินผลจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาค ปลายภาค การนำเสนอผลงาน 

การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา การสอบวัดความรู ้และวิทยานิพนธ์ 

 

2.3  ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบท

ใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็น

หรอืปัญหา 

(2) สามารถประยุกต์ใช้ขอ้มูลและความรูท้ี่มใีนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ 

(3) สามารถวิเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ 

และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการใหเ้ข้ากับองค์ความรู้เดิมหรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

(4) สามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมหรอืเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ

ปัญหาที ่ซ ับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์และสอดคล้องกับสถานกาณ์รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและ

ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีววทิยา 

              (5) สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการสำคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทาง

วิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย   

และใหข้้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรอืแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มอียู่เดิมได้อย่างมีนัยสำคัญ 

                       (6) สามารถขยายองค์ความรู ้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและ

ดำเนนิการวิจัยหรือการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ใช้กระบวนการสอนในลักษณะการอภิปราย โดยมีการกำหนดหัวข้ออภปิราย  เน้นให้

มีการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เน้นการจัดการเรียนการสอนเชงิบูรณาการ 

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ประเมินผลจากการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า  การนำเสนอผลงาน  รวมทั้งกระบวนการในการ

แก้ปัญหาที่ถูกต้อง  สมเหตุสมผล 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.4.1 ผลการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถ 

ในการรับผิดชอบ 

(1) สามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้  

รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้  

)2(           มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ใน

การจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ  

  

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

จากกลยุทธ์ด้านความรู้ อาจารย์ได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ ซึ่งใช้กระบวนการกลุ่ม จัดเวทีการแลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการ การเรียนแบบร่วมมอื 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ประเมินผลจากการใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 

และความสัมพันธ์กับอาจารย์ 

 

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1) สามารถคัดกรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อนำมาใช้ในการศกึษาค้นคว้า

ปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ  

)2(           สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน

วงการวชิาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าที่

สำคัญ 

)3(           สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสารและการปฏิบัติงานทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้ด้านทักษะการวิเคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) รายว ิชาท ี ่กำหนดไว ้ในหลักส ูตร  ได ้ฝ ึกให ้น ิส ิตม ีการว ิเคราะห์ป ัญหา  

สรุปผลการทดลอง การวิจัย การทำวิทยานิพนธ์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และมีการใช้

โปรแกรมทางคณติศาสตร์ และทางสถิติในการแก้ไขปัญหา 

     2) แนะนำและสนับสนุนให้นิสิตใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ  เช่น ฐานขอ้มูลออนไลน์   

    2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) วัด/ประเมินผล จากการใชค้อมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นคว้าเพิ่มเติม 

ประกอบการเรียนรายวิชาต่าง ๆ 

2) วัด/ประเมินผล จากการใชค้อมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นคว้าเอกสาร

ประกอบการเรียนรายวิชาการวิจัยระดับบัณฑติศกึษา 

3) วัด/ประเมินผล จากการนำเสนอผลการแก้ปัญหา และผลงานอื่น ๆ 

4) วัด/ประเมินผล จากการใชโ้ปรแกรมทาง คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร ์หรือสถิติ

ประกอบการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 

 2.6. สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะ ดนตรีและ

วัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

   จัดการเรียนการสอนโดยที่นำสุนทรียศิลป์มาประยุกต์เข้ากับเนื้อหารายวิชา 

มอบหมายใหท้ำกิจกรรม หรอืผลงานที่ใช้สุนทรียศลิป์กับกระบวนการเรียนรู้ทางชีววิทยา 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

1) การประเมินช้ินงาน 

   2) การประเมินการนำเสนอหน้าช้ันเรยีน 

3) อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

   (1) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

จัดให้มีการนำเสนอผลงานหน้าห้องเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริม

ให้มคีวามมั่นใจในการสื่อสาร โดยเฉพาะการนำเสนอด้านวิชาการ 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพ ประเมิน

จากการนำเสนอผลงาน มีแบบประเมินที่มีหัวข้อด้านบุคลิกภาพ และมีการใช้ แบบประเมินภาวะ

สุขภาพเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเองให้มภีาวะสุขภาพที่ดยีิ่งขึ้น 

 

 



 

 

52 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       ⚫ ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 

รายวชิา 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

แผน ก แบบ ก1  

243753วิทยานิพนธ์     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

รายวชิาไม่บังคับหน่วยกิต  

146700 ภาษาอังกฤษแบบ

เข้มสำหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา 
    

 

⚫  ⚫      

 

⚫  ⚫  ⚫ 

  

แผน ก แบบ ก2  

รายวชิาไม่บังคับหน่วยกิต  

(ก) วชิาบังคับ  

  243701 ระเบียบวิธีวิจัยทาง

ว ิ ท ยาศาส ตร ์ แ ล ะ

เทคโนโลย ี

    

 

 ⚫  ⚫  ⚫   

 

 ⚫ ⚫  ⚫   

243702  ช ี วสารสนเทศ

ศาสตร์ 
    

 
 ⚫  ⚫  ⚫   

 
 ⚫   ⚫   

243703 ชีววทิยาพชื สัตว์

ท้องถิ่นและการอนุรักษ ์
    

 
 ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  

 
 ⚫   ⚫   

243704 จรรยาวิชาชีพวิจัย

และการสื่อสารทาง

วิทยาศาสตร์ 
 ⚫   

 

 ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ 

 

 ⚫   ⚫  ⚫ 
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รายวชิา 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

243751  สัมมนา 1     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    ⚫      ⚫ 

243752  สัมมนา 2     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    ⚫      ⚫ 

(ข) วชิาเอกเลือก  

     กลุ่มวิชาพืชศาสตร์  

243711  โครงร่างของเซลล์

และการทำงานเชิง

บูรณาการในเซลล์

พืช 

  

   

⚫ ⚫    ⚫  

  

⚫ 

 

⚫  ⚫   

243712  การเปลี่ยนแปลงทาง 

            สัณฐานวิทยาของพืช 
    

 
⚫ ⚫    ⚫   

 
⚫  ⚫   

  

243713  ปฏิส ัมพันธ์ระหว่าง

พืช-อาร์โทพอด   
   

⚫ ⚫    ⚫  
  

⚫ 
 

⚫  
   

243714  อนุกรมวิธานพืช

สมัยใหม่ 
    

 
⚫ ⚫    ⚫  

  
⚫ 

 
⚫  

 
  

243715  สร ีรว ิทยาภาวะ

เครียดของพืชและกลไกการ

ป้องกันตนเอง 
  

   

⚫ ⚫    ⚫  

  

⚫ 

 

⚫  

   

243716 การว ิ เคราะห ์ทาง

สร ีรว ิทยาพ ืชโดย

เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

⚫    

 

⚫   ⚫     

 

  ⚫     
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รายวชิา 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

2 4 3 7 1 7  ห ั ว ข ้ อ เ ฉ พ า ะ

ทางด้านพืชศาสตร์ 
⚫ ⚫   

 
 ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ 

 
  ⚫     

กลุ่มวิชาสัตววทิยา  

243721  การจัดระบบอนุกรมวิธาน 

            ทางสัตววิทยา 
 ⚫   

 
⚫ ⚫  ⚫  ⚫   

 
 ⚫ ⚫     

243722  สรรีวิทยาและการ

เปลี่ยนแปลงรูปร่าง

ของแมลง 

 

⚫   

 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫   

 

 ⚫ ⚫   

  

243723  ความหลากหลาย

ของสัตว์ไม่มกีระดูกสันหลงั 

 
⚫   

 
⚫ ⚫  ⚫  ⚫   

 
 ⚫ ⚫   

  

243724  กีฏวิทยาของแมลง

น้ำ 

⚫ 
   

 
⚫ ⚫  ⚫  ⚫   

 
 ⚫ ⚫  ⚫ 

  

243725  วิทยาหนอนพยาธิ  ⚫    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫      

243726  ความหลากหลาย

ของสัตว์มกีระดูกสันหลงั 
 ⚫   

 
 ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  

 
 ⚫   ⚫   

243727  หัวข้อเฉพาะด้าน

สัตววิทยา 
⚫ ⚫   

 
 ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ 

 
   ⚫ ⚫  ⚫ 

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์และ

ชีววิทยาโมเลกุล 

 

243731  อณูชีววทิยา   ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫    ⚫  ⚫  ⚫   

243732  พันธุวิศวกรรม   ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫     ⚫  ⚫  ⚫   
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รายวชิา 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

243733  นวัตกรรมและ

ผลิตภัณฑ์ทาง

เทคโนโลยชีีวภาพ 

  

⚫  

 

⚫   ⚫ ⚫   

  

 

 

 

 ⚫   

243734  การส่งถ่ายยีนใน

พืช 
   ⚫ 

 
⚫   ⚫   ⚫  

 
⚫  ⚫  ⚫  ⚫ 

2 4 3 7 3 5 นว ั ตกรรมการ

เพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือพืช ⚫   ⚫ 
 
⚫   ⚫   ⚫  

 
⚫ ⚫ ⚫  ⚫   

243736 เทคโนโลย ีไบโอรี

แอคเตอร ์สำหรับ

ง า น เ พ า ะ เ ล ี ้ ย ง

เนือ้เย่ือพืช 

   ⚫ 

 

⚫   ⚫   ⚫  

 

⚫ ⚫ ⚫  ⚫   

243737  หัวข้อปัจจุบันใน

อณูชีววทิยา 

 

 
⚫   

 
⚫   ⚫  ⚫   

 
⚫  ⚫    ⚫ 

กลุ่มวิชานิเวศวทิยาและ

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

 

243741  นิเวศวิทยาภาคพืน้      ⚫ ⚫  ⚫  ⚫    ⚫ ⚫   ⚫   

243742  นเิวศวิทยาของ

แหลง่น้ำ 
 ⚫   

 
⚫  ⚫ ⚫     

 
 ⚫   ⚫   

243743  นิเวศวิทยาสัตว์ป่า 

            และการอนุรักษ ์
    

 
⚫   ⚫     

 
⚫ ⚫   ⚫   
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รายวชิา 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

243744  นิเวศวิทยาประยุกต์

เ พ ื ่ อ ก า รจ ั ดการ

ทรัพยากรชีวภาพ 

   ⚫ 

 

⚫   ⚫     

 

⚫  ⚫     

243745 นิเวศวิทยาไลเคน    ⚫  ⚫   ⚫      ⚫  ⚫     

243746 ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

 ⚫   

 

⚫   ⚫     

 

⚫  ⚫   ⚫  

243747 หัวข้อเฉพาะ

ทางด้านนิเวศวทิยา 
    

 
 ⚫    ⚫  ⚫ 

 
  ⚫     

243754  วิทยานิพนธ์     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
243755 การศึกษาค้นคว้า 

          ด้วยตนเอง 
    

⚫ 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 

 
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

  

 



57 

 

  

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

             เกณฑ์การวัดผลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม 
  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การมีส่วนร่วมและ

พัฒนาการทางการเรียน การสอบรายวิชา สัมมนา การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์  

ซึง่การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในแต่ละประเภท จะดำเนินการโดยอาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการสอบวิทยานพินธ์ที่คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้ง 
  

     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากบัณฑติที่สำเร็จการศกึษาและจากผู้ใชบ้ัณฑิตดังนี้ 

(1) การได้งานทำของบัณฑิต 

(2) ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต  
 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

          การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

 1. แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานพินธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศกึษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารับฟังได้ สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน

หนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรอือย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติที่มคีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 2. แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ สอบผ่านการ

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิด ให้ผู้สนใจ

เข้ารับฟังได้ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์ต้องได้รับการตพีิมพ์ หรอือย่างน้อยได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 
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เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

 3. แผน ข ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สอบผ่านการสอบ

ปากเปล่าขัน้สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศกึษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิด ให้ผู้สนใจเข้ารับ

ฟังได้ 

 ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เรื ่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ หรอืนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

ได้รับการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
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หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

 1.2 สนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

 1.3 สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

 1.4 สนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงาน การประชุมทางวชิาการ 

  1.5 สนับสนุนระบบอาจารย์พี่เลี้ยง  

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน การวัด/ประเมินผล 

  2.1.2 ประเมินผลการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ ของอาจารย์ 

  2.1.3 จัดอบรมการทำสื่อการสอนแบบต่าง ๆ 

 2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

 2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ทำเอกสารประกอบการสอนหรอืตำรา 

 2.2.2 กระตุน้ให้อาจารย์ยื่นผลงานขอตำแหน่งทางวิชาการ 

 2.2.3 กระตุน้ให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

    2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1. การกำกับมาตรฐาน 

มีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที ่กำหนดโดย สกอ.  ตลอดจน

ดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศกึษา 
 

2. บัณฑติ 

     2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

       มีผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้

บัณฑติ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย) 

2.2 ผลงานวิจัยของผูส้ำเร็จการศกึษา 

ผลงานวิจัยของมหาบัณฑติชีววิทยาได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติที่

ได้รับการรับรองจาก สกอ. 

