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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
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9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
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กับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
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หลักสูตร การเรีนการสอน การประเมินผู้เรียน
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาชีวเคมี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in Biochemistry
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม
: ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
: ชื่อย่อ
3. วิชาเอก (ถ้ามี)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)
ปร.ด. (ชีวเคมี)
Doctor of Philosophy (Biochemistry)
Ph.D. (Biochemistry)

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 หลักสูตรแบบ 1.1
หลักสูตรเน้นวิจัย สาหรับผูม้ ีวุฒปิ ริญญาโทเรียนปริญญาเอก
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 48
4.2 หลักสูตรแบบ 1.2
หลักสูตรเน้นวิจัย สาหรับผูม้ ีวุฒปิ ริญญาตรีเรียนปริญญาเอก
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 72
4.3 หลักสูตรแบบ 2.1
หลักสูตรเน้นการวิจัยและศึกษางานรายวิชาเพิม่ เติม
สาหรับผู้มีวุฒปิ ริญญาโท เรียนปริญญาเอก
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า
48
4.4 หลักสูตรแบบ 2.2
หลักสูตรเน้นการวิจัยและศึกษางานรายวิชาเพิม่ เติม
สาหรับผู้มีวุฒปิ ริญญาตรี เรียนปริญญาเอก
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า
72

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
สาหรับผู้สาเร็จปริญญาโทเข้าศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
สาหรับผู้สาเร็จปริญญาตรีเข้าศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (ระบุภาษา)............................
5.3 การรับเข้าศึกษา
 นิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ
 นิสิตต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่าหนึง่ สาขาวิชา
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………
 ให้ปริญญามากกว่าหนึง่ สาขาวิชา
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
▪ มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมี ก ารปรับปรุง จากหลัก สูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
▪ คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 13/2559
เมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2559
▪ สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2560
▪ สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 232 (7/2560)
เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
▪ นักวิจัยชีวเคมีในหน่วยงานทัง้ ของภาครัฐ และเอกชน
▪ อาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ของภาครัฐ และเอกชน
▪ ที่ปรึกษาด้านชีวเคมีในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
▪ ที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
▪ นักธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์
▪ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคนิควิจัยทางชีวเคมี
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1

นางธารทิพย์ บุญส่ง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

นายพันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี

3

นายวรศักดิ์ แก้วก่อง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4

นายอานาจ เพชรรุ่งนภา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5

นางสาวจงรักษ์ อรรถรัฐ

อาจารย์

6

นายชยพล ศรีพันนาม

อาจารย์

7

นางสาวดามรัศมน สุรางกูร

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
สพ.บ.
ปร.ด.

Biomedical Sciences
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สัตวแพทย์
ชีวเคมีทางการแพทย์

University of Nottingham
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.

เทคนิคการแพทย์
อณูพันธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคนิคการแพทย์
พันธุวิศวกรรม
ชีวเคมี
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปร.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศ

United Kingdom

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

2551
2538
2534
2547
2535
2555

ไทย
ไทย

2551
2556
2551

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2548
2542
2555
2549
2543
2549
2541
2537

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.
2555

หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560

23.67

23.67

15.40

15.40

24.00

24.00

15.50

15.50

21.17

21.17

12.90

12.90

24.00

24.00
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเรียนการสอนภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติการและการทาวิทยานิพนธ์ดาเนินการที่คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทั้งนี้ การทาวิทยานิพนธ์ สามารถดาเนินการที่สถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนอื่น ๆ นอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ที่กล่าวถึงประเทศไทย
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกั บสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มของประเทศในปัจจุบันที่ ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญ หาการผลิต
ประสิท ธิ ภาพการผลิต ความสามารถในการแข่ง ขัน คุณภาพการศึก ษา ความเหลื่อมล้าทางสัง คม ทั้ ง นี้
สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ได้รับการยกระดับดีขึ้นจาก
การผนึกกาลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจ
ของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง สัดส่วนบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไม่เพียงพอ ต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจานวน 11 คนต่อ
ประชากร 10,000 คน ซึ่ง เมื่ อ เปรียบเที ยบกั บ ประเทศพัฒ นาแล้ว ส่วนใหญ่จ ะอยู่ที่ ร ะดับ 20-30 คนต่อ
ประชากร 10,000 คน จึง จ าเป็นต้องมี การส่ง เสริมด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ
ด้ ว ยเหตุ ที่ ชี ว เคมี เ ป็ นศาสตร์ที่ เ ป็น องค์ ค วามรู้ พื้ นฐานทั้ ง ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์เ ทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในด้านสุขภาพ การวินิจฉัยโรค การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติเ ละเทคโนโลยีท างชีววิท ยาโมเลกุล การแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการต่อยอดองค์ ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และพัฒนางานด้าน
ต่างๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0) ซึ่งต้องการเปลี่ยนจาก
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม นาไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ นาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจให้เป็น Value Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่ง
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เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มุ่งเป้าจะพัฒนาศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยด้านชีวเคมีและการนา
ทั ก ษะการใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัยไปประยุกต์ใช้เพื่อ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนเติมเต็ม
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เช่น กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาประเทศต้องอาศัยการเพิ่มผลผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ที่ต้องใช้ทรัพยากร
เป็นจานวนมากทาให้เกิด ปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน
นอกจากนี้ผลของการพัฒนาดังกล่าว ทาให้สังคมและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปเป็น
วิถีชุมชนเมืองมีผลต่ออัตราการเกิดโรคต่างๆ มากขึ้น จานวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 10.3 ล้านคน
(ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน
และขั้นสูงทางชีวเคมี โดยการบูรณาการร่วมกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้เดิม รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยทางด้านชีวเคมี เพื่อสร้างสรรค์และประยุกต์องค์ความรู้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากร สอดคล้องการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0) ซึ่ง
หลักสูตรจะมีบทบาทในการเติมเต็มวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่
กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) และกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med) ซึ่งเป็น 2 ใน 5 กลุ่มที่จะเป็นแพลทฟอร์มใน
การสร้ า ง New Startups ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารเกษตร (Agritech) เทคโนโลยี อ าหาร
(Foodtech) เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) รวมถึงเทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) อีกด้วย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาหลักสูตรต้องจัดกระบวนการเรียนการสอน และการวิจัยให้นิสิตได้รับ สร้างสรรค์องค์
ความรู้ใหม่ในศาสตร์ด้านชีวเคมีในระดับสูงเพื่อต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่จากความรู้ชีวเคมีพื้นฐาน สู่
การพัฒนาทักษะและศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยด้านชีวเคมี การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการประยุกต์เพื่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนและสังคม รวมทั้งมีทักษะและในการค้นคว้าวิจัย
ด้านชีวเคมี มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงในการแก้ปัญหามลพิษต่อสิง่ แวดล้อม
และพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ งานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ และส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน ในแหล่งงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะบุคคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาชีวเคมีให้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศและ
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สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มผี ลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่สามารถนาองค์ความรู้ใหม่และขั้นสูงทางชีวเคมีบูรณาการร่วมกับความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไปสู่การพัฒนางานวิจัย และนาผลการวิจัยที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น (ถ้ามี)
- ไม่มี
13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน (ถ้ามี)
- ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
- ไม่มี

8
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางชีวเคมี ให้ก้าวล้าสู่สากล
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้สามารถ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่โดยใช้ความรู้ ทักษะการวิจัยทางชีวเคมี โดยใช้เทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัย
ไปประยุก ต์ ใช้ในการพั ฒนาอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของชุม ชน สัง คมและประเทศชาติ
สามารถเป็นผู้นาและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายองค์ความรูแ้ ละ
งานวิจัยร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ในศาสตร์ด้านชีวเคมีในระดับสูงอย่างถ่องแท้ สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารอย่างเป็นระบบ สามารถผลิตคิดค้นได้ด้วยตนเอง มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
และพร้อมทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อวิทยาการทางด้านชีวเคมีที่พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
2. มีทักษะและศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยด้านชีวเคมี การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี วิทยาการที่
ทั นสมั ย ตลอดจนสามารถนาทั กษะที่ได้ไปประยุก ต์ใช้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนา
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม และประเทศชาติ มีการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และ
งานวิจัยร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน
3. มีความสามารถในการเป็นผู้นา สร้างสัมพันธภาพ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรม
จริยธรรมของสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. มีการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปี

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

• รวบรวมติดตามผลการประเมิน • ผลการประเมินคุณภาพของ
คุณภาพของหลักสูตรจาก
หลักสูตรจากผู้เรียน ผูส้ อนและผู้ใช้
ผู้เรียน ผู้สอนและผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิต

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2. การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทุกปีการศึกษา
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1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็น
ต่อการผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่
มีคุณภาพ โดย
-พัฒนาอาจารย์โดยโครงการ
อบรมหรือศึกษาดูงานสาหรับ
คณาจารย์ เพื่อปรับระบบการเรียน
การสอนที่เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลาง
และมีส่วนร่วมในการเรียนรูร้ ่วมกัน
ระหว่างผู้เรียนและผูส้ อน
- การพัฒนาคุณภาพการสอนและ
ศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้
ของอาจารย์สรู่ ะดับสากล โดยการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
ภาษาอังกฤษหรือการอภิปราย
ร่วมกันเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิด
บรรยากาศทางวิชาการและการ
กระตุ้นสมรรถนะการเรียนรู้ของ
นิสิต
-จัดให้มีห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์
อุปกรณ์ และเครือ่ งมือ ที่พร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนสาหรับ
นิสิต
- จัดให้มีหนังสือ ตารา และแหล่ง
การค้นคว้าต่างๆ อย่างเพียงพอ
และทันสมัย
-สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่
Knowledge Based Society
ด้วยจิตสานึกของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1.1 มีอาจารย์ที่ได้รับการอบรม หรือดู
งานในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน
1.2 มีรายวิชา การจัดการเรียนการสอน
หรือกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะอื่น
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และมีส่วน
ร่วมจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษและสามารถทาให้เกิดการ
กระตุ้นสมรรถนะการเรียนรู้ของนิสิตได้
1.3 มีห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
และเครือ่ งมือที่เพียงพอและพร้อมใน
การใช้งาน
1.4 มีหนังสือ ตารา ที่ทันสมัยใน
ห้องสมุดเพียงพอต่อการจัดการเรียน
สอน
1.5 มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนให้นสิ ิตมีการค้นคว้าข้อมูลด้วย
ตนเอง และนาเสนอผลงาน
1.6 มีการนาเสนอรายงานบทความ
วิชาการและงานวิจัยในรายวิชาต่าง ๆ