 

3. นิสิต 

 3.1 การรับนิสติ 

     3.1.1 มเีกณฑ์การรับนิสติเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

     3.1.2 มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยจัดปฐมนิเทศ แนะนำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน

และข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยใหก้ับนิสติก่อนเข้าศกึษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสติ 

3.2.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสติ พร้อมกำหนดบทบาทและหนา้ที่อย่างชัดเจน 

3.2.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสติ 

3.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสติและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

      3.2.4 การอุทธรณ์ของนิสิต  กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่

จะยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ

รายวิชาได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

3.2.5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษาและทำงานกับ

ผูใ้ช้บัณฑิตไปแล้วเพื่อใหห้ลักสูตรมีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของผูใ้ช้บัณฑิต 
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4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

4.1.1 สรรหาบุคคลและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดย

อาจารย์ใหม่จะต้องจบการศกึษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปด้านชีววิทยาหรอืชีววิทยาประยุกต์ 

4.1.2 ดำเนนิการเสนอต่อมหาวิทยาลัย (ผ่านคณะ) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการในการคัดเลือก 

4.1.3 เสนอแต่งตัง้และประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 

     4.2.1 ร้อยละอาจารย์ที่มวีุฒิปริญญาเอกสาขาชีววิทยา 100 เปอร์เซ็นต์ 

     4.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผูช่้วยศาสตรจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ 

       4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี มีไม่นอ้ยกว่า 3 เรื่อง  และได้รับ

การอา้งองิในฐานขอ้มูล ISI  หรอื SCOPUS  หรอื TCI หรอืที่ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

     4.4.4  อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการและด้านที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาหลักสูตรและบัณฑติศกึษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร มีระบบการ

วางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและผูส้อนประชุมร่วมกันในการ

ออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้คุณลักษณะของนสิิตที่พึงประสงค์ 

5.2 การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑติศึกษา 

จัดตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑติศกึษา 

5.3 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

มีการกำหนดผู ้สอน การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และมคอ. 4  

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอน ให้การช่วยเหลือ 

กำกับ ตดิตามในการทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑติศกึษา 

5.4 การประเมินผู้เรยีน 

มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ทำการทวนสอบประเมินผลการ

เรียนรู้ของนิสิต การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ

มคอ.7)การประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑติศกึษา 
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5.5 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

             มผีลการดำเนินงานตามตัวบ่งชีต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบรหิารงบประมาณ 

งบประมาณดำเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการจัดสรร

จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ของคณะวิทยาศาสตร ์

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.2.1 ห้องเรียน พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องขยายเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องฉาย

ภาพ LCD projector เครื่องฉายภาพเสมอืนจรงิ ฯลฯ อย่างเพียงพอ 

6.2.3 มหีอ้งปฏิบัติการ ครุภัณฑ์และสารเคมี ในการรองรับการทำงานวิจัยของนิสติ 

6.2.2 ศูนย์บรรณสารและสื ่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา และห้องหนังสือคณะ

วิทยาศาสตร์ที่เพียบพร้อมด้วยหนังสือ ตำรา วารสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

พร้อมทั้งมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการสบืค้นขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทั้งในและต่างประเทศ 

6.2.3 ห้องทำงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการทำงานของอาจารย์และ

บุคลากร 

6.2.4 แหล่งบริการอินเทอร์เน็ตตามคณะและอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่นิสิต

สามารถใช้บริการได้โดยสะดวก 

6.3 การมีส่วนร่วมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการบร ิหารหล ักส ูตร ว ิทยาศาสตรมหาบ ัณฑ ิต  สาขาว ิ ชาช ี วว ิทยา  

คณะวิทยาศาสตร ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับผิดชอบในการวางแผนและประเมินความจำเป็นในการจัดหา

ทรัพยากรการเรียนการสอนและดำเนินการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการจัดการเรยีนการสอน  

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

6.4.1 มีคณะกรรมการวางแผนการประเมินอย่างมีส่วนร่วมกับผู ้สอน ผู ้ใช้และบุคลากร 

ที่รับผดิชอบทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ 

6.4.2 มีการประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์และผู้เรียนให้เพียงพอของ

ทรัพยากรต่อความตอ้งการของอาจารย์และผูเ้รียนทุกปี 

6.4.3 มีการจัดทำระบบติดตามการใช้ทรัพยากรทั้งตำรา สิ ่งพิมพ์ สื ่อ และเอกสารต่างๆ  

ที่เหมาะสมกับสถานการณของคณะ และนำผลมาใช้ในการบริหารทรัพยากร 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร      

2) ม ีรายละเอ ียดของหล ักส ูตร ตามแบบ มคอ.2 ท ี่

สอดคล้องก ับกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิแห ่งชาต ิ หรื อ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชา  
     

3) ม ีรายละเอ ียดของรายว ิชา และรายละเอ ียด 

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ .3 

และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดหลักสูตร 
     

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและ

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ .5 และ มคอ .6 ภายใน 30 วัน  

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ .7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดภาคการศกึษา      

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ .3 และ มคอ.4 อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 
     

7) มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน

การดำเนินงานที่รายงานใน มคอ .7 ปีที่แล้ว  

     

8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ

ด้านการจัดการเรียนการสอน      

9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอื วิชาชีพอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง      

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ /หรอืวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

11) ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย /บัณฑิต ใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 10 10 10 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งชี้ที ่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที ่มีผลดำเนินการบรรลุ

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

   1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

    1.1.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนิสติ 

  1.1.2 การประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคำแนะนำ 

  1.1.3 การสอบถามจากนิสิต  

   1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ประเมินจากนิสิตเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรง

ต่อเวลา การชีแ้จงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่กำลังศึกษาในปีสุดท้าย ทำโดยการสำรวจข้อดี/ข้อด้อยของ

หลักสูตร และนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน

การจัดการเรียน การสอน และการวิจัย ต่อไป 

 การประเมนิโดยนิสติที่สำเร็จการศกึษาไป ทำโดยการสำรวจภาวะการมีงานทำ การนำความรู้

ที่ได้จากการศกึษาไปประยุกต์ใช้ และข้อแนะนำต่างๆ 

  การประเมนิโดยหน่วยงานผูใ้ช้บัณฑติ ทำโดยการสำรวจถึงความพึงพอใจในบัณฑิต เกี่ยวกับ

ความรู ้ความสามารถในการทำงานในองค์กร 

  

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้  (Key Performance Indicators) 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 นำข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินการประจำปีเสนอหัวหน้าสาขาวิชา จากนั้นประชุม

อาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินการหลักสูตร พร้อมทั้งนำผลการประเมินที่

ได้ จากการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ข้อเสนอแนะของอาจารย์ในการใช้หลักสูตร รวมทั้ง

ผลการประเมินหลักสูตร มาปรับปรุงการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงย่อยและรวบรวมข้อมูลในการ

พัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และ 

แนวปฏิบัตใินการเทยีบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ง  ตารางเปรยีบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ลำดับ

ที ่
รายการ 

เกณฑ์ สกอ . 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2559 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 

2564 

แผน ก 

แบบ ก1 

แผน ก 

แบบ ก2 

แผน 

ข 

แผน ก 

แบบ ก1 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ก 

แบบ ก1 

แผน ก 

แบบ ก2 

แผน 

ข 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

งานรายวิชา            ไม่น้อยกว่า 

1.1  หมวดวชิาเฉพาะด้าน                         

1.1.1  วชิาเอกบังคับ ไม่นอ้ยกว่า 

1.1.2  วชิาเอกเลอืก ไม่นอ้ยกว่า  

วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกวา่  

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 

รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ * 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

- 

12 

- 

- 

- 

12 

- 

- 

30 

- 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

3 

42  

- 

12 

12 

12 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

3 

42  

- 

12 

12 

12 

- 

3 

30 

- 

18 

12 

- 

6 

3 

จำนวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร   

ไม่น้อยกว่า 
36 36 36   36(3) 36(3) 36(3) 36(3) 36(3) 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม                3(3-0-6) 

สำหรับระดับบัณฑิตศกึษา     

Intensive English for Graduate Studies 

          ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภท

ของบทอ่าน การอ่านและการเข ียนเช ิง

วิเคราะห์และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท 

การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็น

อย่างมีวิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูด

และการ เข ี ยน  การใช ้ เทคโนโลย ีและ

ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ ่มเติมเกี ่ยวกับหัวข้อที ่ตนสนใจและใน

วิชาชีพของตน ระบบอ้างอิงและการเขียน

อา้งอิง 

          Academic English, types of reading 

texts, analytical reading and writing, 

paragraph writing, essay writing, 

expressing critical opinion towards reading 

texts through speaking and writing, using 

technology and electronic data base, 

citation system, and writing citation 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม               3(3-0-6) 

สำหรับระดับบัณฑิตศกึษา     

Intensive English for Graduate Studies 

          ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภท

ของบทอ่าน การอ่านและการเข ียนเช ิง

วิเคราะห์และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท 

การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็น

อย่างมีวิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูด

และการ เข ียน  การใช ้ เทคโนโลย ีและ

ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ ่มเติมเกี ่ยวกับหัวข้อที ่ตนสนใจและใน

วิชาชีพของตน ระบบอ้างอิงและการเขียน

อา้งอิง 

          Academic English, types of reading 

texts, analytical reading and writing, 

paragraph writing, essay writing, 

expressing critical opinion towards reading 

texts through speaking and writing, using 

technology and electronic data base, 

citation system, and writing citation 

คงเดิม 

243701 ระเบียบวธีิวิจัยทางวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 

และเทคโนโลย ี    

 Research Methodology in Science and 

Technology 

           ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมาย

การวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การ

กำหนดป ัญหาการว ิ จ ั ย  ต ั ว แปรและ

สมมติฐาน การวางแผนการทดลอง การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ข้อมูล การเขียน

โครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมิน

งานวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณ

นักว ิจ ัย และเทคนิคว ิธ ีการว ิจ ัยเฉพาะ

ทางด้านชีววทิยา 

243701 ระเบียบวธีิวิจัยทางวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 

และเทคโนโลย ี    

 Research Methodology in Science and 

Technology 

ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมาย

การวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การ

กำหนดป ัญหาการว ิ จ ั ย  ต ั ว แปรและ

สมมติฐาน การวางแผนการทดลอง การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ข้อมูล การเขียน

โครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมิน

งานวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณ

นักว ิจ ัย และเทคนิคว ิธ ีการว ิจ ัยเฉพาะ

ทางด้านชีววทิยา 

คงเดิม 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

 Research definition, characteristic 

and research goal, type and research 

process, variables and hypothesis, data 

collection and data analysis, proposal and 

research report writing, research evaluation 

and its application, ethics of researcher, 

proper techniques of research methodology 

in science and technology 

Research definition, characteristic and 

research goal, type and research process, 

variables and hypothesis, data collection 

and data analysis, proposal and research 

report writing, research evaluation and its 

application, ethics of researcher, proper 

techniques of research methodology in 

science and technology 

243702 พันธุศาสตร์และการตอบสนอง     3(3-0-6) 

ทางชวีภาพ      

Genetics and Biological Response 

พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ การตอบสนอง

ต่อสิ ่งแวดล้อม การตอบสนองทางด ้าน

สรีรวทิยา การตอบสนองทางพฤติกรรม การ

ควบค ุมทางช ี วภาพ การปร ับต ั วทาง

นเิวศวทิยา กระบวนการทางวิวัฒนาการ  

Cellular genetics, environmental 

response, physiology responses, behavioral 

responses, biological regulations, ecological 

adaptation, evolutionary processes 

  ปิดรายวชิา 

243703    ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์         3(3-0-6) 

Conservation Biology  

หล ั ก ก า รทา ง ช ี ว ว ิ ท ย า แ ล ะ ก า ร

ประยุกต์ใช้เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ การออกแบบและการจัดการ

พื้นที่อนุรักษ์ ผลกระทบของมนุษย์ต่อระบบ

นิเวศ การฟื ้นฟูระบบนิเวศ ชีวว ิทยากับ

นโยบายการอนุรักษ ์

Principles and theories related to 

conservation biology, conservation of 

biodiversity, design and management of 

protected areas, the impact of humans on 

ecosystems, ecosystem restoration, biology 

and conservation policy 

243703 ชวีวทิยาพชื สัตว์ท้องถิ่นและ     3(3-0-6) 

การอนุรักษ ์

Ethnobiology and Conservation  

ชนิดและการกระจายของพืชและสัตว์

ท้องถิ่น ภูมิปัญญาพืน้บ้านในการใชพ้ชืและ

สัตว์ท้องถิ่น การอนุรักษ์ การเกบ็รวบรวม 

การขยายพันธ์ุ การจัดทำฐานของมูลของพืช 

และสัตว์ท้องถิ่น 

Species and dispersion of indigenous 

plants and animals, indigenous knowledge 

to use plants and animals, conservation, 

collection, propagation, data base 

preparation of indigenous plants and 

animals 

 

ปรับชื่อ

รายวชิา  

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 
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243704 จรรยาวชิาชีพวจิัยและการสื่อสาร  1(0-2-1) 

ทางวิทยาศาสตร์    

Research Code of Conduct and Scientific 

Communication  

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิจัย แนวทาง

ปฏิบ ัต ิท ี ่ด ี  จร ิยธรรมการว ิจ ัยในมนุษย์ 

จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ การเขียนโครงราง

งานวิจัยเพื่อการขอทุน การนําเสนอผลงาน

ในรูปแบบโปสเตอร การนําเสนอผลงานด

วยวาจา การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อ

ตีพิมพ  

Standard of work performance, best 

practice, research ethics involving human 

subject, research ethics involving animal 

subject, grant writing, publication processes 

in poster and oral presentations, writing for 

scientific publications   

243704 จรรยาวชิาชีพวจิัยและการสื่อสาร  1(0-2-1) 

ทางวิทยาศาสตร์    

Research Code of Conduct and Scientific 

Communication  

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิจัย แนวทาง

ปฏิบ ัต ิท ี ่ด ี  จร ิยธรรมการว ิจ ัยในมนุษย์ 

จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ การเขียนโครงราง

งานวิจัยเพื่อการขอทุน การนําเสนอผลงาน

ในรูปแบบโปสเตอร การนําเสนอผลงานด

วยวาจา การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อ

ตีพิมพ  

        Standard of work performance, best 

practice, research ethics involving human 

subject, research ethics involving animal 

subject, grant writing, publication processes 

in poster and oral presentations,writing for 

scientific publications   

คงเดิม 

  243705 งานวจิัยทางชวีวทิยาในภูมภิาค   3(2-3-6) 

อาเซียน    

Biology Research in ASEAN Region 

การพ ัฒนางานว ิจ ัย โครงการว ิจัย 

ผลงานตีพิมพ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ทางวิชาการระดับนานาชาติทางชีววิทยา ใน

ประชาคมอาเซียน  

Research development, research 

projects, ASEAN community international 

research publications and academic 

creativity in biology 

เปิดราย 

วชิาใหม ่

  243706 เทคนิคการวิจัยทางชวีวทิยา         3(3-0-6) 

Biology Research Techniques  

แนวคิดการวิจัยทางชีววิทยา วิธีการ

ทดลองและการคำนวณ การใช้เครื่องมือวิจัย 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

วจิัยชีววทิยา 

เปิดราย 

วชิาใหม ่
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Biology research concept, 

experimental and computational methods, 

research tools using, information technology 

application in biology research 

243711 โครงร่างของเซลล์และการทำงาน 3(2-3-6) 

เชงิบูรณาการในเซลล์พชื   

Cytoskeleton and Integration of Cellular 

Function in Plant Cell 

ปฏิส ัมพันธ์โครงร่างของเซลล์และ

โครงสร้างและการทำงานของเซลล ์พ ืช  

บทบาทของไมโครทิวบูล เส้นใยแอคติน และ

อินเตอร์มีเดียท ฟิลาเมนท์ ในเซลล์พืช  การ

เจริญพัฒนาของเซลล์พืช  การไหลของไซ

โตพลาซึม ภาวะเครียดระดับเซลล์และพลวัต

ของเครอืข่ายเส้นใยฟิลาเมนท์  การวิเคราะห์

โครงสร้างและหน้าที่ภายในเซลล์พืช  การ

แสดงออกของโปรตีนและยีนของไซโทสเก

เลตอน ในเซลล์พชื 

Interaction of cytoskeleton and plant 

cell structure and function, role of 

microtubules, actin filaments and 

intermediate filaments in plant cells, plant 

cell differentiation and development, 

cytoplasmic streaming, cellular stress and 

dynamic filamentous network, analysis of 

plant intracellular structure and function, 

expression of cellular protein gene and 

cytoskeleton in plant cell 

243711 โครงร่างของเซลล์และการทำงาน 3(2-3-6) 

เชงิบูรณาการในเซลล์พชื   

Cytoskeleton and Integration of Cellular 

Function in Plant Cell 

ปฏิส ัมพันธ์โครงร่างของเซลล์และ

โครงสร้างและการทำงานของเซลล ์พ ืช  

บทบาทของไมโครทิวบูล เส้นใยแอคติน และ

อินเตอร์มีเดียท ฟิลาเมนท์ ในเซลล์พืช  การ

เจริญพัฒนาของเซลล์พืช  การไหลของไซ

โตพลาซึม ภาวะเครยีดระดับเซลล์และพลวัต

ของเครอืข่ายเส้นใยฟิลาเมนท์  การวิเคราะห์

โครงสร้างและหน้าที่ภายในเซลล์พืช  การ

แสดงออกของโปรตีนและยีนของไซโทสเก

เลตอน ในเซลล์พชื 

Interaction of cytoskeleton and plant 

cell structure and function, role of 

microtubules, actin filaments and 

intermediate filaments in plant cells, plant 

cell differentiation and development, 

cytoplasmic streaming, cellular stress and 

dynamic filamentous network, analysis of 

plant intracellular structure and function, 

expression of cellular protein gene and 

cytoskeleton in plant cell 

คงเดิม 

243712 การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐาน       3(2-3-6) 

วทิยาของพชื    

Plant Morphogenesis 

การเจริญของพืช การกำหนดตำแหน่ง

การเติบโตในพืช การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ

ในการพัฒนาของเอมบริโอพืชปลายยอด ต้น

กำเนิดของใบและการเรียงตัวของใบ อวัยวะ

243712 การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวทิยาของพชื 

3(2-3-6) 

Plant Morphogenesis 

การเจริญของพืช การกำหนดตำแหน่ง

การเติบโตในพืช การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ

ในการพัฒนาของเอมบริโอพืชปลายยอด ต้น

กำเนิดของใบและการเรียงตัวของใบ อวัยวะ

คงเดิม 
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สบืพันธ์ุ การสร้างราก การแสดงออกของยีน

และการควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ของพืช และ

การศึกษาเชิงทดลองในการพัฒนาเอมบริโอ 

ปลายยอด และอวัยวะอื่น ๆ 

Plant development, localization of 

growth in plant, comparative study in plant 

embryogenesis shoot apex, origin of leaf 

and phyllotaxy, reproductive organs, root 

initiation and developments, gene 

expression and control of plant organs and 

experimental study in embryo 

developments, shoot apex and other organs 

สบืพันธ์ุ การสร้างราก การแสดงออกของยีน

และการควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ของพืช และ

การศึกษาเชิงทดลองในการพัฒนาเอมบริโอ 

ปลายยอด และอวัยวะอื่น ๆ 

Plant development, localization of growth 

in plant, comparative study in plant 

embryogenesis shoot apex, origin of leaf 

and phyllotaxy, reproductive organs, root 

initiation and developments, gene 

expression and control of plant organs and 

experimental study in embryo 

developments, shoot apex and other 

organs 

243713 ปฏสิัมพันธ์ระหว่างพชื-อาร์โทพอด 3(2-3-6) 

Plant-Arthropod Interactions  

ปฏิสัมพันธ์ด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา 

วิวัฒนาการระหว่างพืชและสิ่งมีชีวิตในกลุ่ม

อาร์โทพอด  การควบคุมการแสดงออกของ

สารเคมีในพืช เมตาบอลิซึม ยีน และโมเลกุล

สัญญาณ พืชกินสัตว์และแมลง การผสม

เกสรของพชื ความแปรปรวนของสิ่งแวดล้อม 

การวิเคราะห์กลิ่น ดัชนีความชอบและดัชนี

การขับไล่  พืชและแมลงกินพืชในการจัดการ

ป่าไมแ้ละการเกษตรกรรม 

Interactions between plants and 

arthropods in biology, ecology and evolution 

aspects, regulation of phytochemical, 

metabolism, gene and molecular signaling 

expression, carnivorous plants, plant 

pollination, environmental variables, 

olfactometry analysis, preference index and 

repellent index, plant and their arthropod 

herbivores in forest and agricultural 

management 

 

243713 ปฏสิัมพันธ์ระหว่างพชื-อาร์โทพอด 3(2-3-6) 

Plant-Arthropod Interactions  

ปฏิสัมพันธ์ด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา 

วิวัฒนาการระหว่างพืชและสิ่งมีชีวิตในกลุ่ม

อาร์โทพอด  การควบคุมการแสดงออกของ

สารเคมีในพืช เมตาบอลิซึม ยีน และโมเลกุล

สัญญาณ พืชกินสัตว์และแมลง การผสม

เกสรของพชื ความแปรปรวนของสิ่งแวดล้อม 

การวิเคราะห์กลิ่น ดัชนีความชอบและดัชนี

การขับไล่  พืชและแมลงกินพืชในการจัดการ

ป่าไมแ้ละการเกษตรกรรม 

Interactions between plants and 

arthropods in biology, ecology and evolution 

aspects, regulation of phytochemical, 

metabolism, gene and molecular signaling 

expression, carnivorous plants, plant 

pollination, environmental variables, 

olfactometry analysis, preference index and 

repellent index, plant and their arthropod 

herbivores in forest and agricultural 

management 
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243714 ชวีวทิยาของข้าว ภูมปัิญญาและ   3(2-3-6) 

การพัฒนางานวจิัย   

Rice Biology Local Wisdom and Research 

Development  

ความหลากหลายทางชีวภาพ สัณฐาน

ว ิ ทยา  กายว ิ ภาคศาสตร ์  ส ร ี ร ว ิ ทยา 

นเิวศวทิยา และวิวัฒนาการของขา้ว  จีโนมส์

ข้าว เครื่องหมายทางพันธุกรรมของขา้ว การ

เพาะเลี้ยงเซลล์ข้าว เซลล์ชายขอบปลายราก

ของข้าว ข้าวอินทรีย์ ข้าวแบบ C4 เมตตา

บอลึซึม การอารักขาพันธุ์ข้าว การพัฒนา

งานวจิัยและการทดลองเกี่ยวกับขา้ว  

Biodiversity, morphology, anatomy, 

physiology, ecology and evolution of rice, 

rice genome and genetic markers, rice cell 

culture, rice root border cell, organic rice, c4 

metabolism rice, rice protection, rice 

research and experimental development 

  ปิดรายวชิา 

  243714 อนุกรมวธิานพชืสมัยใหม่         3(2-3-6) 

Modern Plant Taxonomy 

การสำรวจและเก็บตัวอย่างพืชเพื่อการ

วิจัยด้านอนุกรมวิธาน การศึกษาตัวอย่าง

พันธุ์ไม้แห้งการจัดการด้านพิพิธภัณฑ์พืช 

การตัง้ชื่อพชื การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อพืชให้

เป็นไปตามกฎการตั้งชื่อ การเลือกตัวอย่าง

ต้นแบบของชื่อพืช การประยุกต์ใช้ลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ใน

การจำแนกและระบุชนิดพืช การศึกษาสาย

สัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืชโดยอาศัย

ข ้อม ูลส ัณฐานว ิทยาและชีวว ิทยาระดับ

โมเลกุล 

     Plant observation and collection for 

taxonomic research, plant specimen 

investigation , herbarium management, 

plant nomenclature, plant renames based 

เปิดราย 

วชิาใหม ่
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on ICN, typification of plant names, plant 

identification and classification using 

morphological and anatomical 

characteristics, phylogenetics of plants 

based on morphological and molecular data 

243715 สรีรวทิยาภาวะเครยีดของพชืและ 3(2-3-6) 