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
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2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมี
คุณภาพโดย
- มีการประเมินผลการสอน ที่เอือ้
ต่อระบบ PDCA เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสอนโดยตนเอง
- มีผู้ทรงคุณวุฒิทงั้ ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมาบรรยาย
ในรายวิชาเพื่อเพิม่ พูนความรู้และ
ทักษะทางวิชาการและการวิจัย
- ส่งเสริมการทาวิทยานิพนธ์
งานวิจัยเชิงบูรณาการ
- ส่งเสริมกระบวนการเรียนการ
สอนเรื่องระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนและงานวิจัย
- จัดกิจกรรมเสริมให้มีการอบรม
การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารในระดับ
นานาชาติ
- ในแต่ละรายวิชามีการบูรณาการ
การใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชา
และกาหนดให้รายวิชาสัมมนา 2
และรายวิชาสัมมนา 4 นิสิต
นาเสนอบทความวิจัยและรายงาน
ความก้าวหน้าเป็นภาษาอังกฤษ
3.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการเรียนการสอนและการ
วิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ
ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบรับกับ
ปัญหาของประเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
2.1 ผลการประเมินของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาต่างๆ
2.2 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทงั้ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยทีม่ าบรรยาย
2.3 มีวิทยานิพนธ์เชิงบูรณาการ ซึ่งมี
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจาก
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 ผลประเมินความรู้ของปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตในเรือ่ งระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย
2.5 มีบทความงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
2.6 มีรายวิชาสัมมนา 2 และรายวิชา
สัมมนา 4 นิสิตนาเสนอบทความวิจัย
และรายงานความก้าวหน้าเป็น
ภาษาอังกฤษ

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
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-- ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มเี วที
วิชาการหรือกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การออกแบบ
โครงร่างงานวิจัยหรือการนาเสนอ
ผลงานวิจัยของนิสิตในหลักสูตร
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วม
4.การเพิ่มพูนความสามารถใน
การผลิตผลงานวิจัย ตลอดจน
นาไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการ
สู่การแข่งขันในแวดวงวิชาการใน
ระดับสากล
- ส่งเสริมให้นิสิตได้มีการนาเสนอ
ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติเพื่อได้พบปะพูดคุย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตวิจัย
ระดับสากล
- เปิดโอกาสให้นิสิตได้เพิ่มพูน
ประสบการณ์วิจัยระยะสั้นใน
ต่างประเทศหรือในหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชนในประเทศ
ภายใต้ความร่วมมือของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
3.1 มีการจัดกิจกรรมประชุมกลุม่ ย่อย
(mini-conference) หรือเวทีวิชาการ
ขนาดย่อมให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ออกแบบโครงร่างงานวิจัยหรือ
นาเสนอผลงานวิจัยสู่หน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วม

4.1 มีนิสิตที่ได้นาเสนอผลงานวิจัยใน
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

4.2 มีนิสิตที่ได้ไปเพิม่ พูนประสบการณ์
วิจัยระยะสั้นในต่างประเทศหรือใน
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาคโดยใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระบะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
-ไม่มี1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาต้น ตามปฏิทินการศึกษาที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาปลาย ตามปฏิทินการศึกษาที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ตามปฏิทินการศึกษาที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย
 วันเสาร์ - อาทิตย์
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 นอกวัน - เวลาราชการ/อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรแบบ 1.1
1. สาเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
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หลักสูตรแบบ 1.2
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขา
อื่นที่ เ กี่ ยวข้อง จากสถาบันอุ ดมศึกษาที่สานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมี ผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตรแบบ 2.1
1. สาเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตรแบบ 2.2
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขา
อื่นที่ เ กี่ ยวข้อง จากสถาบันอุ ดมศึกษาที่สานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมี ผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนระดับทีส่ ูงขึ้น
 นิสิตไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้
 อื่นๆ (ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา)
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะนาการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
 มอบหมายให้อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้คาแนะนาแก่นิสิต
 จัดกิจกรรมเสริมความรูเ้ กี่ยวกับการทาวิจัย/ด้านภาษาต่างประเทศ
 อื่นๆ (คณะมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับนิสติ ที่มีผลการเรียนดีมาก)
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แบบ 1.1
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
สาเร็จการศึกษา

2560
6
6
-

2561
6
6
12
-

ปีการศึกษา
2562
10
6
6
22
6

2563
10
10
6
26
6

2564
10
10
10
30
10

2561
2
2
4
-

ปีการศึกษา
2562
2
2
2
6
-

2563
2
2
2
2
8
2

2564
2
2
2
2
8
2

2561
2
2
4
-

ปีการศึกษา
2562
2
2
2
6
2

2563
4
2
2
8
2

2564
4
4
2
10
2

แบบ 1.2
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
สาเร็จการศึกษา

2560
2
2
-

แบบ 2.1
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
สาเร็จการศึกษา

2560
2
2
-
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แบบ 2.2
ชั้นปี

2560
2
-

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
สาเร็จการศึกษา

2
-

ปีการศึกษา
2562
4
2
2
8
2

2561
2
2
4
-

2563
6
4
2
2
14
2

2564
8
6
4
2
20
4

2.6 งบประมาณตามแผน (5 ปี)
ใช้งบประมาณของภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้
2.6.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

2,160,000

2,160,000

3,240,000

3,960,000

4,320,000

รวมรายรับ

2,160,000

2,160,000

3,240,000

3,960,000

4,320,000

หมายเหตุ คิดจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีการศึกษา ต่อคน คูณด้วย จานวนนิสิ ตที่รับเข้าในปี
การศึกษานั้น (ค่าธรรมเนียมนิสิตระดับปริญญาเอก เหมาจ่ายต่อหัว เท่ากับ 180,000 บาท)
2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
1.ค่าตอบแทน
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

2560
390,000
420,000
360,000
1,170,000

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
390,000
585,000
715,000
420,000
630,000
770,000
360,000
540,000
660,000
1,170,000 1,755,000 2,145,000

2564
780,000
840,000
720,000
2,340,000

2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 97,500 บาท ต่อคน โดยคิดจากรวม
รายจ่ายในข้อ 2.6.2 ทั้ง 5 ปีการศึกษา เท่ากับ 8,580,000 บาท หารด้วยจานวนนิสิตตามแผนรับนิสิต ทั้ง 5
ปีการศึกษา เท่ากับ 88 คน จะได้เท่ากับ 97,500 บาท
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิ ตศึก ษา พ.ศ.2559 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 1.1
หลักสูตรเน้นวิจัย สาหรับผูม้ ีวุฒปิ ริญญาโทเรียนปริญญาเอก
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า
48
หลักสูตรแบบ 1.2
หลักสูตรเน้นวิจัย สาหรับผูม้ ีวุฒปิ ริญญาตรีเรียนปริญญาเอก
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า
72
หลักสูตรแบบ 2.1
หลักสูตรเน้นการวิจัยและศึกษางานรายวิชาเพิม่ เติม
สาหรับผู้มีวุฒปิ ริญญาโท เรียนปริญญาเอก
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า
48
หลักสูตรแบบ 2.2
หลักสูตรเน้นการวิจัยและศึกษางานรายวิชาเพิม่ เติม
สาหรับผู้มีวุฒปิ ริญญาตรี เรียนปริญญาเอก
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า
72

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ. 2558
แบบ แบบ แบบ แบบ
1.1 1.2 2.1 2.2

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
แบบ แบบ แบบ แบบ
1.1 1.2 2.1 2.2

งานรายวิชา (Course work)
ไม่น้อยกว่า
1. วิชาบังคับ
2. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

48
-

72
-

12
36
-

24
48
-

48
4

72
7

12
12
36
4

24
15
9
48
7

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

48

72

48

72

48

72

48

72

ลาดับ
ที่
1

2
3

รายการ

3.1.3 รายวิชา
(1) รายวิชาในหมวดต่างๆ
1. แบบ 1.1
วิทยานิพนธ์
418651
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation 1, Type 1.1
418652
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation 2, Type 1.1
418653
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation 3, Type 1.1
418654
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation 4, Type 1.1
418655
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1
418656
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation 6, Type 1.1
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
418696
สัมมนา 1
Seminar 1
418697
สัมมนา 2
Seminar 2

จานวน

จานวน

48
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

4

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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418698
418699
2. แบบ 1.2
วิทยานิพนธ์
418661

สัมมนา 3
Seminar 3
สัมมนา 4
Seminar 4

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

จานวน

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2
Dissertation 1, Type 1.2
418662
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2
Dissertation 2, Type 1.2
418663
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2
Dissertation 3, Type 1.2
418664
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2
Dissertation 4, Type 1.2
418665
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2
Dissertation 5, Type 1.2
418666
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2
Dissertation 6, Type 1.2
418667
วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2
Dissertation 7, Type 1.2
418668
วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2
Dissertation 8, Type 1.2
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
418696
สัมมนา 1
Seminar 1
418697
สัมมนา 2
Seminar 2
418698
สัมมนา 3
Seminar 3
418699
สัมมนา 4
Seminar 4
418546
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ไม่นบั หน่วยกิต)
Research Methodology in Science (Non- credit)

72
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

7

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

19
3. แบบ 2.1
งานรายวิชา
จานวนไม่น้อยกว่า
12
วิชาบังคับ
จานวน
12
418641
เทคนิคและเครื่องมือทางชีวเคมีขั้นสูง
Advanced Biochemical Techniques and Instrumentation
418642
ชีวเคมีขั้นสูงเชิงประยุกต์
Application of Advanced Biochemistry
418643
เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูง
Advanced Cell and Molecular Biology
418644
วิทยานิพนธ์
418671
418672
418673
418674
418675

หัวข้อปัจจุบันทางชีวเคมีขั้นสูง
Current Topics in Advanced Biochemistry
จานวน
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation 3, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation 5, Type 2.1

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
418696
สัมมนา 1
Seminar 1
418697
สัมมนา 2
Seminar 2
418698
สัมมนา 3
Seminar 3
418699
สัมมนา 4
Seminar 4

จานวน

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

3(3-0-6)
36
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

4

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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4. แบบ 2.2
งานรายวิชา
จานวนไม่น้อยกว่า
24
วิชาบังคับ
จานวน
15
418641
เทคนิคและเครื่องมือทางชีวเคมีขั้นสูง
Advanced Biochemical Techniques and Instrumentation
418642
ชีวเคมีขั้นสูงเชิงประยุกต์
Application of Advanced Biochemistry
418643
เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูง
Advanced Cell and Molecular Biology
418644
หัวข้อปัจจุบันทางชีวเคมีขั้นสูง
Current Topics in Advanced Biochemistry
418545
โครงงานวิจัยทางชีวเคมี
Research Project in Biochemistry

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

วิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยภายใต้
ความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร
418612
418613
418616
418619
418621
418622
418623

การศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับโปรตีน
Advanced Protein Studies
โภชนพันธุศาสตร์ และโปรติโอมิกส์
Nutrigenomics and Proteomics
ชีววิทยาเชิงระบบ
Systems Biology
เทคโนโลยีโอมิกส์และการประยุกต์ใช้
Omics Technology and Application
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ขั้นสูง
Advanced Medical Biochemistry and Molecular Biology
ชีวเคมีทางการแพทย์เชิงบูรณาการขั้นสูง
Advanced Integrative Medical Biochemistry
หัวข้อคัดสรรทางชีวเคมีทางการแพทย์ขั้นสูง
Selected Topics in Advanced Medical Biochemistry

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
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418631
418632
418633

ชีวเคมีเทคโนโลยีขั้นสูงด้านสุขภาพและยา
3(2-3-5)
Advanced Biochemical Technology for Health and Medicine
ชีวเคมีเทคโนโลยีขั้นสูงด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
3(2-3-5)
Advanced Biochemical Technology for Environment and Sustainability
หัวข้อคัดสรรทางชีวเคมีเทคโนโลยีขั้นสูง
3(3-0-6)
Selected Topics in Advanced Biochemical Technology

วิทยานิพนธ์
418681
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
Dissertation 1, Type 2.2
418682
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
Dissertation 2, Type 2.2
418683
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
Dissertation 3, Type 2.2
418684
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
Dissertation 4, Type 2.2
418685
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
Dissertation 5, Type 2.2
418686
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
Dissertation 6, Type 2.2

จานวน

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
418696
สัมมนา 1
Seminar 1
418697
สัมมนา 2
Seminar 2
418698
สัมมนา 3
Seminar 3
418699
สัมมนา 4
Seminar 4
418546
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ไม่นบั หน่วยกิต)
Research Methodology in Science (Non- credit)

48
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

7

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

22
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
1. แบบ 1.1
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
418651

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation 1, Type 1.1
รวม

6

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
418652

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation 2, Type 1.1
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น

418653
418696

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation 3, Type 1.1
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-credit)
รวม

1(0-2-1)
9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
418654
418697

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation 4, Type 1.1
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-credit)
รวม

1(0-2-1)
9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
418655
418698

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non-credit)
รวม

1(0-2-1)
9

หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาปลาย
418656
418699

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation 6, Type 1.1
สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 4 (Non-credit)
รวม

9

หน่วยกิต
1(0-2-1)

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

2. แบบ 1.2
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
418661
418546

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2
Thesis 1, Type 1.2
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research methodology in Science (Non-credit)
รวม

3(3-0-6)
9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
418662

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2
Dissertation 2, Type 1.2
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น

418663
418696

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2
Dissertation 3, Type 1.2
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-credit)
รวม

1(0-2-1)
9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
418664
418697

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2
Dissertation 4, Type 1.2
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-credit)
รวม

1(0-2-1)
9

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
418665
418698

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2
Dissertation 5, Type 1.2
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non-credit)
รวม

9

หน่วยกิต
1(0-2-1)

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
418666
418699

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2
Dissertation 6, Type 1.2
สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 4 (Non-credit)
รวม

1(0-2-1)
9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
418667

วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2
Dissertation 7, Type 1.2
รวม
ภาคการศึกษาปลาย

418668

วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2
Dissertation 8, Type 1.2
รวม
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2. แบบ 2.1

418641
418642
418643

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
เทคนิคและเครื่องมือทางชีวเคมีขั้นสูง
Advanced Biochemical Techniques and Instrumentation
ชีวเคมีขั้นสูงเชิงประยุกต์
Application of Advanced Biochemistry
เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูง
Advanced Cell and Molecular Biology
รวม
9

3(1-6-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
418644
418671

หัวข้อปัจจุบันทางชีวเคมีขั้นสูง
Current Topics in Advanced Biochemistry
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1
รวม

3(3-0-6)
3

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
418672
418696

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-credit)
รวม

1(0-2-1)
6

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
418673
418697

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation 3, Type 2.1
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-credit)
รวม

1(0-2-1)
9

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
418674
418698

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4 Type 2.1
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non-credit)
รวม

9

หน่วยกิต
1(0-2-1)

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
418675
418699

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation 5, Type 2.1
สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 4 (Non-credit)
รวม

1(0-2-1)
9

หน่วยกิต
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2. แบบ 2.2
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
418641
418642
418643
418644
4185546

เทคนิคและเครื่องมือทางชีวเคมีขั้นสูง
3(1-6-5)
Advanced Biochemical Techniques and Instrumentation
ชีวเคมีขั้นสูงเชิงประยุกต์
3(3-0-6)
Application of Advanced Biochemistry
เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-6)
Avanced Cell and Molecular Biology
หัวข้อปัจจุบันทางชีวเคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
Current Topics in Advanced Biochemistry
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)
Research Methodology in Science (Non- credit)
รวม
12 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

418545
4186xx
4186xx
4186xx

โครงงานวิจัยทางชีวเคมี
Research Project in Biochemistry
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
รวม

3(1-6-5)
3

หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

12

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
418681
418696

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
Dissertation 1, Type 2.2
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-credit)
รวม

1(0-2-1)
6

หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาปลาย
418682
418697

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
Dissertation 2, Type 2.2
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-credit)
รวม

6

หน่วยกิต
1(0-2-1)

6

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
418683
418698

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
Dissertation 3, Type 2.2
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non-credit)
รวม

9

หน่วยกิต
1(0-2-1)

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
418684
418699

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
Dissertation 4, Type 2.2
สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 4 (Non-credit)
รวม

1(0-2-1)
9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
418685

418686

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
Dissertation 5, Type 2.2
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
Dissertation 6, Type 2.2
รวม

29
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
418545

โครงงานวิจัยทางชีวเคมี
3(1-6-5)
Research Project in Biochemistry
การสร้างประสบการณ์จริงทางเทคนิคที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ และการประยุกต์ใช้ในลักษณะ
ของโครงงานวิจัยทางชีวเคมี
Hands-on experience in laboratory techniques and applications to research
project in biochemistry
418546

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Science
ความหมาย ลักษณะ และ เป้าหมายการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทการวิจัย การกาหนด
ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย การ
เขียนโครงร่างและการนาเสนอต่อแหล่งทุนวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนาผลวิจัย
ไปใช้และจรรยาบรรณการวิจัย
Definitions, characteristics and goals of research, research methodology, types
of research, determinations of research questions, variables and hypothesis, data collection,
data analysis, statistical analysis, research proposal developing and presenting to granting
agencies, report writing, research assessment, research application and research ethics
418612

การศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับโปรตีน
3(3-0-6)
Advanced Protein Studies
โปรตีนขั้นสูงในด้านโครงสร้าง การพับงอ การดัดแปลงหลังการสังเคราะห์ อันตรกิริยาของ
โปรตีนกับโมเลกุลต่างๆ เคมีของโปรตีน การดัดแปลงโปรตีนโดยวิธีต่างๆ การแยกบริสุทธิ์โปรตีน วิธีการศึกษา
โปรตีนและโครงสร้างของโปรตีน ชีวสารสนเทศสาหรับการศึกษาโปรตีนขั้นสูง
Advanced aspects of proteins regarding structures, foldings, post-translational
modifications, interactions, chemistry, engineerings/modifications, purifications, structure
determination methods, and advanced protein bioinformatics
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418613

โภชนพันธุศาสตร์ และโปรติโอมิกส์
3(2-3-5)
Nutrigenomics and Proteomics
บทบาทของสารอาหาร หรือส่วนประกอบในอาหาร ต่อการแสดงออกของยีนและการสร้าง
โปรตีน การควบคุมการทางานของโปรตีนที่ทาหน้าที่ในการควบคุมการแสดงออกหรือไม่แสดงออกของยีน โดย
สารอาหาร การตรวจวัดผลของสารอาหารต่อการแสดงออกของยีน และโปรตีน
Roles of nutrients or dietary components on gene expression and protein
synthesis modulation of transcription factors under effect of nutrients analysis of nutrientresponsive genes and proteins expression
418616

ชีววิทยาเชิงระบบ
3(2-3-5)
Systems Biology
วิธีต่างๆที่ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับอันตรกิริยาระหว่างองค์ประกอบของระบบทางชีวภาพและ
ผลที่มีต่อระบบทางชีวภาพนั้น การจัดการข้อมูลที่ได้ วิธีการแสดงข้อมูล การนาข้อมูลไปใช้ และการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีต่าง ๆ
Various methods used to obtain data about interactions between components
of biological systems and their effects toward the biological systems Manipulation
representation usages and analysis of the data using various methods
418619

เทคโนโลยีโอมิกส์และการประยุกต์ใช้
3(2-3-5)
Omics Technology and Application
ความรู้ด้านเทคโนโลยีโอมิกส์ จีโนมิกส์ ทรานคริบโตมิกส์ โปรติโอมิกซ์ ไกลโคมิกส์ ลิปิดโด
มิกส์ เมทาโบโลมิกส์ หรือเทคโนโลยีโอมิกส์อื่น และการประยุกต์ใช้
Knowledge in omics technology, genomics, transcriptomics, proteomics,
glycomics, lipidomics, metabolomics or other omics technologies and applications
418621

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ขั้นสูง
3(2-3-5)
Advanced Medical Biochemistry and Molecular Biology
กลไกระดับโมเลกุลของการเจริญพัฒนาของสิ่งมีชีวิต พันธุวิศวกรรมของยีนและเซลล์ เทคนิค
การศึกษาการแสดงออกของยีน ทรานสเจเนซิส สัตว์ทดลองน๊อกเอาท์ เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลสาหรับการ
ศึกษาวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ ฐานข้อมูลชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ชีวการแพทย์และ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการแพทย์ ความก้าวหน้าทางชีวเคมีขั้นสูงในปัจจุบันเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยพืน้
ฐานความรู้ทางด้านพัฒนาการทางชีววิทยา
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The molecular mechanism for growth and development, genetic and cell
engineering, techniques to measure gene expression, transgenesis, knocked out animals,
techniques in molecular biology for advanced medical researches and their applications,
databases in medical molecular biology, biomedical and translational medicine, recent
advanced biochemistry for curing the diseases based on developmental biology
418622

ชีวเคมีทางการแพทย์เชิงบูรณาการขั้นสูง
3(2-3-5)
Advanced Integrative Medical Biochemistry
พัฒนาการและสรีรวิทยาของระบบร่างกาย ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึมและการ
เกิดโรค โภชนาการและสารป้องกัน เภสัชวิทยาและพิษวิทยา การติดเชื้อและกลไกตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
กระบวนการเกิดมะเร็งและการดาเนินของโรค โรคทางพันธุกรรมและการถ่ายทอด โรคที่เกิดความเสื่อมทาง
ระบบประสาท ความเสื่ อ มวั ย และการชะลอวั ย เทคโนโลยี เ ซลล์ ต้ น ก าเนิ ด และการปลู ก ถ่ า ยอวั ย วะ
ความก้าวหน้าด้านการแพทย์แบบแม่นยาและการรักษาแบบมุ่งเป้า
Development and physiology of body systems, metabolic interrelationship and
diseases, nutrition and chemoprevention, pharmacology and toxicology, infection and immune
response, cancer progression, genetic diseases and hereditary, neurodegerative diseases, aging
and anti-aging, stem cell technology and organ transplantation, progress in precision medicine
and targeted therapies
418623

หัวข้อคัดสรรทางชีวเคมีทางการแพทย์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Selected Topics in Advanced Medical Biochemistry
ประมวลความรู้ในหัวข้อคัดสรรทางชีวเคมีทางการแพทย์ขั้นสูงและสาขาที่เกี่ยวข้อง การ
อภิปราย การประเมินข้อมูล และการนาเสนอ
Review of selected topics in advanced medical biochemistry and related fields,
discussion, evaluation and presentation
418631

ชีวเคมีเทคโนโลยีขั้นสูงด้านสุขภาพและยา
3(2-3-5)
Advanced Biochemical Technology for Health and Medicine
หลักการและกระบวนการขั้นสูงในการออกแบบยา เทคโนโลยีชีววิเคราะห์ เทคโนโลยีชีวภาพ
อาหาร ผลิตภัณฑ์เวชสาอางค์ และหลักการทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง
Principles and advanced processes in drug design, bioanalytical technology,
food biotechnology, cosmeceutical products and principle of advanced nanotechnology
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418632

ชีวเคมีเทคโนโลยีขั้นสูงด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
3(2-3-5)
Advanced Biochemical Technology for Environment and Sustainability
หลักการและกระบวนการขั้นสูงในการผลิตปุ๋ยชีวภาพและเกษตรอินทรีย์ การผลิตชีววัสดุ
การฟื้ น ฟู สิ่ง แวดล้อ มด้ ว ยกรรมวิ ธี ท างชี ว ภาพ พลั ง งานทดแทน และหลัก การของอุ ตสาหกรรมสีเ ขียว
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการความยั่งยืน
Principles and advanced processes in biofertiliser production and organic
agriculture, biomaterial production, environmental bioremediation, renewable energy and
principles of green industry industrial ecology and sustainable management
418633

หัวข้อคัดสรรทางชีวเคมีเทคโนโลยีขั้นสูง
3(3-0-6)
Selected Topics in Advanced Biochemical Technology
ประมวลความรู้ในหัวข้อคัดสรรทางชีวเคมีเทคโนโลยีขั้นสูงและสาขาที่เกี่ยวข้อง การอภิปราย
การประเมินข้อมูล และการนาเสนอ
Review of selected topics in advanced biochemical technology and related
fields, discussion, evaluation and presentation
418641

เทคนิคและเครื่องมือทางชีวเคมีขั้นสูง
3(1-6-5)
Advanced Biochemical Techniques and Instrumentation
เทคนิคทางชีวเคมีที่ทันสมัย และที่ใช้ในงานวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูง เทคนิค
การสกัดและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การศึกษาคุณสมบัติและจลนศาสตร์ของ
เอนไซม์ การเพาะเลี้ยงเซลล์และเซลล์ชีววิทยา การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล การทดสอบ
ความเที่ยงตรงของข้อมูล เทคนิคและเครื่องมือทางชีวเคมีขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง
Modern biochemical techniques and applied in advanced biochemistry and
molecular biology researches, extraction techniques and quantitative and qualitative analyses
of biomolecules, characterization and kinetics of enzymes, cell culture and cell biology,
bioactivities determination of biomolecules, data precision analysis, other related-advanced
biochemical techniques and instrumentation
418642

ชีวเคมีขั้นสูงเชิงประยุกต์
3(3-0-6)
Appication of Advanced Biochemistry
การประยุกต์ใช้กระบวนการ การควบคุม และการประยุกต์ใช้เมแทบอลิซมึ ของคาร์โบไฮเดรต
กรดอะมิโนและโปรตีน ลิพิด กรดนิวคลีอิก วิตามิน และฮอร์โมน เอนไซม์และจลนศาสตร์ของเอนไซม์ กลไก
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การสร้างพลังงานในพืชและสัตว์ เมแทบอลิซึมแบบองค์รวม สารทุติยภูมิและเมแทบอลิซึมของสารทุ ติยภูมิ
อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ
Application of processes, regulations and applications of metabolism of
carbohydrates, amino acids and proteins, lipids, nucleic acids, vitamins and hormones,
enzymes and enzyme kinetics, energy production in plants and animals, integration of
metabolism, secondary metabolites and their metabolism, free radicals and anti-oxidants
418643

เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Cell and Molecular Biology
ความก้ าวหน้าทางเซลล์วิ ท ยา วิถีก ารส่ง สื่อสัญญาณภายในเซลล์ วัฏจัก รของเซลล์ การ
เปลี่ยนสภาพของเซลล์ การตายของเซลล์ โครงสร้างค้าจุนภายในเซลล์และมอเตอร์โ ปรตีน จีโ นมและ
องค์ประกอบ การจาลองตัวของดีเอ็นเอและการควบคุม ความเสียหาย การกลายพันธุ์และการซ่อมแซมดีเอ็น
เอ การสังเคราะห์อาร์เอ็นเอและการควบคุม การสังเคราะห์โปรตีนและการควบคุม อิพิเจเนติกส์ เทคนิคทาง
เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูง ชีวสารสนเทศขั้นสูง
Current knowledge in cell biology, signal transduction pathways, cell cycle,
cell differentiation, cell death, cytoskeleton and motor proteins, genome and organization,
DNA replication and regulation, DNA damage, mutation and repair, RNA synthesis
andregulation, protein synthesis and regulation, epigenetics, advanced cell and molecular
biology techniques, advanced bioinformatics
418644

418651

หัวข้อปัจจุบันทางชีวเคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
Current Topics in Advanced Biochemistry
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับชีวเคมีขั้นสูงและสาขาที่เกี่ยวข้อง
Current and interesting topics in advanced biochemistry and related fields

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
6
หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 1.1
ศึก ษาองค์ประกอบวิท ยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง ก าหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์
Study the elements of thesis, review literature and related research, and
determine thesis title
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418652

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
6
หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 1.1
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (concept paper) และจัดทาผล
การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Develop concept paper and prepare the summary of literature and related
research synthesis
418653

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
9
หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 1.1
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
Develop research instrument and research methodology, and prepare thesis
proposal in order to present it to the committee
418654

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
9
หน่วยกิต
Dissertation 4, Type 1.1
เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Collect data and report the progress of the thesis to the thesis advisor

418655

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1
วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
Analyze data and prepare a draft of the thesis

9

หน่วยกิต

418656

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
9
หน่วยกิต
Dissertation 6, Type 1.1
จัดทาวิทยานิพนธ์สมบูรณ์และบทความวิจัยเพือ่ ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษา
Prepare full-text thesis and research article in order to get published according
to the graduation criteria
418661

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2
9
หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 1.2
ศึก ษาองค์ประกอบวิท ยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง ก าหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์
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Study the elements of thesis, review literature and related research, and
determine thesis title
418662

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2
9
หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 1.2
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (concept paper)
Develop concept paper

418663

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2
9
หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 1.2
จัดทาผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Prepare the summary of literature and related research synthesis

418664

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2
9
หน่วยกิต
Dissertation 4, Type 1.2
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
Develop research instrument and research methodology, and prepare
thesisproposal in order to present it to the committee
418665

418666

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2
9
หน่วยกิต
Dissertation 5, Type 1.2
เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Collect data and report the progress of the thesis to the thesis advisor

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2
9
หน่วยกิต
Dissertation 6, Type 1.2
เก็ บ รวบรวมข้อ มูล วิเ คราะห์ข้อมูล และรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Collect data, analyze data, and report the progress of the thesis to the thesis
advisor
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418667

วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2
Dissertation 7, Type 1.2
วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
Analyze data and prepare a draft of the thesis

9

หน่วยกิต

418668

วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2
9
หน่วยกิต
Dissertation 8, Type 1.2
จัดทาวิทยานิพนธ์สมบูรณ์และบทความวิจัยเพือ่ ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษา
Prepare full-text thesis and research article in order to get published according
to the graduation criteria
418671

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
3
หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 2.1
ศึก ษาองค์ประกอบวิท ยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง ก าหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์
Study the elements of thesis, review literature and related research, and
determine thesis title
418672

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
6
หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 2.1
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (concept paper) และจัดทาผล
การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Develop concept paper and prepare the summary of literature and related
research synthesis
418673

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
9
หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 2.1
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
Develop research instrument and research methodology, and prepare thesis
proposal in order to present it to the committee
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418674

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
9
Dissertation 4, Type 2.1
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
Collect data, analyze data, and prepare a draft of the thesis

หน่วยกิต

418675

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
9
หน่วยกิต
Dissertation 5, Type 2.1
จัดทาวิทยานิพนธ์สมบูรณ์และบทความวิจัยเพือ่ ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษา
Prepare full-text thesis and research article in order to get published according
to the graduation criteria
418681

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
6
หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 2.2
ศึก ษาองค์ประกอบวิท ยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง ก าหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์
Study the elements of thesis, review literature and related research, and
determine thesis title
418682

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
6
หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 2.2
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (concept paper) และจัดทาผล
การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Develop concept paper and prepare the summary of literature and related
research synthesis
418683

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
9
หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 2.2
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
Develop research instrument and research methodology, and prepare thesis
proposal in order to present it to the committee
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418684

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
9
หน่วยกิต
Dissertation 4, Type 2.2
เก็บรวบรวมข้อมูล และรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Collect data and report the progress of the thesis to the thesis advisor

418685

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
Dissertation 5, Type 2.2
วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
Analyze data and prepare a draft of the thesis

9

หน่วยกิต

418686

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
9
หน่วยกิต
Dissertation 6, Type 2.2
จัดทาวิทยานิพนธ์สมบูรณ์และบทความวิจัยเพือ่ ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษา
Prepare full-text thesis and research article in order to get published according
to the graduation criteria
418696

สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar 1
วิธีการค้นคว้า ส่งเสริมการอ่าน ฝึกการคิดวิเคราะห์บทความหรือผลงานวิจัย และ ฝึกฝนการ
นาเสนอ การสัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์ และ นิสิต ในหัวข้อต่างๆทางด้านชีวเคมีที่กาลังอยู่ในความสนใจ
Search, read, criticize and organise the information, practice the oral
presentation, seminar among teaching staff and students on selected topics of current interest
in biochemistry
418697

สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar 2
วิธีการค้นคว้า ส่งเสริมการอ่าน ฝึกการคิดวิเคราะห์บทความหรือผลงานวิจัย และ ฝึกฝนการ
นาเสนอ การสัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์ และ นิสิต ในหัวข้อต่างๆทางด้านชีวเคมีที่กาลังอยู่ในความสนใจ
เป็นภาษาอังกฤษ
Search, read, criticize and organise the information, practice the oral
presentation, seminar among teaching staff and students on selected topics of current interest
in biochemistry in English
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418698

สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar 3
สัมมนาในหัวข้อต่างๆ ทางด้านชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
Seminar on selected biochemistry topics of current research proposal

418699

สัมมนา 4
1(0-2-1)
Seminar 4
สัมมนาในหัวข้อต่างๆ ทางด้านชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
Seminar on selected biochemistry topics of current research proposal in English

หมายเหตุ
ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว นั้น มีความหมายดังนี้
1. เลขสามตัวแรก
หมายถึง
418
หมายถึง
2. เลขสามตัวหลัง
หมายถึง
หลักร้อย
หมายถึง
6
หมายถึง
หลักสิบ
หมายถึง
4
หมายถึง
1
หมายถึง

หลักหน่วย

ตัวเลขประจาสาขาวิชา
ชีวเคมี
กลุ่มเลขประจาวิชา
ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
หมวดวิชาเฉพาะสาขาบังคับ
หมวดวิชาเฉพาะสาขาเลือกชีวเคมีทั่วไป

2
3

หมายถึง
หมายถึง

หมวดวิชาเฉพาะสาขาเลือกชีวเคมีทางการแพทย์
หมวดวิชาเฉพาะสาขาเลือกชีวเคมีเทคโนโลยี

5, 6, 7, 8
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิทยานิพนธ์
สัมมนา
ลาดับรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

1

นางธารทิพย์ บุญส่ง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

Biomedical Sciences
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ชีววิทยา

University of Nottingham
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2

นายพันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี

3

นายวรศักดิ์ แก้วก่อง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4

นายอานาจ เพชรรุ่งนภา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.ด.
สพ.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

5

นางสาวจงรักษ์ อรรถรัฐ

อาจารย์

6

นายชยพล ศรีพันนาม

อาจารย์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สัตวแพทย์
ชีวเคมีทางการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
อณูพันธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคนิคการแพทย์

ปร.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
หลักสูตร
ฉบับ
ปรับปรุง
พ.ศ. 2555

หลักสูตร
ฉบับ
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560

2551
2538
2534

23.67

23.67

15.40

15.40

24.00

24.00

ไทย
ไทย

2547
2535
2555
2551
2556
2551

15.50

15.50

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2548
2542
2555
2549
2543

21.17

21.17

12.90

12.90

United
Kingdom
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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ลาดับ
ที่

7

ชื่อ-สกุล

นางสาวดามรัศมน สุรางกูร

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

พันธุวิศวกรรม
ชีวเคมี
ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศ

ไทย
ไทย
ไทย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

2549
2541
2537

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
หลักสูตร
ฉบับ
ปรับปรุง
พ.ศ. 2555

หลักสูตร
ฉบับ
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560

24.00

24.00
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

1

นางธารทิพย์ บุญส่ง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

Biomedical Sciences
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ชีววิทยา

University of Nottingham
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2

นายพันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี

3

นายวรศักดิ์ แก้วก่อง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4
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ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.ด.
สพ.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

5

นางสาวจงรักษ์ อรรถรัฐ

อาจารย์

6

นายชยพล ศรีพันนาม

อาจารย์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สัตวแพทย์
ชีวเคมีทางการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
อณูพันธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคนิคการแพทย์

ปร.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
หลักสูตร
ฉบับ
ปรับปรุง
พ.ศ. 2555

หลักสูตร
ฉบับ
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560

2551
2538
2534

23.67

23.67

15.40

15.40

24.00

24.00

ไทย
ไทย

2547
2535
2555
2551
2556
2551

15.50

15.50

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2548
2542
2555
2549
2543

21.17

21.17

12.90

12.90

United
Kingdom
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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ลาดับ
ที่

7

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

นางสาวดามรัศมน สุรางกูร

3.2.3 อาจารย์พิเศษ

-ไม่มี-

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

พันธุวิศวกรรม
ชีวเคมี
ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศ

ไทย
ไทย
ไทย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

2549
2541
2537

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
หลักสูตร
ฉบับ
ปรับปรุง
พ.ศ. 2555

หลักสูตร
ฉบับ
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560

24.00

24.00
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
-ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
-ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
-ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
งานวิจัยทางด้านชีวเคมีในเชิงบูรณาการที่นิสิตสนใจ มีกระบวนการวิจัยอย่างถูกต้องเหมาะสมภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เช่น การกาหนดปัญหาการวิจัย เป้าหมายการวิจัย มีขอบเขตการ
วิจัยที่ชัดเจน ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล การ
เขียนโครงร่างและรายงานการวิ จัย การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง การประเมินงานวิจัย และการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงบูรณาการหรือถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย
5.2 ผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถวางแผนและออกแบบการทดลอง เขียนโครงร่างงานวิจัย ดาเนินการทาวิจัย แก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินการวิจัย และนาเสนอผลงานวิจัยได้
สัมพันธ์กับ Mapping
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทงั้ 5 ด้าน ประเมินตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์
5.3 ช่วงเวลา
• แบบ 1.1 เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 1
• แบบ 1.2 เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 1
• แบบ 2.1 เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 2
• แบบ 2.2 เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
• แบบ 1.1 จานวน 48 หน่วยกิต
• แบบ 1.2 จานวน 72 หน่วยกิต
• แบบ 2.1 จานวน 36 หน่วยกิต
• แบบ 2.2 จานวน 48 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้ข้อมูลนิสิตเกี่ยวกับงานวิจัยของภาควิชา เพื่อให้นิสิตได้รับทราบเพื่อเลือก
งานวิจัยที่สนใจ มีการปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยกับอาจารย์ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีการแต่งตัง้
อาจารย์ที่ปรึกษา การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อดาเนินการวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. โดยการสอบการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
2. โดยการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (ประธานที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิพ นธ์ กรรมการที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ร่ว ม (ถ้ า มี ) และอาจารย์
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 – 6 คน)
3. ประเมิ น ผลจากความก้ า วหน้ า ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ง จากนิ สิ ต สอบผ่ า นการวั ด คุ ณ สมบัติ
(Qualifying Examination) และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว
• แบบ 1.1 นิ สิ ต เริ่ ม มี ก ารน าเสนอรายงานความก้ า วหน้ า ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นภาค
การศึกษาต้นของชั้นปีที่ 2
• แบบ 1.2 นิ สิ ต เริ่ ม มี ก ารน าเสนอรายงานความก้ า วหน้ า ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นภาค
การศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 2
• แบบ 2.1 นิ สิ ต เริ่ ม มี ก ารน าเสนอรายงานความก้ า วหน้ า ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นภาค
การศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 2
• แบบ 2.2 นิ สิ ต เริ่ ม มี ก ารน าเสนอรายงานความก้ า วหน้ า ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นภาค
การศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 3
4. มีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการ ตามข้อบังคับ ของบัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคผนวก)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ)
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต
1. เป็นผู้นาในการวางแผนและดาเนินการจัด
• เป็นผู้นาในการวางแผน จัดและเป็นกรรมการ
โครงการทางวิชาการได้
ดาเนินการจัดโครงการทางวิชาการทีเ่ กี่ยวกับ
2. สามารถดาเนินงานวิจัยหรือร่วมดาเนินงานวิจัยใน
ชีวเคมี
ระดับชาติหรือสากลได้
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตสามารถดาเนิน
งานวิจัยหรือร่วมดาเนินงานวิจัยทางชีวเคมีใน
ระดับชาติหรือสากล
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบต่องานวิจัย ปฏิบัติและสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้จรรยาบรรณในการวิจัย ไม่
คัดลอกผลงานของผู้อื่น
2. สามารถชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวน แก้ไขและ
สามารถสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปัญหา
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมร่วมกับบุคคลและหน่วยงานอื่นนัน้
4. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง ในบริบททาง
วิชาการหรือวิชาชีพ และสามารถสื่อสารเพื่อให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้อื่นได้
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
• มีการปลูกฝังให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่องานวิจัย ทั้งในขณะทาการทาวิจัย และหลังจาก
ทางานวิจัยเสร็จสิ้น สนับสนุนให้ผู้อื่นใช้จรรยาบรรณในการวิจัย รวมทั้งไม่คัดลอกผลงาน
ของผู้อื่น
• มี ก ารริเ ริ่ม จัดอภิป รายกลุ่ม ในประเด็นปัญ หาที่ เกี่ ยวข้องกั บ คุณธรรม จริยธรรม มี ก าร
ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของปัญหา ทบทวน แก้ไข และใช้ดุลยพินิจในการจัดการปัญหา
• ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม รวมถึงความสามารถในการทางานร่วมกับบุคคลและ
หน่วยงานอื่ น มี ก ารเรียนรู้จากประสบการณ์จ ริง โดยมี กิ จ กรรมนอกหลัก สูตรที่ส่งเสริม
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
• ฝึกฝนการเคารพสิทธิ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
ในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ และสามารถสื่อสารเพื่อให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้อื่น
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• มีการประกาศเกียรติคุณนิสิตที่ทาความดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละแก่สังคม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
• ประเมินจากความรับผิดชอบในการเรียน การปฏิบัติงาน ปฏิบัติการทดลอง พฤติกรรมการ
ดาเนินงานวิจัย การไม่คัดลอกผลงานวิจัยของผู้อื่น ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย และ
สนับสนุนให้ผู้อื่นใช้จรรยาบรรณในการวิจัย
• ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม การชี้ข้อบกพร่องของปัญหาทางจรรยาบรรณ มีการทบทวน
แก้ไข และสนันสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปัญหาที่
เกิดขึ้น
• ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติการเป็นทีม การทางานวิจัย ร่วมกับบุคคลและ
หน่วยงานอื่น และการริเริ่มจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
ที่สามารถใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาเพื่อทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคม
• ประเมินจากการเคารพสิทธิ การแสดงความคิดเห็น การยอมรับในการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นที่เหมือนหรือแตกต่าง ในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพและความสามารถในการสื่อสาร
• ประเมินจากการเป็นแบบอย่างในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตอาสา ทั้งในมหาวิทยาลัย
และนอกมหาวิทยาลัย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นของสาขาวิชา
2. มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญรวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมมาพัฒนาข้อสรุปของปัญหาที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา
3. มีการสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
4. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
• มีการจัดการเรียนการสอน หลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งหลักการ ทฤษฎีขั้นสูง และปฏิบัติ
ขั้นสูงที่เน้นความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นของสาขาวิชาชีวเคมี
• มี ก ารจัดการเรียนการสอนโดยเน้นเรื่องความคิ ดริเ ริ่ม มี ความสามารถในการวิเ คราะห์
สังเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญรวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
มาพัฒนาข้อสรุปของปัญหาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
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• มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ขั้นสูงเพื่อสร้างนวั ตกรรม
หรือองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
• มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่
เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
• ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่าง ๆ ที่เน้นความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นของสาขาวิชาชีวเคมี
• ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ที่เน้นเรื่องความคิดริเริ่ม ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเด็นปัญหาส าคัญ รวมทั้ งการประยุก ต์ความรู้ ทั ก ษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
มาพัฒนาข้อสรุปของปัญหา
• ประเมินจากการนาความรู้ และผลงานจากการทางานวิจัยที่ได้รับมาเชื่อมโยงและบูรณาการ
ความรู้ขั้นสูงเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
• ประเมินจากแบบสอบถาม แบบประเมินที่เน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฎี และเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญ
2. สังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดย
บูรณาการแนวคิดต่างๆ จากภายในและภายนอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นสูง
3. ออกแบบและดาเนินโครงการวิจัยที่ซับซ้อนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
• ให้นิสิตเรียนรู้การใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฎี และเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญ
• ให้นิสิตฝึกฝนการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่อย่าง
สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ จากภายในและภายนอกสาขาวิชาชีวเคมีขั้นสูง
• ส่งเสริมให้นิสิตฝึกออกแบบและดาเนินโครงการวิจัยที่ซับซ้อนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
• ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฎี และเทคนิคการแสวงหาความรู้ใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญ
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• ประเมินจากความสามารถในการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจใหม่อย่างสร้างสรรค์
• ประเมินจากผลงานการออกแบบและดาเนินโครงการวิจัยที่ซับซ้อนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ของนิสิต
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ คคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการ การวางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่
มีความซับซ้อนสูง ด้วยตนเอง
2. สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
3. แสดงถึงความโดดเด่นทางวิชาการ ในการเป็นผู้นาทางวิชาการ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
• ส่งเสริมให้นิสิตแสดงความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการ การวางแผน วิเคราะห์
และแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง ด้วยตนเอง
• ส่งเสริมในนิสิตวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
• ส่งเสริมให้นิสิตนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อแสดงถึง
ความโดดเด่นทางวิชาการ ในการเป็นผู้นาทางวิชาการ
2.4.3 กลยุ ท ธ์ การประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ด้ า นทั กษะความสัม พันธ์ ระหว่ า งบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
• ประเมินจากความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการ การวางแผน วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง ด้วยตนเอง
• ประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการวางแผนในการปรั บ ปรุ ง ตนเองและองค์ ก รได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
• ประเมินจากผลงานวิจัย และการนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติที่แสดงความโดดเด่นและการเป็นผู้นาทางวิชาการ
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองข้อ มู ลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเ พื่อนามาใช้ในการศึก ษาค้นคว้าใน
ประเด็นปัญหาที่สาคัญ และซับซ้อนในสาขาวิชาเฉพาะ
2. สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึง
ชุมชนทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบมาตรฐานสากล
3. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่
เป็นทางการรวมทั้งวิทยานิพนธ์และโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรีย นรู้ด้า นทักษะในการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือสถิติมาประยุกต์ใช้ใน
งานวิจัยขั้นสูง เพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติ และนาไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ในประเด็นปัญหาที่สาคัญ และซับซ้อนในสาขาวิชาเฉพาะ
• ส่ง เสริม ให้นิสิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารที่ เหมาะสมในการนาเสนอบทความ
วิชาการและผลงานวิจัย ในการสัมมนาหรือการประชุมวิชาการ เพื่อฝึกการสื่อสารกับกลุ่ม
บุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบมาตรฐานสากล
• ส่งเสริมให้นิสิตใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์
โครงการค้นคว้าที่สาคัญ ผลงานวิชาการ ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ประเมิ น จากการเข้ า ร่ว มการฝึ ก อบรมการใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อสถิติม า
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่สาคัญ และซับซ้อนในสาขาวิชาเฉพาะ
• ประเมินจากความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิ ชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบมาตรฐานสากล
• ประเมินจากทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานการนาเสนอรายงานทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์และโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping)
⚫ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา ระดับปริญญาเอก
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