กลไกการป้องกันตนเอง   

Plant Stress Physiology and Defense 

Mechanism 

ภาวะเครียดทางชีวภาพ และกายภาพ

ในพืช กระบวนการป้องกันตนเองของพืช       

การจ ัดการศ ัตร ูพ ืชโดยว ิธ ีผสมผสาน 

สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ในการพิทักษ์

พชื และการวางแผนพื้นท่ีเพาะปลูก 

Biotic and abiotic stresses in plant, 

plant defense responses, integrated pest 

management (IPM), organic and inorganic 

for plant protection and crop vegetation 

243715 สรีรวทิยาภาวะเครยีดของพชืและ 3(2-3-6) 

กลไกการป้องกันตนเอง   

Plant Stress Physiology and Defense 

Mechanism 

ภาวะเครียดทางชีวภาพ และกายภาพ

ในพืช กระบวนการป้องกันตนเองของพืช       

การจ ัดการศ ัตร ูพ ืช โดยว ิธ ีผสมผสาน 

สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ในการพิทักษ์

พชื และการวางแผนพื้นท่ีเพาะปลูก 

Biotic and abiotic stresses in plant, plant 

defense responses, integrated pest 

management (IPM), organic and inorganic 

for plant protection and crop vegetation 

คงเดิม 

243716 การวเิคราะห์ทางสรีรวทิยาพชื     3(2-3-6) 

โดยเทคโนโลยสีารสนเทศ   

Plant Physiology Analysis with Information 

Technology 

การต ิดตามการเปล ี ่ ยนแปลงทาง

สรีรวิทยาของพืช การเติบโต รงควัตถุ การ

หมุนเวียนธาตุอาหารในพืช อายุของพืช การ

เปลี ่ยนแปลงฤดูกาล ภาวะเครียดของพืช 

โดยอาศัยเทคโนโลยีดาวเทียม และระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์ 

Monitoring of change in plant 

physiology, growth, pigment, nutrition 

assimilation, longevity, phenology, plant 

stress, by satellite technology and 

geographic information system 

243716 การวเิคราะห์ทางสรีรวิทยาพชื     3(2-3-6) 

โดยเทคโนโลยสีารสนเทศ   

Plant Physiology Analysis with Information 

Technology 

การต ิดตามการเปล ี ่ยนแปลงทาง

สรีรวิทยาของพืช การเติบโต รงควัตถุ การ

หมุนเวียนธาตุอาหารในพืช อายุของพืช การ

เปลี ่ยนแปลงฤดูกาล ภาวะเครียดของพืช 

โดยอาศัยเทคโนโลยีดาวเทียม และระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์ 

Monitoring of change in plant 

physiology, growth, pigment, nutrition 

assimilation, longevity, phenology, plant 

stress, by satellite technology and 

geographic information system 

 

 

คงเดิม 
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ปรับปรุง 

243717 หัวขอ้เฉพาะทางด้านพืชศาสตร์   3(2-3-6) 

Selected Topics in Plant Biology  

การกำหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ี

เป ็นปัจจ ุบ ันหร ือกรณีศ ึกษา ในสาขาที่

เกี ่ยวข้องด้านพืชศาสตร์ การค้นคว้า การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

Selecting interesting or current toic or 

case study in plant science, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering 

question 

243717 หัวขอ้เฉพาะทางด้านพืชศาสตร์   3(2-3-6) 

Selected Topics in Plant Biology  

การกำหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ี

เป ็นปัจจ ุบ ันหร ือกรณีศ ึกษา ในสาขาที่

เกี ่ยวข้องด้านพืชศาสตร์ การค้นคว้า การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

Selecting interesting or current toic or 

case study in plant science, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering 

question 

คงเดิม 

243721 การจัดระบบอนุกรมวธิาน         3(2-3-6) 

ทางกีฏวทิยา    

Systematics Entomology 

การเก็บตัวอย่างและการจัดจำแนก

อันดับแมลงตามวิวัฒนาการ การคัดเลือก

โดยธรรมชาติและการปรับตัวของแมลง  

นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ประวัติทางธรรมชาติวิทยาและการกระจาย

ทางภูมิศาสตร์ของแมลง ข้อสมมติฐานการ

จัดจำแนกคลาดิสติคและไฟโลจีนีของแมลง 

วิว ัฒนาการเชิงโมเลกุลและไฟโลจีน ีเชิง

โมเลกุลและวิธีการสร้างแผนภาพไฟโลจีนี 

Insect collection and classification of 

insect orders, evolution, natural selection 

and adaptation of insect, ecology, 

biodiversity, natural history and the 

geographical distribution of insects, 

assumption of cladistics classification and 

phylogeny of insect, molecular phylogenetic 

and reconstruction the phylogenetic tree 

243721 การจัดระบบอนุกรมวธิาน       3(2-3-6) 

ทางสัตววิทยา    

Systematic Zoology 

การเก็บตัวอย่างและการจัดจำแนก

อันดับแมลงตามวิวัฒนาการ การคัดเลือก

โดยธรรมชาติและการปรับตัวของแมลง  

นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ประวัติทางธรรมชาติวิทยาและการกระจาย

ทางภูมิศาสตร์ของแมลง ข้อสมมติฐานการ

จัดจำแนกคลาดิสติคและไฟโลจีนีของแมลง 

วิว ัฒนาการเชิงโมเลกุลและไฟโลจีน ีเชิง

โมเลกุลและวิธีการสร้างแผนภาพไฟโลจีนี 

Insect collection and classification of 

insect orders, evolution, natural selection 

and adaptation of insect, ecology, 

biodiversity, natural history and the 

geographical distribution of insects, 

assumption of cladistics classification and 

phylogeny of insect, molecular phylogenetic 

and reconstruction the phylogenetic tree 

 

ปรับชื่อ

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

243722 สรีรวทิยาของแมลง 3(2-3-6) 

Insect Physiology 

หนา้ที่ของระบบอวัยวะต่างๆ ของแมลง 

การเจริญเติบโต โครงสร้าง ฮอร์โมนของ

แมลง กระบวนการ และระบบอันเกี่ยวข้อง

กับการดํารงชีวิตของแมลง  

Functions of organ systems of insects, 

growth, structures, insect hormones, 

processes and systems in relation to life 

sustenance of insects 

243722 สรีรวทิยาและการเปลี่ยนแปลง   3(2-3-6) 

รูปร่างของแมลง    

Insect physiology and metamorphosis 

หน้าที่ของระบบอวัยวะต่างๆ ของแมลง 

การเจริญเติบโต โครงสร้าง ฮอร์โมนของแมลง 

กระบวนการ ระบบที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต

และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมลง 

Functions of organ systems of insects, 

growth, structures, insect hormones, 

processes, system in relation to life 

sustenance of insects and insect 

metamorphosis 

ปรับชื่อ

รายวชิา  

และปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

243723 การเตบิโตและการเปลี่ยนแปลง   3(2-3-6) 

รูปรางของแมลง    

Insect Growth and Metamorphosis  

ระบบสืบพันธุของแมลง การเจริญของ

เอมบริโอระยะตน ระยะหลัง และระยะตัว

เต็มวัย การเปลี ่ยนแปลงรูปรางของแมลง  

ปจจัยท่ีควบคุม 

Reproductive system, embryonic 

development, metamorphosis, change of 

insect form, controlled factors 

243723 ความหลากหลายของสัตว ์       3(2-3-6) 

ไม่มกีระดูกสันหลัง    

Invertebrates Diversity 

การจำแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

การกระจาย การสำรวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพของสัตว์ไม ่ม ีกระดูกสันหลัง 

แนวทางการศกึษาวจิัยและการอนุรักษ์ 

Invertebrates classification, distribution , 

invertebrate biodiversity survey, approach to 

study, research and conservation 

ปรับชื่อ

รายวชิา  

และปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

243724 กีฏวทิยาของแมลงน้ำ 3(2-3-6) 

Aquatic Entomology 

แมลงน้ำ การเจริญเติบโต วงชีวิต การ

กระจาย นเิวศวทิยาของแมลงน้ำ ววิัฒนาการ

ของแมลงน้ำ การใช้ประโยชน์จากแมลงน้ำ

เป็นดัชนชีวีภาพ 

Aquatic insects, growth and 

development, life history, distribution and 

ecology of aquatic insects, evolution of 

aquatic insects, using of aquatic insects as 

biological indicator 

243724 กีฏวทิยาของแมลงน้ำ 3(2-3-6) 

Aquatic Entomology 

แมลงน้ำ การเจริญเติบโต วงชีวิต การ

กระจาย นเิวศวทิยาของแมลงน้ำ ววิัฒนาการ

ของแมลงน้ำ การใช้ประโยชน์จากแมลงน้ำ

เป็นดัชนชีวีภาพ 

Aquatic insects, growth and 

development, life history, distribution and 

ecology of aquatic insects, evolution of 

aquatic insects, using of aquatic insects as 

biological indicator 

 

 

คงเดิม 
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ปรับปรุง 

243725 วทิยาหนอนพยาธิ  3(2-3-6) 

Helminthology 

อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 

นิเวศวิทยา วงจรชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่าง

พยาธกิับเจ้าบา้นและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

Morphology, physiology, ecology, life 

cycle, parasite-host interactions and related 

research in the fields 

243725 วทิยาหนอนพยาธิ  3(2-3-6) 

Helminthology 

อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 

นิเวศวิทยา วงจรชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่าง

พยาธกิับเจ้าบา้นและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

Morphology, physiology, ecology, life 

cycle, parasite-host interactions and related 

research in the fields 

คงเดิม 

243726 ชวีวทิยาสัตว์มกีระดูกสันหลัง    3(2-3-6) 

Vertebrates Biology 

 อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการของสัตว์

มีกระดูกสันหลัง สรีรวิทยาและลักษณะ

พิเศษ ปัจจัยที ่ควบคุมการกระจาย การ

ปรับตัว พฤตกิรรม นิเวศวทิยา การสูญพันธ์ุ 

Systematic and evolution of 

vertebrates, physiology and special 

characters, factors governing distribution, 

adaptations, behavior, ecology, extinction 

243726 ความหลากหลายของสัตว ์       3(2-3-6) 

มกีระดูกสันหลัง    

Vertebrates Diversity 

การจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง การ

กระจาย การสำรวจความหลากหลายทาง

ชีวภาพของสัตว์มีกระดูกสันหลัง แนวทาง

การศึกษา วจิัยและการอนุรักษ ์

Vertebrates classification, distribution , 

vertebrate biodiversity survey, approach to 

study study, research and conservation 

ปรับชื่อ

รายวชิา  

และปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

243727 หัวขอ้เฉพาะทางด้านสัตววิทยา  3(2-3-6) 

Selected Topics in Zoology 

การกำหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ี

เป ็นปัจจ ุบ ันหร ือกรณีศ ึกษา ในสาขาที่

เกี ่ยวข้องด้านสัตววิทยา การค้นคว้า การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

Selecting interesting or current toic or 

case study in zoology, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering 

question 

243727 หัวขอ้เฉพาะทางด้านสัตววทิยา  3(2-3-6) 

Selected Topics in Zoology 

การกำหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ี

เป ็นปัจจ ุบ ันหร ือกรณีศ ึกษา ในสาขาที่

เกี ่ยวข้องด้านสัตววิทยา การค้นคว้า การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

Selecting interesting or current toic or 

case study in zoology, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering 

question 

คงเดิม 

243731 อณูชีววทิยา    3(2-3-6) 

Molecular Biology 

หลักการทางอณูชีววิทยา โครงสร้างและ

การจัดระเบียบของยีน หน้าที่ของยีน กลไก

243731 อณูชีววทิยา    3(2-3-6) 

Molecular Biology 

หลักการทางอณูชีววิทยา โครงสร้างและ

การจัดระเบียบของยีน หน้าที่ของยีน กลไก

คงเดิม 
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การควบคุมการทำงานและการแสดงออก

ของยีน เทคนิคทางอณูชีววทิยา หลักการทาง

พันธุวศิวกรรม 

Principles of molecular biology, gene 

structure and organization, gene function, 

mechanisms of regulation of gene function 

and expression, molecular biology 

techniques, princicles of genetic engineering   

การควบคุมการทำงานและการแสดงออก

ของยีน เทคนิคทางอณูชีววทิยา หลักการทาง

พันธุวศิวกรรม 

Principles of molecular biology, gene 

structure and organization, gene function, 

mechanisms of regulation of gene function 

and expression, molecular biology 

techniques, princicles of genetic engineering   

243732 พันธุวศิวกรรม   3(2-3-6)  

Genetic Engineering 

การโคลนนิ่ง การชักนำให้เกิดการกลาย

พันธุ์ การประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรมในงาน

ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้าน

การแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร

และปศุสัตว์ และด้านส่ิงแวดลอ้ม 

Cloning, mutation induction, application 

of genetic engineering in various fields 

including biotechnology, medical science, 

industrial, agricultural and livestock and 

environment 

243732 พันธุวศิวกรรม   3(2-3-6)  

Genetic Engineering 

การโคลนนิ่ง การชักนำให้เกิดการกลาย

พันธุ์ การประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรมในงาน

ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้าน

การแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร

และปศุสัตว์ และด้านส่ิงแวดลอ้ม 

Cloning, mutation induction, 

application of genetic engineering in various 

fields including biotechnology, medical 

science, industrial, agricultural and livestock 

and environment 

คงเดิม 

243733 ชวีสารสนเทศศาสตร์ 3(2-3-6) 

Bioinformatics 

การสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

ระด ับโมเลก ุลด ้ วยคอมพ ิว เตอร ์  การ

เปรียบเทียบข้อมูลลำดับเบสของดีเอ็นเอและ

ลำดับกรดอะมิโนของโปรตีน การสร้าง

แผนภูม ิว ิว ัฒนาการ การว ิเคราะห์การ

แสดงออกของยีน การทำนายโครงสร้าง

ระดับทุตยิภูมขิองโปรตนี และการประยุกต์ใช้  

ช ี ว ส า ร ส น เ ท ศ กั บ ง า น ว ิ จ ั ย ด ้ า น

เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ สิ่งแวดล้อม

และการเกษตร เป็นต้น 

Computational techniques for molecular 

biological database searching and analysis, 

comparison of nucleotide sequences and 

243702  ชวีสารสนเทศศาสตร์         3(3-0-6) 

 Bioinformatics 

การสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อมูลระดับโมเลกุลด้วยคอมพิวเตอร์ การ

เปรียบเทียบข้อมูลลำดับเบสของดีเอ็นเอและ

ลำดับกรดอะมิโนของโปรตีน การสร้าง

แผนภูม ิว ิว ัฒนาการ การว ิเคราะห ์การ

แสดงออกของยีน การทำนายโครงสร้าง

ระดับทุตยิภูมขิองโปรตนี และการประยุกต์ใช้  

ช ี ว ส า ร ส น เ ท ศ ก ั บ ง า น ว ิ จ ั ย ด ้ า น

เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ สิ่งแวดล้อม

และการเกษตร เป็นต้น 

      Computational techniques for molecular 

biological database searching and analysis, 

comparison of nucleotide sequences and 

ปรับรหัสวชิา 

ปรับหน่วยกิต 

และยา้ยจาก

วชิาเอกเลอืก

ไปเป็นเอก

บังคับ 
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ปรับปรุง 

amino acid sequences, phylogenetic trees 

construction, gene expression analysis, 

prediction of protein structure, application of 

bioinformatics in various fields including 

biotechnology, medical science, 

environment and agriculture 

amino acid sequences, phylogenetic trees 

construction, gene expression analysis, 

prediction of protein structure, application of 

bioinformatics in various fields including 

biotechnology, medical science, 

environment and agriculture 

  243733 นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทาง     3(2-3-6)

เทคโนโลยชีวีภาพ    

Biotechnological Products and Innovation   

ความหมายของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์

ทางเทคโนโลยีวภาพ นวัตกรรมของเทคนิค

และเคร ื ่ องม ือทาง เทคโนโลย ีช ี วภาพ 

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ

ทา งด ้ า น  อ ุ ตส า หก รรม  ก า ร เก ษต ร 

สิ่งแวดล้อม การแพทย์ เภสัชกรรม แนวโน้ม

ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยชีวีภาพ 

Definition of innovation and 

biotechnological products, innovation for 

techniques and instruments in 

biotechnology, innovation of 

biotechnological products in industrial, 

agricultural, environmental, medical, and 

pharmaceutical products, prospects of 

biotechnological innovation 

รายวชิาใหม่ 

243734 การส่งถ่ายยีนในพืช 3(2-3-6) 

Plant Transformation 

ก า ร ผ ล ิ ต พ ื ช ต ั ด ต ่ อ พ ั น ธ ุ ก ร ร ม 

องค ์ประกอบสำค ัญของ เทคน ิคพ ัน ธุ

ว ิศวกรรม การเตรียมชุดยีน การเตรียม

เนื้อเยื่อพืชสำหรับการถ่ายยีน การถ่ายยีน

โดยวิธีต่างๆ การคัดเลือกเซลล์พืชที่ได้รับยีน 

การตรวจว ิ เคราะห ์  และการถ ่ายทอด

ล ักษณะทางพ ันธ ุกรรมของพ ืชต ัดต่อ

พันธุกรรม 

243734 การส่งถ่ายยีนในพืช 3(2-3-6) 

Plant Transformation 

ก า ร ผ ล ิ ต พ ื ช ต ั ด ต ่ อ พ ั น ธ ุ ก ร ร ม 

องค ์ประกอบสำค ัญของ เทคน ิคพ ัน ธุ

ว ิศวกรรม การเตรียมชุดยีน การเตรียม

เนื้อเยื่อพืชสำหรับการถ่ายยีน การถ่ายยีน

โดยวิธีต่างๆ การคัดเลือกเซลล์พืชที่ได้รบัยีน 

การตรวจว ิ เคราะห ์  และการถ ่ายทอด

ล ักษณะทางพ ันธ ุกรรมของพ ืชต ัดต่อ

พันธุกรรม 

คงเดิม 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

Production of genetically modified 

plants, key components of genetic 

engineering technique, preparing of gene 

sets, preparing of plant tissue for gene 

transfer, gene transformation techniques, 

selection of transgenic plants, detection of 

expression of transfer genes 

Production of genetically modified plants, 

key components of genetic engineering 

technique, preparing of gene sets, 

preparing of plant tissue for gene transfer, 

gene transformation techniques, selection of 

transgenic plants, detection of expression of 

transfer genes 

243735 นวัตกรรมการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพชื 3(2-3-6) 

Innovation in Plant Tissue Culture 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

พืชสำหรับขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์พืช 

การอนุรักษ์พันธุ์พืช และการผลิตสารทุติย

ภูมิ การเก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิต่ำกว่า

จุดเยือกแข็ง นวัตกรรมการดัดแปลงสูตร

อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การชักนำการออก

ดอกระหว่างการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อ และ

กระบวนการจดอนุสิทธิบัตร 

Applications of plant tissue culture 

technology for mass propagation, crop 

improvement, germplasm conservation, 

secondary metabolite production and 

cryopreservation, innovation in modify 

culture media, flowering induction during 

plant tissue culture process and patented 

procedure 

243735 นวัตกรรมการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพชื 3(2-3-6) 

Innovation in Plant Tissue Culture 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

พืชสำหรับขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ ์พืช 

การอนุรักษ์พันธุ์พืช และการผลิตสารทุติย

ภูมิ การเก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิต่ำกว่า

จุดเยือกแข็ง นวัตกรรมการดัดแปลงสูตร

อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การชักนำการออก

ดอกระหว่างการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อ และ

กระบวนการจดอนุสทิธิบัตร 

Applications of plant tissue culture 

technology for mass propagation, crop 

improvement, germplasm conservation, 

secondary metabolite production and 

cryopreservation, innovation in modify 

culture media, flowering induction during 

plant tissue culture process and patented 

procedure 

คงเดิม 

243736 เทคโนโลยไีบโอรีแอคเตอร์สำหรับงาน

เพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-6) 

Bioreactor Technology for Plant Tissue 

Culture  

หลักการทำงาน รูปแบบต่างๆ ของ

ระบบไบโอรีแอคเตอร์ที่ใช้ในการเพาะเลี ้ยง

เนื ้อเยื ่อพืช การจัดการห้องปฏิบัติการที่

เหมาะสมต่อการตดิตัง้ระบบไบโอรีแอคเตอร์ 

การป้องกันและการควบคุมการปนเปื้อนของ

จุลินทรีย์ในระบบไบโอรีแอคเตอร์ ผลกระทบ

243736 เทคโนโลยไีบโอรีแอคเตอร์สำหรับงาน

เพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-6) 

Bioreactor Technology for Plant Tissue 

Culture  

หลักการทำงาน รูปแบบต่างๆ ของ

ระบบไบโอรีแอคเตอร์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง

เนื ้อเยื ่อพืช การจัดการห้องปฏิบัติการที่

เหมาะสมต่อการตดิตัง้ระบบไบโอรีแอคเตอร์ 

การป้องกันและการควบคุมการปนเปื้อนของ

จุลินทรีย์ในระบบไบโอรีแอคเตอร์ ผลกระทบ

คงเดิม 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

ข อ ง ร ะ บ บ ไ บ โ อ ร ี แ อ ค เ ต อ ร ์ ต ่ อ ก า ร

เจริญเติบโตของพืชที ่เพาะเลี ้ยง และการ

นำไปใช้กับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชระดับ

อุตสาหกรรม 

Principles of various forms of 

bioreactor used in plant tissue culture, lab 

management system appropriate for 

bioreactor set up, prevention and control of 

microbial contamination in bioreactor 

system, impact of bioreactor on plant 

growth in vitro, application of plant tissue 

culture in industrial level 

ข อ ง ร ะ บ บ ไ บ โ อ ร ี แ อ ค เ ต อ ร ์ ต ่ อ ก า ร

เจริญเติบโตของพืชที ่เพาะเลี ้ยง และการ

นำไปใช้กับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชระดับ

อุตสาหกรรม 

Principles of various forms of 

bioreactor used in plant tissue culture, lab 

management system appropriate for 

bioreactor set up, prevention and control of 

microbial contamination in bioreactor 

system, impact of bioreactor on plant 

growth in vitro, application of plant tissue 

culture in industrial level 

243737 หัวขอ้เฉพาะทางอณูชีววทิยา    3(2-3-6) 

Selected Topics in Molecular Biology 

การกำหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ี

เป ็นปัจจ ุบ ันหร ือกรณีศ ึกษา ในสาขาที่

เกี่ยวข้องด้านอณูชีววิทยา การค้นคว้า การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

Selecting interesting or current toic or 

case study in molecular biology, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering 

question 

243737 หัวขอ้เฉพาะทางอณูชีววทิยา    3(2-3-6) 

Selected Topics in Molecular Biology 

การกำหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ี

เป ็นปัจจ ุบ ันหร ือกรณีศ ึกษา ในสาขาที่

เกี่ยวข้องด้านอณูชีววิทยา การค้นคว้า การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

Selecting interesting or current toic or 

case study in molecular biology, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering 

question 

คงเดิม 

243741

  

นเิวศวทิยาภาคพื้น  3(2-3-6) 

Terrestrial Ecology 

แนวความคิดและพื ้นฐานเก ี ่ยวกับ

นิเวศวิทยาภาคพื้น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยทางกายภาพและเคมี ชีวภาพ

และเศรษฐศาสตร์สังคม ที่มีผลกระทบต่อ

ผลผลิตของระบบนิเวศภาคพื ้นท ี ่สำคัญ 

โครงสร้างและหนา้ที่ของประชากรและสังคม

สิ่งมีชีวิต ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อ

ระบบนิเวศและการจัดการ การประยุกต์การ

243741

  

นเิวศวทิยาภาคพื้น  3(2-3-6) 

Terrestrial Ecology 

แนวความค ิดและพ ื ้นฐานเก ี ่ ยวกับ

นิเวศวิทยาภาคพื้น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยทางกายภาพและเคมี ชีวภาพ

และเศรษฐศาสตร์สังคม ที่มีผลกระทบต่อ

ผลผลิตของระบบนิเวศภาคพื ้นท ี ่สำคัญ 

โครงสร้างและหนา้ที่ของประชากรและสังคม

สิ่งมีชีวิต ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อ

ระบบนิเวศและการจัดการ การประยุกต์การ

คงเดิม 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

ร ับร ู ้ ร ะยะ ไกล ระบ บสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์และ     การวิเคราะห์สมัยใหม่  

Concepts and principles of terrestrial 

ecology,  analysis of the complex interaction 

of the physico-chemical,  biological and 

socio-economic factors affecting the 

productivity of major terrestrial ecosystems, 

population and community structure and 

functions, impact of anthropogenic activities 

on the ecosystem and their management, 

applications of remote sensing, GIS and 

other modern analytical methods 

ร ับร ู ้ ร ะยะ ไกล ระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์และ     การวิเคราะห์สมัยใหม่  