วิชาบังคับ
418641 เทคนิคและเครือ่ งมือทางชีวเคมีขั้นสูง
418642 ชีวเคมีขั้นสูงเชิงประยุกต์
418643 เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูง
418644 หัวข้อปัจจุบันทางชีวเคมีขั้นสูง
418545 โครงงานวิจัยทางชีวเคมี
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
418546 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

 

 

 


 







ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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รายวิชา

วิชาเลือกสาขาวิชาชีวเคมี
418612 การศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับโปรตีน
418613 โภชนพันธุศาสตร์ และโปรติโอมิกส์
418616 ชีววิทยาเชิงระบบ
418619 เทคโนโลยีโอมิกส์และการประยุกต์ใช้
418621 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
ขั้นสูง
418622 ชีวเคมีทางการแพทย์เชิงบูรณาการขั้นสูง
418623 หัวข้อคัดสรรทางชีวเคมีทางการแพทย์ขั้น
สูง
418631 ชีวเคมีเทคโนโลยีขั้นสูงด้านสุขภาพและยา
418632 ชีวเคมีเทคโนโลยีขั้นสูงด้านสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืน
418633 หัวข้อคัดสรรทางชีวเคมีเทคโนโลยีขั้นสูง

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
    




  
    

ความรู้

  

 
  

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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รายวิชา

วิทยานิพนธ์
418651 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
418652 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
418653 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
418654 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
418655 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
418656 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
418661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2
418662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2
418663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2
418664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2
418665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2
418666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2
418667 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
























































ความรู้















ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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รายวิชา

418668 วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2
418671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
418672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
418673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
418674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
418675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
418681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
418682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
418683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
418684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
418685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
418686 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2

คุณธรรม จริยธรรม

1.1













1.2













1.3













1.4













ความรู้

2.1













2.2













ทักษะทาง
ปัญญา

2.3 2.4 3.1 3.2 3.3
    
 
 
   
    
    
 
 
   
   
    
    

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3
  

  
  
  
















ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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รายวิชา

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
418696 สัมมนา 1
418697 สัมมนา 2
418698 สัมมนา 3
418699 สัมมนา 4