Concepts and principles of terrestrial 

ecology,  analysis of the complex interaction 

of the physico-chemical,  biological and 

socio-economic factors affecting the 

productivity of major terrestrial ecosystems, 

population and community structure and 

functions, impact of anthropogenic activities 

on the ecosystem and their management, 

applications of remote sensing, GIS and 

other modern analytical methods 

243742 นเิวศวทิยาของแหล่งน้ำ 3(2-3-6) 

Aqautic Ecology 

ปัจจัยทางสิ ่งแวดล้อมที ่มีผลต่อระบบ

นิเวศของแหล่งน้ำ ลักษณะภูมิประเทศ การ

ไหลของน้ำ การกักเก็บและการถ่ายเทของ

สสาร สิ่งมีชีวิตในลำธาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ช ุมชนส ิ ่ งม ีช ีว ิต และกระบวนการทาง

นเิวศวทิยา 

Environmental factors affecting 

ecological process of aquatic, geo-

morphology, stream flow, materials storage 

and transport, stream biota, community 

interactions and ecological process   

243742 นเิวศวทิยาของแหล่งน้ำ 3(2-3-6) 

Aqautic Ecology 

ปัจจัยทางสิ ่งแวดล้อมที ่มีผลต่อระบบ

นิเวศของแหล่งน้ำ ลักษณะภูมิประเทศ การ

ไหลของน้ำ การกักเก็บและการถ่ายเทของ

สสาร สิ่งมีชีวิตในลำธาร ปฏิสัมพันธ์ระหวา่ง

ช ุมชนส ิ ่ งม ีช ีว ิต และกระบวนการทาง

นเิวศวทิยา 

Environmental factors affecting 

ecological process of aquatic, geo-

morphology, stream flow, materials storage 

and transport, stream biota, community 

interactions and ecological process   

คงเดิม 

243743 นเิวศวทิยาสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ 3(2-3-6) 

Wildlife Ecology and Conservation 

การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ทางกายภาพและเคมี ชวีภาพ กับความชุกชุม 

การกระจายต ัว พฤต ิกรรม และความ

หลากหลายทางชวีภาพของสัตว์ป่า  นโยบาย

ด้านสัตว์ป่า การอนุรักษ์คงไว้ตามธรรมชาติ 

การสูญพันธุ ์ การอนุรักษ์พันธุกรรม การ

ประยุกต์ใช้งานวิจัยทางนิเวศวิทยาสัตว์ป่า

สมัยใหม่ในการอนุรักษ์สัตว์ป่า  

243743 นเิวศวทิยาสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ 3(2-3-6) 

Wildlife Ecology and Conservation 

การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ทางกายภาพและเคมี ชวีภาพ กับความชุกชุม 

การกระจายต ัว พฤต ิกรรม และความ

หลากหลายทางชวีภาพของสัตว์ป่า  นโยบาย

ด้านสัตว์ป่า การอนุรักษ์คงไว้ตามธรรมชาติ 

การสูญพันธุ ์ การอนุรักษ์พันธุกรรม การ

ประยุกต์ใช้งานวิจัยทางนิเวศวิทยาสัตว์ป่า

สมัยใหม่ในการอนุรักษ์สัตว์ป่า  

คงเดิม 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

Analysis of complex interactions of 

physico-chemical, biological factors with 

wildlife in abundance, distribution, behavior 

and biodiversity, wildlife policy, preserving 

biodiversity, extinction, conservation 

genetics, application of wildlife ecology 

modern research in wildlife conservation 

Analysis of complex interactions of 

physico-chemical, biological factors with 

wildlife in abundance, distribution, behavior 

and biodiversity, wildlife policy, preserving 

biodiversity, extinction, conservation 

genetics, application of wildlife ecology 

modern research in wildlife conservation 

243744 นเิวศวทิยาประยุกต์เพื่อ            3(2-3-6) 

การจัดการทรัพยากรชีวภาพ 

Applied Ecology for Biological Resource 

Management  

แนวความค ิดและพ ื ้นฐานทางด ้ าน

นิเวศวิทยาสำหรับการฟื ้นฟูและอนุร ักษ์

ทร ัพยากรช ีวภาพ นโยบายการจ ัดการ

ทร ัพยากรทางช ีวภาพ วางแผนการใช้

ประโยชน ์และพ ัฒนาอย ่างย ั ่ งย ืน การ

ประยุกต์ใช้หลักการทางด้านนิเวศวิทยา การ

ใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สร ้าง

แบบจำลองการจัดการทรัพยากรชีวภาพ  

Concept and principles of ecology for 

biological resource rehabilitation and 

conservation, biological resource 

management policy, planning the utilization 

and sustainable development, application of 

ecological principles, using modern 

information technology for biological 

resource management modelling 

243744 นเิวศวทิยาประยุกต์เพื่อ            3(2-3-6) 

การจัดการทรัพยากรชีวภาพ 

Applied Ecology for Biological Resource 

Management  

แนวความค ิดและพ ื ้ นฐานทางด ้ าน

นิเวศวิทยาสำหรับการฟื ้นฟูและอนุร ักษ์

ทร ัพยากรช ีวภาพ นโยบายการจ ัดการ

ทร ัพยากรทางช ีวภาพ วางแผนการใช้

ประโยชน ์และพ ัฒนาอย ่างย ั ่ งย ืน การ

ประยุกต์ใช้หลักการทางด้านนิเวศวิทยา การ

ใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สร ้าง

แบบจำลองการจัดการทรัพยากรชีวภาพ  

Concept and principles of ecology for 

biological resource rehabilitation and 

conservation, biological resource 

management policy, planning the utilization 

and sustainable development, application of 

ecological principles, using modern 

information technology for biological 

resource management modelling 

คงเดิม 

243745 นเิวศวทิยาไลเคน  3(2-3-6) 

Lichen Ecology 

การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ทางกายภาพและชีวภาพ การใช้ประโยชน์ไล

เคน ส ัณฐานว ิทยา ร ูปแบบการเต ิบโต 

โครงสร้าง กายวิภาควิทยา การสบืพันธ์ุ การ

แพร่กระจายพันธ์ุ การสบืพันธ์ุแบบอาศัยเพศ

และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ สาหร่าย

243745 นเิวศวทิยาไลเคน  3(2-3-6) 

Lichen Ecology 

การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ทางกายภาพและชีวภาพ การใช้ประโยชน์ไล

เคน ส ัณฐานว ิทยา ร ูปแบบการเต ิบโต 

โครงสร้าง กายวิภาควิทยา การสบืพันธ์ุ การ

แพร่กระจายพันธ์ุ การสบืพันธ์ุแบบอาศัยเพศ

และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ สาหร่าย

คงเดิม 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

ในไลเคน เคมีของไลเคน อนุกรมว ิธาน  

ชีวโมเลกุลและการจำแนกหมวดหมู่ของไล

เคน สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย

ทางภูมศิาสตร์ ไลเคนกับมลภาวะทางอากาศ 

Analysis of complex interactions of 

physical and  biological, lichen utilization, 

morphology, growth form, structure, 

anatomy, reproduction, diffusion, sexual 

reproduction and asexual reproduction, 

algae in lichen, chemistry of lichen, 

taxonomy, biochemistry and classification of 

lichen, physiology, ecology, distribution in 

geographic, lichen with air pollution 

ในไลเคน เคมีของไลเคน อนุกรมว ิธาน  

ชีวโมเลกุลและการจำแนกหมวดหมู่ของไล

เคน สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย

ทางภูมศิาสตร์ ไลเคนกับมลภาวะทางอากาศ 

Analysis of complex interactions of 

physical and  biological, lichen utilization, 

morphology, growth form, structure, 

anatomy, reproduction, diffusion, sexual 

reproduction and asexual reproduction, 

algae in lichen, chemistry of lichen, 

taxonomy, biochemistry and classification of 

lichen, physiology, ecology, distribution in 

geographic, lichen with air pollution 

243746 ความหลากหลายทางชวีภาพ       3(2-3-6) 

และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น  

Biodiversity and Local wisdom   

ความหมายความสำค ัญของความ

หลากหลายทางชีวภาพ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ 

และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น ข้อตกลงอนุสัญญาว่า

ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพที่

สัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

Definition and significance of 

biodiversity of plants, convention on 

biological diversity, animals and micro-

organisms, utilization of biodiversity related 

to local culture 

243746 ความหลากหลายทางชวีภาพ       3(2-3-6) 

และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น  

Biodiversity and Local wisdom   

ความหมายความสำค ัญของความ

หลากหลายทางชีวภาพ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ 

และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น ข้อตกลงอนุสัญญาว่า

ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพที่

สัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

Definition and significance of 

biodiversity of plants, convention on 

biological diversity, animals and micro-

organisms, utilization of biodiversity related 

to local culture 

คงเดิม 

243747 หัวขอ้เฉพาะทางด้านนิเวศวทิยา 3(2-3-6) 

Selected Topics in Ecology 

การกำหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่

เป ็นปัจจ ุบ ันหร ือกรณีศ ึกษา ในสาขาที่

เกี ่ยวข้องด้านนิเวศวิทยา การค้นคว้า การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

243747 หัวขอ้เฉพาะทางด้านนิเวศวทิยา 3(2-3-6) 

Selected Topics in Ecology 

การกำหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่

เป ็นปัจจ ุบ ันหร ือกรณีศ ึกษา ในสาขาที่

เกี ่ยวข้องด้านนิเวศวิทยา การค้นคว้า การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

คงเดิม 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

Selecting interesting or current toic or 

case study in ecology, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering 

question 

Selecting interesting or current toic or case 

study in ecology, studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, presenting, 

discussing and answering question 

243751 สัมมนา 1     1(0-2-1) 

Seminar I 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน 

การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถามในประเด็นทางด้านชีววทิยา 

Studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, report writing, presenting, 

discussing and answering question in 

biology 

243751 สัมมนา 1     1(0-2-1) 

Seminar I 

การค้นคว้า การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์

และสังเคราะห์ การเข ียนรายงาน การ

นำเสนอ การอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจ และ

การตอบข้อซ ักถามในประเด ็นทางด ้าน

ชวีวทิยา 

       Studying, collecting data, analyzing 

and synthesizing, report writing, presenting, 

discussion on current interesting topics and 

answering question in biology 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

243752 สัมมนา 2     1(0-2-1) 

Seminar II 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน            

การนำเสนอและอภิปรายโดยนสิิต ในหัวข้อท่ี

เกี่ยวข้องกับการค้นควา้วิจัยทางด้านชีววทิยา 

  Studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, report writing, 

presenting, discussing and answering 

question in biological research 

243752 สัมมนา 2     1(0-2-1) 

Seminar II 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน 

การนำเสนอและอภ ิปราย ในห ัวข ้อท ี่

เกี่ยวข้องกับการค้นควา้วิจัยทางด้านชีววทิยา

ท่ีทันสมัย  

       Studying, collecting data, analyzing 

and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing and answering question in topics 

related to modern biological research 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

243753 วทิยานพินธ์          36 หน่วยกิต 

Thesis 

  ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม ร ู ้ ใ ห ม ่ ด ้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัยมี

คุณภาพ การแก้ไขปัญหา และการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี

คุณภาพ ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับชีววทิยา 

243753 วทิยานพินธ์          36 หน่วยกิต 

Thesis 

  ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม ร ู ้ ใ ห ม ่ ด ้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัยมี

คุณภาพ การแก้ไขปัญหา และการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี

คุณภาพ ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับชีววทิยา 

คงเดิม 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

  Constructing new knowledge by 

systematic research methodology, quality 

research, problem solving and publishing in 

the national or international level quality in 

biology 

  Constructing new knowledge by 

systematic research methodology, quality 

research, problem solving and publishing in 

the national or international level quality in 

biology 

243754   วทิยานพินธ์          12 หน่วยกิต 

Thesis 

การสร้างความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการ

ตีพ ิมพ์เผยแพร่ในระด ับชาต ิหร ือระดับ

นานาชาติ ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับชีววทิยา 

  Constructing new knowledge by 

systematic research methodology, problem 

solving and publishing in the national or 

international level in biology 

243754   วทิยานพินธ์          12 หน่วยกิต 

Thesis 

  การสร้างความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการ

ตีพ ิมพ์เผยแพร่ในระด ับชาติหร ือระดับ

นานาชาติ ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับชีววทิยา 

  Constructing new knowledge by 

systematic research methodology, problem 

solving and publishing in the national or 

international level in biology 

คงเดิม 

  243755 การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 6 หน่วยกิต 

Independent Study 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน 

การนำเสนอ การออภิปราย การเผยแพร่  

ในหัวข้อทางด้านชีววทิยา  

Studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, report writing, presenting, 

discussing biology 

รายวชิาใหม่ 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก1 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2559 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับ

ระดับบัณฑิตศกึษา 

3(3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกติ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา 

3(3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกติ 

243753 วทิยานพินธ์  3 หน่วยกิต 243753 วทิยานพินธ์  3 หน่วยกิต 

รวม   3(3) หน่วยกิต รวม   3(3) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

243753 วทิยานพินธ์  9 หน่วยกิต 243753 วทิยานพินธ์  9 หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต รวม   9 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

243753 วทิยานพินธ์  12 หน่วยกิต 243753 วทิยานพินธ์  12 หน่วยกิต 

รวม   12 หน่วยกิต รวม   12 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

243753 วทิยานพินธ์  12 หน่วยกิต 243753 วทิยานพินธ์  12 หน่วยกิต 

รวม   12 หน่วยกิต รวม   12 หน่วยกิต 

  

แผน ก แบบ ก2 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับ

ระดับบัณฑิตศกึษา 

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกติ) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา 

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกติ) 

243701 ระเบียบวธีิวิจัยทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี  

3(3-0-6) 243701 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  

3(3-0-6) 

243702 พันธุศาสตร์และการตอบสนอง

ทางชวีภาพ 

3(3-0-6)    

   243702 ชวีสารสนเทศศาสตร์  3(3-0-6) 

243703 ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์  3(3-0-6) 243703 ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์  3(3-0-6) 

243704 จรรยาว ิชาช ีพว ิจ ัยและการ

สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 

1(0-2-1) 243704 จรรยาวิชาชีพวิจัยและการสื่อสาร

ทางวิทยาศาสตร์ 

1(0-2-1) 

รวม   10(3) หน่วยกิต 

 

รวม   10(3) หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2559 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

243751 สัมมนา 1 1(0-2-1) 243751 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

2437xx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 2437xx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

2437xx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 2437xx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

2437xx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 2437xx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

2437xx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 2437xx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

รวม   13 หน่วยกิต รวม   13 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

243752 สัมมนา 2 1(0-2-1) 243752 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

243754 วทิยานพินธ์  6 หน่วยกิต 243754 วทิยานพินธ์  6 หน่วยกิต 

รวม   7 หน่วยกิต รวม   7 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

243754 วทิยานพินธ์  6 หน่วยกิต 243754 วทิยานพินธ์  6 หน่วยกิต 

รวม   6 หน่วยกิต รวม   6 หน่วยกิต 

      

แผน ข 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

   146700 ภาษาอ ังกฤษแบบเข ้มสำหรับ

ระดับบัณฑิตศกึษา 

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกติ) 

   243701 ระเบียบวธีิวิจัยทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี  

3(3-0-6) 

   243702 ชวีสารสนเทศศาสตร์  3(3-0-6) 

   243703 ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์  3(3-0-6) 

   243704 จรรยาวชิาชีพวจิัยและการสื่อสาร

ทางวิทยาศาสตร์ 

1(0-2-1) 

   รวม   10(3) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

   243751 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

   243705 งานวจิัยทางชวีวทิยาในภูมิภาคอาเซยีน 3(2-3-6) 

   243706 เทคนิคการวิจัยทางชวีวทิยา  3(3-0-6) 

   2437xx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

   2437xx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

   รวม   13 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2559 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

   243752 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

   2437xx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

   2437xx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

   รวม   7 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

   243755 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต 

   รวม   6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก จ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

  

 
สรุปรายงานการประชุม 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 

วันที่  22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. บุญช่วง บุญสุข    ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์   กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตชล ผลารักษ์   กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธานี    กรรมการ 

5. นายกฤตภาส  ขันธะธงสกุลดี     กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล   กรรมการและเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

      1.1 พิจารณาแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาร่างหลักสูตร โดยคณะกรรมการพัฒนา  

หลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 

   แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ตามที่คณะกรรมการการวิพากษ์หลักสูตรแก้ไข 

รายละเอียดการแก้ไขเป็นไปตามเอกสารแนบ ดังนี้ 

   1. รูปแบบของหลักสูตร ให้ระบุเรื่องการรับเข้าศึกษาเป็นวุฒิปริญญาตรีและ 

การรับเข้าศึกษา จะต้องรับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  และเสนอให้เพิ่มแผน ข 

เพือ่เป็นทางเลอืกใหก้ับผูท้ี่ทำงานภายนอก 
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   2. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ควรมีการระบุถึงความ

จำเป็นที่ต้องมีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 เพื่อตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ทั้ง 3 ด้าน (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคมและวัฒนาธรรม) 

   3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรมีการระบุวุฒิระดับปริญญาตรีของผู้สมัคร

และเป็นไปตามระเบียบบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าดว้ยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2553 

   4. รายวิชา  

    4.1 วิชาพันธุศาสตร์และการตอบสนองทางชีวภาพ Genetice and 

Biological Response และชีววิทยาเชงิอนุรักษ์ Conservation Biology ทำไมถึงเป็นวิชาทาง Genetice และ 

Conservation สามารถเป็นทางอื่นได้หรอืไม่ 

    4.2 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ อาจเพิ่มรายวิชาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านและ

การประยุกต์ใช้ Ethnobotany and Application 

    4.3 กล ุ ่มส ัตวว ิทยา ส ่วนใหญ่เป ็นรายว ิชาทาง Invertebrates 

โดยเฉพาะแมลงควรเพิ่มวิชาทาง vertebrates วิชาสรีรวิทยาของแมลง Insect Physiology การเติบโต

และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมลง Insect Growth and Metamophosis สามารถนำ 2 วิชานี ้มา

รวมกันได้หรือไม่ น่าจะเพิ่มรายวิชา Invertebrate Biology จะได้คลอบคลุมสัตว์ทั้งหมด (จะได้เพิ่ม 

Porifera Cniaria, Mollusca, Arthopoda, Echinodertmata, other Minor Phyla, etc.) 

    4.4 กลุ ่มวิชาพันธุศาตร์และชีววิทยาโมเลกุล อาจเพิ ่มรายวิชา  

Population Genetics และกลุ่มวิชานิเวศวิทยาและชีววิทยาสิ ่งแวดล้ม อาจะเพิ่มรายวิชา Microbial 

Ecology 

    4.5 สำหรับแผน ก แบบ ก 2 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น วิชาพันธุ

ศาสตร์และการตอบสนองทางชีวภาพ Population Genetics และวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ Biological 

Conservation คืออะไร เป็นอย่างไรบ้าง 

   5. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ควรเพิ่มเรื่องความพร้อมเพื่อเป็น

พลเมอืงโลก ( Global Citizenship) 

   6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) มีการกำหนดจุดความรับผิดชอบหลัก/รอง ค่อนข้างมาก

เกินไป อาจส่งผลต่อการประเมินความรับผดิชอบหลัก/รองในรายวิชา 

   7. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าจะต้อง

ปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย และควรมีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้

และเข้าใจนโยบายของคณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน และควรเพิ่มระบบพี่เลี้ยง (Mentor) เข้ามาด้วย 

   8. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ ควรมีระบบ/กลไก เพื่อกระตุ้นการ

ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ 
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มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สทิธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล)                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญช่วง บุญสุข) 

             ผูบ้ันทึกการประชุม                                                          ประธานกรรมการ 

                                                                                       ผูต้รวจทานรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร  

รองศาสตราจารย์ ดร. นุจริา ทาตัน 

Assoc. Prof. Dr. Nujira Tatun 

 

ชื่อ-สกุล  ดร.นุจริา ทาตัน 

รหัสประจำตัวประชาชน  3-6701-009XX-XX-X 

ตำแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน   คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม. 2  

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000   

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม. 2  

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

โทรศัพท ์

โทรศัพทม์ือถอื 

 0 5446 6666 ต่อ 1725 

084-5043236 

Email  jatuporn.tu@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2551  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2547  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2544  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานทางวจิัย 

Tungjitwitayakul, J. and Tatun, N. (2019). Hemocyte types based on total and differential counts in Samia 

cynthia ricini (Lepidoptera; Saturniidae) reared on host plants versus an artificial diet. Naresuan 

University Journal: Science and Technology. 27(3), 82-94. September 

Tungjitwitayakul, J., Yasanga, T. and Tatun, N. (2019). UV-C radiation during the pupal stage affects 

morphological changes of wings in Tribolium castaneum (Col; Tenebrionidae). International 

Journal of Radiation Biology, 95(9); 1-28  June 2019 

Tatun, N., Khumdi, P., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai S. (2018). Effects of 20-hydroxyecdysone on the 

development and morphology of the red flour beetle, Tribolium castaneum (Coleoptera: 

Tenebrionidae). Europena Journal of Entomoloy. 115, 424-431.  August 2018 
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Tatun, N., Sawatnathi C., Tansay S. and Tungjitwitayakul, J. (2017). Comparison of gut morphology and 

distribution of trehalase activity in the gut of wood-feeding and fungus-growing termites 

(Isoptera: Termitidae). Europena Journal of Entomoloy. 114, 508-516. November 2017 

Tungjitwitayakul, J and Tatun, N. (2017). Comparison of biological and biochemical parameters of eri-

silkworms, Samia cynthia ricini (Lepidoptera: Saturniidae), reared on artificial and natural diets. 

Journal of Entomology and Zoology Studies. 5(2), 314-319. February 2017 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

Assoc. Prof. Dr. Phopgao  Buddharak 

 

ชื่อ-สกุล  ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

รหัสประจำตัวประชาชน  3-6406-001XX- XX-X 

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน   คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง  

จ.พะเยา 56000  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง  

จ.พะเยา 56000 

โทรศัพท ์

โทรศัพท์มือถอื 

 0 5446 6666 ต่อ 1760 

081-6759469 

Email  phopgao.bu@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2550  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2539  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2536  คุรุศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)    

วิทยาลัยครูจันทรเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

ภาณุพัฒน์ ปิ่นแก้ว, ชุติกาญจน์ แก้วมา, ภพเก้า พุทธรักษ์  และธิติ ไวกวี. (2562). Effect of medium 

complement on in vitro seed germination of Sor (Gmelina arborea Roxb.). รายงานส ืบ

เนื่องจากการประชุม “วทิยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11” . 435-440. พฤษภาคม 2562 

ภพเก้า พุทธรักษ์, ภาคภูมิ ดาวคนอง, ภาณุพัฒน์ ปิ่นแก้ว และ พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์. (2562). DNA 

fingerprint analysis of Kalanchoe blossfeldiana (transgenic plants) by ISSR marker. 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11” . 441-449. พฤษภาคม 

2562 
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Chutikan Kaewma, Phopgao Puttharak, Sittisak Pinmongkonkun, Pakpum Daokhanong, 

Khathamat Bamrungain and Jidapa Tiwan. (2562). Rapid in vitro clonal propagation of 

Plu Kao (Houttuynia cordata Thunb.) using nodal explants. รายงานสืบเน ื ่องจากการ

ประชุม “วทิยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11” . 469-476. พฤษภาคม 2562 

Pheravut Wongsawad, Chutima Jaiphet, Yaowalak Saenprasit, Sopapun Jaiwut, Amolwan Haohan 

,Phopgao Puttharak. (2019). Inter simple sequence repeat (ISSR) based analysis of 

morphological variation of transgenic Kalanchoe (Kalanchoe blossfeldiana). Naresuan 

Phayao Journal. 28-31. August 2019 

Petchang, R., Chundet, R., Buddharak P. and U-kong. (2017) .  Cloning of DFR gene in Curcuma 

alismatifolia ‘Chiang Mai Pink’ and Agrobacterium-mediated transformation. Research 

journal of Biotechnology. 0973-6263. March 2017. 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  อนันตลาโภชัย 

Assoc. Prof. Dr. Somboon  Anuntalabhochai 

 

ชื่อ-สกุล   ดร.สมบูรณ์  อนันตลาโภชัย 

รหัสประจำตัวประชาชน  5-5099-900XX-XX-X 

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ตดิต่อได้โดยสะดวก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1725 

ประวัติการศกึษา  พ.ศ. 2536  Philosophiae doctor (Plant Molecular Biology)  

Gent University,  Belgium 

    พ.ศ. 2531  Master of Science (Tropical Molecular ) Biology 

Vrije University , Belgium    

พ.ศ. 2523  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยาทางทะเล)  

             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2517    วิทยาศาสตรบัณฑติ (สัตววิทยา)                      

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 

ผลงานวิจัย 

Nitipol Polsa, Wasana Suyotha, Sugunya Suebsan, Somboon Anuntalabhochai, Kanta Sangwijit 

(2020). Increasing xylanase activity of Bacillus subtilis by atmospheric pressure plasma jet for 

biomass hydrolysis. 3 Biotech (BITC) 10:22 20 December 2019 

Hathairat Laksuk, Somboon Anuntalabhochai, Kanta Sangwijit, Narumol Boonrueng, Sugunya 

Suebsan, and Chananbhorn Thongrote. (2019). Induced mutations of naked DNA by 

atmospheric pressure plasma jet (APPJ). Srinakharinwirot science journal . 35(2)  December 

2019 
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R. Kalawong, M.Wakayama, S. Anuntalabhochai, C.Wongsawad, K. Sangwijit. (2018). Comparison 

and Characterization of PurifiedCellulase and Xylanase from Bacillus amyloliquefaciens CX1 

and Bacillus subtilis B4. Chiang Mai Journal of Science,Vol. 45(1): 92-105. January 2018 

S Suebsan, SSitthiphrom, K Sangwijit, M. Sanguansermsri and S. Anuntalabhochai. (2017). 

Expression Analysis of Rice Polygalacturonase cDNA Responding to Brown Planthopper 

[Nilaparvatalugens (Stål)]. Genomics and Genetics. 10(1&2), 13-20. October 2017 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 

Assoc. Prof. Dr. Sitthisak Pinmongkholgul 

 

ชื่อ-สกุล  ดร. สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 

รหัสประจำตัวประชาชน  3-3099-006XX-XX-X 

ตำแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน   คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม. 2  

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000   

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม. 2  

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

โทรศัพท ์

โทรศัพทม์ือถอื 

 0 5446 6666 ต่อ 3077 

081-8777056 

Email  sitthisak.pi@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2552  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2544  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2541  วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยีการผลติสัตว์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

ผลงานทางวจิัย 

Seetapan, K. and Pinmongkhonkul, S. (2020). First Report of Chromosome Analysis of Two Siganid 

Fishes (Perciformes, Siganidae). . Chiang Mai University Journal of Natural Science. 19(1):  

1-15. January 2020 

Chaiyasan, P., Supiwong, W., Saenjundaeng, P., Seetapan, K., Pinmongkhonkul, S. and Tanomtong, A. 

(2018) . A Report on Classical Cytogenetics of Hihgfin Barb Fish, Cyclocheilichthys armatus 

(Cypriniformes, Cyprinidae). Cytologia. 83(2) :149-154. August 2018 

Rattanayuvakorn,S . , Tanomtong,A , Phimphan,S., Sangpakdee,W, Pinmongkhonkul, S and Phintong, 

K. (2017). Karyological Study of Tusker and Tuskless Male Asian Elephant (Elephas maximus) 

by Conventional, GTG-,and Ag-NOR Banding Techniques. Cytologia. 82(4):349-354. 

December 2017 
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Tengjaroenkul,B., Neeratanaphan, L., Jantarat,S., Pinmongkhonkul, S., Khunsook, S. and Tanomtong, A. 

(2017). First Chromosome Characterization of the Indian Giant Flying Squirrel (Petaurista 

philippensis) and Lesser Giant Flying Squirrel (Petaurista elegans) Cytologia. 82(4):449-455. 

August 2017 



133 

 

  

ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร ตั้งจติรวิทยากูล 

Asst. Prof. Dr. Jatuporn Tungjitwitayakul 

 

ชื่อ-สกุล  ดร.จตุพร ตั้งจติรวิทยากูล 

รหัสประจำตัวประชาชน  3-5701-004XX-XX-X 

ตำแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน   คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม. 2  

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000   

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม. 2  

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

โทรศัพท ์

โทรศัพทม์ือถอื 

 0 5446 6666 ต่อ 1725 

084-5043236 

Email  jatuporn.tu@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2551  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2544  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2542  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

ผลงานทางวจิัย 

Tungjitwitayakul, J. and Tatun, N. (2019). Hemocyte types based on total and differential counts in Samia 

cynthia ricini (Lepidoptera; Saturniidae)reared on host plants versus an artificial diet. Naresuan 

University Journal: Science and Technology. 27(3), 82-94. September 2019 

Tungjitwitayakul, J., Yasanga, T. and Tatun, N. (2019). UV-C radiation during the pupal stage affects 

morphological changes of wings in Tribolium castaneum (Col; Tenebrionidae). International 

Journal of Radiation Biology, 95(9); 1-28  May 2019 

Tatun, N., Khumdi, P., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai S. (2018). Effects of 20-hydroxyecdysone on the 

development and morphology of the red flour beetle, Tribolium castaneum (Coleoptera: 

Tenebrionidae). Europena Journal of Entomoloy. 115, 424-431.  August 2018 
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Tatun, N., Sawatnathi C., Tansay S. and Tungjitwitayakul, J. (2017). Comparison of gut morphology and 

distribution of trehalase activity in the gut of wood-feeding and fungus-growing termites 

(Isoptera: Termitidae). Europena Journal of Entomoloy. 114, 508-516. November 2017 

Tungjitwitayakul, J and Tatun, N. (2017). Comparison of biological and biochemical parameters of eri-

silkworms, Samia cynthia ricini (Lepidoptera: Saturniidae), reared on artificial and natural diets. 

Journal of Entomology and Zoology Studies. 5(2), 314-319. February 2017 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ  สรรพสัตย์ 

Asst. Prof. Dr. Tipwan  Suppasat 

 

ชื่อ-สกุล  นางสาวทิพย์วรรณ  สรรพสัตย์ 

รหัสประจำตัวประชาชน  3-2202-000xx-xx-x 

ตำแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน   คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19  

ม. 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000   

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19  

ม. 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  
โทรศัพท ์

โทรศัพทม์ือถอื 

 0 5446 6666 ต่อ 1725 

089-833-7411 

Email  tsuppasat@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2550  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สัตววิทยา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2542  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ผลงานงานวิจัย 

Tipwan Suppasat, Siriwat Wongsiri. (2018).  Morphometric and Genetic Variation of Tropilaelaps Mites 

Infesting Apis dorsata and A. mellifera in Thailand.  Journal of Apiculture. 33(4).  227-237   

December 2018 

MinOo, H., Kanjanaprachoat, P., Suppasat, T. and Wonsiri, S. (2018). Honey Bee Virus Detection on 

Honey Bee mites from Chiang Mai and Nan Province in Thailand. Proceeding of the 2nd GCIC, 46th 

National and 9th International Graduate Research Conference, The Empress International Convention 

Center, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. 196-202. MAY 2018 

Suppasat, T. and Wongsiri, S. (2017). Standard and Geometric Morphometric Analysis of Wing for Thai 

Stingless Bee Identification. Journal of Agriculture Research and Extension. 34(2), 36-45.  

16 November 2017 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ 

Asst. Prof. Dr. Narutchala Suwannakhon  

 

ชื่อ-สกุล  นางสาวเนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ 

รหัสประจำตัวประชาชน  5-6201-001xx-xx-x 

ตำแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน   คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม. 2  

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000   

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม. 2  

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  
โทรศัพท ์

โทรศัพท์มือถอื 

 0 5446 6666 ต่อ 1725 

081-029-6551 

Email  narutchala@gmail.com 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2553  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2547  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2544  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานทางวจิัย 

Suwannakhon N, Pangeson T, Seeratanachot T, Mahingsa K, Pingyod A, Bumrungpakdee W, 

Sanguansermsri T. (2019). Noninvasive prenatal screening test for compound heterozygous 

beta thalassemia using an amplification refractory mutation system real-time polymerase chain 

reaction technique.  Hematology Reports. 65-69. 18 September 2019 

Suwannakhon, N., Pongsawatkul, K., Seeratanachot, T., Mahingsa, K., Pingyod, A., Bumrungpakdee, 

W., & Sanguansermsri, T. (2018). The shortcut strategy for beta thalassemia 

prevention. Hematology Reports, volume 10:7530; 45-49. 14 MAY 2018 

Pangeson, T., Sanguansermsri, P., Sanguansermsri, T., Seeratanachot, T., Suwanakhon, N., 

Srikummool, M., Kaewkong, W., Mahingsa, K. (2017 ). Association of Tissue-Specific DNA 
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Methylation Alterations with α-Thalassemia Southeast Asian Deletion. Genetics & Epigenetics.  

Volume 9: 1–7. November 2017 

ธีรภัทร ศรรีัตนโชต,ิ ขจรศิลป์ ผ่องสวัสดิ์กุล, ต่อพงศ์ สงวนเสริมศร ีและ เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์. (2560) 

การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการป้องกันการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย  แบบลัดขั้นตอนการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปที่ 27 ฉบับที่ 3. 233-239. 

กันยายน  

Suwannakhon, N.,  Pongsawatkul, K., Seeratanachot, T., Rasri, W., Mahingsa, K., Pingyod, A., 

Bumrungpakdee, W., Sanguansermsri, T. (2017). Fast-track strategy for the prevention of Hb 

Bart’s hydrops fetalis syndrome. Thalassemia Reports.  volume 7 NO.1. 26-29. August 2017 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วง บุญสุข 

Asst. Prof. Dr. Boonchuang Boonsuk 

 

ชื่อ-สกุล นายบุญช่วง บุญสุข 

รหัสประจำตัวประชาชน 2-3419-000xx-xx-x 

ตำแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์  

สถานที่ติดต่อได้

โดยสะดวก 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์

โทรศัพท์มือถอื 

0 5446 6666 ต่อ 1720 

08 6721 2776 

Email boonchuang.bb@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

    พ.ศ. 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

    พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) เกียรตนิิยมอันดับหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 

ผลงานวิชาการ 

บุญช่วง บุญสุข ธีรวัฒน์ ศรีสุข และ ประนอม จันทรโณทัย. (2561). กกและหญ้าในสถานีวิจัย

สิ่งแวดล้อมสะแกราช. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ขอนแก่น, 106 หนา้. 

ผลงานวิจัย 

บุญช่วง บุญสุข และ ประนอม จันทรโณทัย. (2560). ความหลากหลายของพืชวงศ์กก (Cyperaceae) 

และวงศ์หญ้า (Poaceae) ในสถานีวิจัยสิ ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา. วารสาร

พฤกษศาสตร์ไทย 9(2): 135–149.  ธันวาคม 2560 

Boonsuk, B. and Chantaranothai, P. (2017). Notes on the Dimocarpus longan (Sapindaceae) 

complex. Novon 25(2): 134–138. February 2017 

Boonsuk, B. and Chantaranothai, P. (2018) . Lectotypifications in Nephelium L. and Xerospermum 

Blume (Sapindaceae). Kew Bulletin 73(15): 1-6. January 2018 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  สืบแสน 

Asst. Prof. Dr. Sugunya  Suebsan 

 

ชื่อ-สกุล นางสุกัญญา  สบืแสน 

รหัสประจำตัวประชาชน 3-5103-002xx-xx-x 

ตำแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์  

สถานที่ติดต่อได้

โดยสะดวก 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์

โทรศัพท์มือถอื 

0 5446 6666 ต่อ 1742 

088-261-5964 

Email spitakrattana@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

    พ.ศ. 2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

    พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

    พ.ศ. 2541 วิทยาศาสตรบัณฑติ (จุลชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

ผลงานวิจัย 

Suebsan, S., Sitthiphrom, S., Sangwijit, K., Sanguansermsri, M. Anuntalabhochai. S. (2017). Expression 
Analysis of Rice Polygalacturonase cDNA Responding to Brown Planthopper [Nilaparvata 
lugens (Stål)]. Genomics and Genetics, 10(1&2): 13-20.  August  2017 

นิตพิล  พลสา, พรชติา  จะชาญ, ชุติมา  ใจเพ็ชร และ สุกัญญา  สืบแสน. (2561). การคัดแยกและจำแนกชนิด

ของแบคทีเรียละลายโพแทสเซียมจากดินบริเวณรากพืช.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

“วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10. BI113 - 121. พฤษภาคม 2561 

Laksuk H., Anuntalabhochai S., Sangwijit K., Boonrueng N., Suebsan S. and Thongrote C. (2019). Induced 

Mutations of Naked DNA by Atmospheric Pressure Plasma Jet (APPJ). Srinakharinwirot Science 

Journal. 35:138-148. July 2019 
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