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3




















ความรู้
















ทักษะทางปัญญา





















ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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ผลการเรียนรู้ในตาราง 3 มีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1.1) มีความรับผิดชอบต่องานวิจัย ปฏิบัติและสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้จรรยาบรรณในการวิจัย ไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่น
(1.2) สามารถชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไขและ
สามารถสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปัญหานั้น
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมร่วมกับบุคคลและหน่วยงานอื่น
(1.4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง ในบริบททางวิชาการ
หรือวิชาชีพ และสามารถสื่อสารเพื่อให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้อื่นได้
ความรู้
(2.1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นของสาขาวิชา
(2.2) มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญรวมทั้งประยุกต์
ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมมาพัฒนาข้อสรุปของปัญหาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
(2.3) มีการสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
(2.4) มี ความเข้าใจอย่างลึก ซึ้ง และกว้างขวางเกี่ ยวกั บ แนวปฏิบัติที่เ ปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ทักษะทางปัญญา
(3.1) สามารถใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฎี และเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญ
(3.2) สังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยบูรณา
การแนวคิดต่างๆ จากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
(3.3) ออกแบบและดาเนินโครงการวิจัยที่ซับซ้อนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1) มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการ การวางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่มี
ความซับซ้อนสูง ด้วยตนเอง
(4.2) สามารถวางแผนในการปรั บ ปรุง ตนเองและองค์ ก รได้ อ ย่ างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
(4.3) แสดงถึงความโดดเด่นทางวิชาการ ในการเป็นผู้นาทางวิชาการ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น
ปัญหาที่สาคัญ และซับซ้อนในสาขาวิชาเฉพาะ
(5.2) สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชน
ทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบมาตรฐานสากล
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(5.3) มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการรวมทั้งวิทยานิพนธ์และโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2554
(ภาคผนวก ง) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เกี่ยวข้อง
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3
ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายรายวิชา
ทวนสอบสาหรับวิทยานิพนธ์ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ประจ าหลั ก สู ต ร ท าหน้ า ที่ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ จ ากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ มีการนาเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อให้
เป็นไปตามแผนการศึก ษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และพิจารณาจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิ ม พ์
เผยแพร่ เช่น การดูค่า impact factor หรือตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
เป็นต้น
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 1
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559(ภาคผนวก ง)
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรศึกษา พ.ศ.
2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
5) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตัง้ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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6) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับ ให้ตีพิ ม พ์ เ ป็นบทความวิจัยในวารสารระดับ ชาติที่ มี คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ ใน
วารสารระดับนานาชาติใน ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย 2 เรื่อง
กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1) ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบ
ของหลักสูตร/ภาควิชา/สาขาวิชา/คณะและรวบรวม ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
หลักสูตร แบบ 2
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554(ภาคผนวก ง)
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรศึกษา พ.ศ.
2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขสาขาวิชานั้นๆ
5) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
6) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
7) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้
8) ผลงานวิท ยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรือ่ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือในวารสาร
ระดับนานาชาติใน ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง
กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1) ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบ
ของหลักสูตร/ภาควิชา/สาขาวิชา/คณะและรวบรวม ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มี ก ารปฐมนิเทศหรือ แนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มี ความรู้และเข้าใจในหลักสูตรที่สอน
รวมทั้งแนะแนวการเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุน ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุม ทางวิชาการทั้ง ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(4) สนับสนุนในการนาเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรได้กาหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกากับมาตรฐานหลักสูตรตามระเบียบบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559 และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ดังนี้
1.1 ในการดาเนินการจัดทาและติดตาม มคอ.ต่าง ๆ ของหลักสูตรให้ดาเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยให้มีการกากับติดตามโดยคณบดี /ผู้อานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
- การจั ด ท าและส่ง มคอ 3, 4, 5, 6 , 7 และรายงานตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น งาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
- คณะฯรายงานการจัดส่ง มคอ 3, 4, 5, 6 , 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทาการ
เลือก และกาหนดคุณสมบัติของ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ/หรือผู้ประสานงานรายวิชา และมอบหมายหน้าที่ให้
จัดทา มคอ 3, มคอ 4, มคอ 5, มคอ 6
2. จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสติ การประเมินรายวิชาโดยอาจารย์และนิสติ และมี
ระบบนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการสอนของอาจารย์และรายวิชาทุกปีการศึกษา
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการให้มีระบบอาจารย์ที่ ปรึก ษาทางวิชาการโดยมอบให้
ประธานหลัก สูตรเป็นอาจารย์ที่ ปรึกษาทางวิชาการทั่ วไปในชั้นปีที่ 1 หรือจนกว่าจะมี การแต่ง ตั้งอาจารย์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทาหน้าทีเ่ ป็น
อาจารย์ที่ ป รึก ษาทางวิชาการและ ท าหน้าที่ ดูแลให้คาปรึก ษาแก่ นิสิตบัณฑิ ตศึก ษา ทั้ ง ด้านการวางแผน
การศึกษา การเรียน การค้นคว้าวิจัย ตลอดจนการทาวิทยานิพนธ์ และให้คาแนะนาเรื่องระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ
ตลอดช่วงเวลาการศึกษาของนิสิต
4. มีกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีวเคมี
โดยได้จัดให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์แล้วในรายวิชาสัมมนา และการนาเสนอผลงานวิจัยของ
นิสิตเองที่ได้ทาแล้ว โดยนาเสนอรายงานความก้าวหน้า นอกจากนี้มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมี
การเรียนในบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษเช่น รายวิชาสัมมนา 2 และ รายวิชาสัมมนา 4 จะต้องมีการนาเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษ
5. มีระบบและกลไกในการควบคุมคุ ณภาพของวิทยานิพนธ์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดาเนิน
วิทยานิพนธ์ อาทิ การกาหนดคุณสมบัติและความสามารถในการทาวิจัยของนิสิตก่อนอนุมัติให้เริ่มงานวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์ จานวนวิทยานิพนธ์ที่ต้องดูแลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา วิธีดาเนินการจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์
การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คุณสมบัติของคณะกรรมการ
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สอบวิทยานิพนธ์ เกณฑ์การสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลสอบ ระบบการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ และ
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
6. มี ร ะบบและกลไกควบคุม การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการศึกษาเพื่อให้นิสิตจบ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร โดยการประเมินความก้าวหน้าในรายวิชาวิทยานิพนธ์และการ
ออกเกรดผลการศึกษาในรายวิชาวิทยานิพนธ์ตามคาอธิบายรายวิชา
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและวิทยานิพนธ์
และดาเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย์
8. คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรประเมิ นผลการด าเนิน การหลัก สูต ร และปรับ ปรุง ตามความ
เหมาะสมตามรอบระยะเวลา หรือเมื่อเห็นว่าสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
2. บัณฑิต
ดุษฎีบัณฑิตสาขาชีวเคมี มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมีในเชิงลึก มีความสามารถใน
ด้านการวิจัยในสาขาวิชาชีวเคมี และสามารถประยุกต์ความรู้ที่ ได้ศึก ษา กับงานวิจัยในสาขาอื่นๆ ได้อย่าง
หลากหลาย มีความเป็นผู้นาการวิจัย สามารถศึกษาค้นคว้า วิจัยอย่างอิสระ และต่อเนื่อง สามารถส ร้าง
งานวิจัยได้ด้วยตนเอง มีศักยภาพในการบริหารจัดการงานวิจัย สามารถนาเสนอ เผยแพร่ ผลงานวิจัยที่มี
มาตรฐานในระดับสากล กล้าคิด กล้าทา สร้างสรรค์ผลงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ หรือ นวัตกรรม มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการทาวิจัย ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพบัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีดีมาก โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการสารวจความต้องการแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร เพื่อนาข้อมูลมาประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร และการปรับแผนการ
รับนิสิต
3. นิสิต
1.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ
1.1.1 หลักสูตรจัดให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคน มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการโดยมอบให้ประธานหลักสูตร
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทั่วไปในชั้นปีที่ 1 จนกว่าจะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการและ ทาหน้าที่ดูแลให้คาปรึกษาแก่นิสิต นอกจากนี้หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมปรับตัวสาหรับนิสติ ที่เข้า
มาศึกษา โดยการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนิสิตรุ่นพี่ สอบถามการปรับตัวสาหรับการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา ปัญหาระหว่างการศึกษา และวิธีการแก้ปัญหา โดยจัดเป็นกิจกรรมประจาปี และในระหว่างที่
ศึกษา นิสิตสามารถขอรับคาปรึกษาจากนิสิตรุ่นพี่ได้
1.1.2 มีแฟ้มประวัตินิสิตทุกคนเพื่อบันทึกความก้าวหน้าของนิสิต และมีการรายงานความก้าวหน้า
อย่างสม่าเสมอ
1.1.3 มีข้อมูลช่องทางด้านการติดต่ออาจารย์ผู้สอนใน มคอ.3
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1.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน นิสิตสามารถยื่นความประสงค์ขอดูก ารให้
คะแนนการสอบ วิธีก ารให้คะแนนการประเมินจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ ในกรณีอื่นทั่วไป นิสิต
สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรือประธานหลักสูตรได้โดยตรง
นิสิตที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับทราบคาสั่ง
ลงโทษ โดยคาร้องต้องทาเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบและยื่นเรื่องผ่านงานบริการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็น
ที่สิ้นสุด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกาหนดและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่ จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้ ดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต ที่ เ ป็น ไปตามคุ ณลั ก ษณะดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ โ ดยความเห็นชอบของคณะและ
มหาวิทยาลัย
4.3 การแต่งตั้งวิทยากร/อาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
การแต่งตั้งวิทยากร/อาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ มุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิต
นอกเหนือจากความรู้ทางทฤษฏี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทางานในวิชาชีพจริง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 แบบ 1.1 และ 1.2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์
4) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้
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6) ผลงานวิท ยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ การตีพิม พ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ เ ป็น บทความวิ จัย ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพต ามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
5.2 แบบ 2.1 และ 2.2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์
4) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ
6) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
7) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้
8) ผลงานวิท ยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง ของวิทยานิ พนธ์ต้องได้รับการตีพิม พ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ เ ป็น บทความวิ จัย ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง
หลัก สูตรมี ก าหนดให้มี ก ารออกแบบหลัก สูตรและสาระรายวิชาในหลัก สูตรโดยด าเนิ นการตาม
กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร และกาหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี
หลักสูตรกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน กาหนดรายชื่ออาจารย์ผู้สอนประจารายวิชา โดย
พิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์วิจัย และผลการประเมินผู้สอนโดยนิสิต โดยกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่
ละรายวิชามีการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดยเฉพาะรายวิชาสัมมนา 2 และ รายวิชา
สัมมนา 4 ต้องมีการกาหนดชิ้นงานให้นิสิต สืบค้น และศึกษาบทความวิจัยที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในฐาน
SCOPUS เตรียมผลงานวิจัยในรูปของความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และนามาเสนอในรายวิชาสัมมนา 2 และ
รายวิชาสัมมนา 4 เป็นภาษาอังกฤษ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ที่ได้รับจากจัดสรรจากคณะและมหาวิทยาลัย
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
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รายการ
สานักหอสมุด
ตาราเรียน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559)
- ภาษาไทย
23,668
- ภาษาต่างประเทศ
46,360
วารสาร (ข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558)
- ภาษาไทย
160
- ภาษาต่างประเทศ
74
โสตทัศนวัสดุ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559)
- ภาษาไทย
2,739
- ภาษาต่างประเทศ
1,263
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 มีนาคม Academic Search Complete (ASC)
2558)
ADIS-Online Collection
American Chemical Society Journal (ACS)
Annual Reviews
Business Source Complete
CINAHL
H.W.Wilson
JoVE (Journal of Visualized Experiments)
Matichon e-library
Micromedex
ProQuest Dissertations & Theses: Full Text
ProQuest5000
SAGE
Science/AAAS Online
ScienceDirect
SciFinder
SCOPUS
Springer Protocol
SpringerLink -Journal
Web of Science
Wiley Online Library
ฯลฯ
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สารวจความต้องการ ทรัพยากรการเรียนการสอน ได้แก่ ตารา หนังสือ เครื่องมืองานวิจัย ฐานข้อมูล
เพื่อการสืบค้นและแจ้งให้คณะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อจัดหาให้เพียงพอ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ตั้งกรรมการและมีการสารวจความเพียงพอของทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การเรียนการ
สอนและการวิจัยเพื่อนามาประเมินและวางแผนดาเนินการจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอกับความต้องการของ
หลักสูตร
7.ตารางเปรียบเทียบตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ระดับบัณฑิตศึกษา
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทาให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท้ ี่กาหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ที่

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา
(ถ้ามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
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7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร
เกณฑ์ ก ารประเมิ นผลการดาเนินการ เป็นไปตามที่ ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึ ก ษา
แห่ง ชาติ หลัก สูตรที่ ได้ม าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษา ต้องมี ผ ลดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการดาเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ต่อเนือ่ งกัน
2 ปี จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตาม
หลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา ( Expected Learning Outcomes )
Expected Learning Outcomes ที่ เ ป็นตัวบ่งชี้ของหลัก สูตร/สาขาวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2 จะถูก
ควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา
ที่
1
2
3
4
5

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในระดับหลักสูตร
มีทักษะทางด้านการทาวิจัยทางด้านชีวเคมีขั้นสูงและมีจรรยาบรรณในการทาวิจัย
มีทักษะการเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์
ทางด้านชีวเคมีขั้นสูง
มีทักษะการสือ่ สารและถ่ายทอดองค์ความรูท้ างชีวเคมีขั้นสูงได้
มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านชีวเคมีขั้นสูงเพือ่ ประกอบอาชีพได้

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75
ร้อยละ 75
ร้อยละ 75
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7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กากับ ติดตาม ประเมินตัว
บ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย
ที่
1
2
3

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ
มาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง
ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติใน ISI หรือ
SCOPUS

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 25
ร้อยละ 75
ร้อยละ 75
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและ
จุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ
นิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใช้สื่อ
ในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย
 ประเมินโดยบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
 ประเมินโดยวิทยากร/อาจารย์พเิ ศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี)
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึก ษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจาก สกอ.
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้กรรมการวิชาการประจาสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้ง
ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนาไปสู่การดาเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป สาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทาทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต

70

ภาคผนวก ก
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย การแต่งตารา หรือ
หนังสือของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ชื่อ – สกุล
(ภาษาไทย) : ธารทิพย์ บุญส่ง
(ภาษาอังกฤษ) : Tanthip Boonsong
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ (เรียงลาดับจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี และตัวเข้ม &
ขีดเส้นใต้ชื่อ พร้อมทั้งระบุชื่อฐานข้อมูลที่ผลงานถูกตีพิมพ์เผยแพร่)
1.1 ระดับนานาชาติ
Lertkaeo P, Limmongkon A, Srikummool M, Boonsong T, Supanpaiboon W, Surangkul
D. Antioxidative and neuroprotective activities of peanut sprout extracts against oxidative stress
in SK-N-SH cells. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2017;7(1):64-69. (Scopus)
1.2 ระดับชาติ
วาจาทิพย์ บูรณวิชิต, ธนกร เกิดอินทร์, ธีรพงศ์ ชัยมี และ ธารทิพย์ บุญส่ง. แคดเมียมปริมาณต่า
กระตุ้นการแสดงออกของยีนเมทัลโลไธโอนีนและฮีมออกซีจีเนส-1 ในเซลล์เพาะเลี้ยงเซลล์รกชนิดเจอีจี-3 ของ
มนุษย์. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 2557;22(1):91-103. (TCI กลุ่มที่ 1)
1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ
Yosudjai J, Lertkaeo P, Limmongkon A, Srikummool M, Boonsong T, Surangkul D.
Antioxidative and neuroprotective activities of peanut sprout extract (Kalasin 2). Proceedings
of the 5th International Biochemistry and molecular biology conference. May 26-27, 2016
Songkha, Thailand; 2016, p. 426-428.
Pakwan S, Bulanawichit W, Limmongkon A, Surangkul D, Srikummool M, Boonsong T.
Inhibitory effects of peanut sprout extract on mouse 3T3-L1 adipocytes differentiation.
Proceedings of the Ramkhamhaeng University International Research Conference. September
2 - 3, 2015 Bangkok, Thailand; 2015, p. 142-5.
1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ
วาจาทิพย์ บูรณวิชิต, เอกรินทร์ ชุลีกร, และ ธารทิพย์ บุญส่ง. การกระตุ้นการแสดงออกของยีนต้าน
ออกซิเดชั่นโดยแคดเมียมในเซลล์รกเจอีจี-3. ใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, บรรณาธิการ. การ
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ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7; 30-31 มีนาคม 2558; มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก:
มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2558, หน้า 1-7.
ธนกร เกิดอินทร์, ปนัดดา จันทร์เนย, และ ธารทิพย์ บุญส่ง. ผลของการลดการเพิม่ จานวนและการ
สะสมไขมันของสารสกัดจากข้าวกล้องในเซลล์เพาะเลี้ยงเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู. ใน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7; 30-31 มีนาคม
2558; มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2558, หน้า 1-7.
วาจาทิพย์ บูรณวิชิต และ ธารทิพย์ บุญส่ง. แคดเมียมเหนี่ยวนาให้เกิดอนุมูลอิสระและรบกวนการ
แสดงออกของยี นสารต้ านออกซิเ ดชั่ นในเซลล์เ พาะเลี้ยงเซลล์ร กเจอี จี - 3 เซลล์. ใน คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5; 11-12
กรกฎาคม 2558; มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2558, หน้า 91-103.
2. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
3. ตารา/หนังสือ
4. ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล
5. ผลงานวิชาการที่รับใช้สังคม
ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ……………………………………………………..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ บุญส่ง)
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ชื่อ – สกุล
(ภาษาไทย) : พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี
(ภาษาอังกฤษ) : Phanchana Sanguansermsri
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ (เรียงลาดับจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี และตัวเข้ม &
ขีดเส้นใต้ชื่อ พร้อมทั้งระบุชื่อฐานข้อมูลที่ผลงานถูกตีพิมพ์เผยแพร่)
1.1 ระดับนานาชาติ
Pongmuangmul S, Phumiamorn S, Sanguansermsri P, Wongkattiya N, Fraser IH,
Sanguansermsri D. Anti-herpes simplex virus activities of monogalactosyl diglyceride and
digalactosyl diglyceride from Clinacanthus nutans, a traditional Thai herbal medicine. Asian
Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2016;6(3):192–7. (Scopus)
Shuayprom A, Sanguansermsri D, Sanguansermsri P, Fraser IH, Wongkattiya N.
Quantitative determination of vitexin in Passiflora foetida Linn. Leaves using HPTLC. Asian
Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2016;6(3):216–20. (Scopus)
Thepmalee C, Sanguansermsri P, Suwanankhon N, Chamnanpood C, Chamnanpood
P, Pongcharoen S, Niumsap PR, Surangkul D, Sanguansermsri D. Changes in the NS1 gene of
avian influenza viruses isolated in Thailand affect expression of type I interferon in primary
chicken embryonic fibroblast cells. Indian Journal of Virology 2013;24(3):365–72.
(MEDLINE/PubMed)
1.2 ระดับชาติ
นลิน วงศ์ขัตติยะ, ทวินันท์ หาญประเสริฐ , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี, รุ่งทิพย์ กาวารี, Ian H. Fraser
และดลฤดี สงวนเสริมศรี. ฤทธิ์ของน้ามันหอมระเหยมหาหงส์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของสิว. วารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559;24(3):25-31. (TCI กลุ่มที่ 1)
ปริศนา เจริญ พร, พี ร ะพล วอง, สายศิริ มี ร ะเสน, พันธุ์ช นะ สงวนเสริมศรี , สวิชญาพร เจิมนิ่ม ,
สุขุมาล นิยมธรรม, หนึ่งฤทัย นิลศรี, กุลนิษฐ์ แพงวังทอง และ ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี. การศึกษาชนิดและ
สัดส่วนของ Beta Thalassemia Mutation ในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการ
โลหิต 2556;23:277-82. (TCI กลุ่มที่ 1)
1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ
1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ
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นลิน วงศ์ขัตติยะ, วริษฐา ขันแก้ว, พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี, เกรียงศักดิ์ ภูดีทิพย์, Ian Fraser, และ
ดลฤดี สงวนเสริมศรี. การศึกษาฤทธิ์ของน้้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร.
งานประชุมวิชาการประจ้าปี 2558; 8–9 ธันวาคม 2558; มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
2559, หน้า 136-142.
อนงค์นาฏ วรรณโภคิน, กนิษฐา สมสาเนียง, ดลฤดี สงวนเสริมศรี, พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี และนลิน
วงศ์ ขั ต ติ ย ะ. การศึ ก ษาฤทธิ์ ก ารต้ า นแบคที เ รี ย Propionibacterium acnes และ Staphylococcus
epidermidis โดยน้ามันหอมระเหยจากขมิ้นชันและกระชาย. ใน กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร,
บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 11: Research Innovation; 21-21 กรกฎาคม
2558; มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2558, หน้า 439-45.
2. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
3. ตารา/หนังสือ
4. ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล
5. ผลงานวิชาการที่รับใช้สังคม
ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ……………………………………………………..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี)
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ชื่อ – สกุล
(ภาษาไทย) : วรศักดิ์ แก้วก่อง
(ภาษาอังกฤษ) : Worasak Kaewkong
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ (เรียงลาดับจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี และตัวเข้ม &
ขีดเส้นใต้ชื่อ พร้อมทั้งระบุชื่อฐานข้อมูลที่ผลงานถูกตีพิมพ์เผยแพร่)
1.1 ระดับนานาชาติ
Jongthawin J, Intapan PM, Sanpool O, Sadaow L, Janwan P, Thanchomnang T, Sangchan
A, Visaetsilpanonta S, Keawkong W, Maleewong W. Three Human Gnathostomiasis Cases in
Thailand with Molecular Identification of Causative Parasite Species. American Journal of
Tropical Medicine and Hygiene 2015;93(3):615-8. (MEDLINE/PubMed)
Limpanont Y, Chusongsang P, Chusongsang Y, Limsomboon J, Sanpool O, Kaewkong
W, Intapan PM, Janwan P, Sadaow L, Maleewong W. A New Population and Habitat for
Neotricula aperta in the Mekong River of Northeastern Thailand: A DNA Sequence-Based
Phylogenetic Assessment Confirms Identifications and Interpopulation Relationships. American
Journal of Tropical Medicine and Hygiene 2015;92(2):336-9. (MEDLINE/PubMed)
Young ND, Nagarajan N, Lin SJ, Korhonen PK, Jex AR, Hall RS, Safavi-Hemami H,
Kaewkong W, Bertrand D, Gao S, Seet Q, Wongkham S, Teh BT, Wongkham C, Intapan PM,
Maleewong W, Yang X, Hu M, Wang Z, Hofmann A, Sternberg PW, Tan P, Wang J, Gasser RB.
The Opisthorchis viverrini genome provides insights into life in the bile duct. Nature
Communications 2014;5. (MEDLINE/PubMed)
Kaewkong W, Intapan PM, Sanpool O, Janwan P, Thanchomnang T, Kongklieng A,
Boonmars T, Lulitanond V, Taweethavonsawat P, Chungpivat S, Maleewong W. High throughput
pyrosequencing technology for molecular differential detection of Babesia vogeli, Hepatozoon
canis, Ehrlichia canis and Anaplasma platys in canine blood samples. Ticks and Tick-borne
Diseases 2014;5(4):381-5. (MEDLINE/PubMed)
Puthdee N, Vaeteewoottacharn K, Seubwai W, Wonkchalee O, Kaewkong W, Juasook
A, Pinlaor S, Pairojkul C, Wongkham C, Okada S, Boonmars T, Wongkham S. Establishment of
an Allo-Transplantable Hamster Cholangiocarcinoma Cell Line and Its Application for In Vivo
Screening of Anti-Cancer Drugs. The Korean Journal of Parasitology 2013;51(6):711-7.
(MEDLINE/PubMed)
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Kaewkong W, Intapan PM, Sanpool O, Janwan P, Thanchomnang T, Laummaunwai P,
Lulitanond V, Doanh PN, Maleewong W. Molecular Differentiation of Opisthorchis viverrini and
Clonorchis sinensis Eggs by Multiplex Real-Time PCR with High Resolution Melting Analysis. The
Korean Journal of Parasitology 2013;51(6):689-94. (MEDLINE/PubMed)
Kongklieng A, Kaewkong W, Intapan PM, Sanpool O, Janwan P, Thanchomnang T,
Lulitanond V, Sri-Aroon P, Limpanont Y, Maleewong W. Molecular Differentiation of
Schistosoma japonicum and Schistosoma mekongi by Real-Time PCR with High Resolution
Melting Analysis. The Korean Journal of Parasitology. 2013;51(6):651-6. (MEDLINE/PubMed)
Thanchomnang T, Intapan PM, Tantrawatpan C, Lulitanond V, Chungpivat S,
Taweethavonsawat P, Kaewkong W, Sanpool O, Janwan P, Choochote W, Maleewong W. Rapid
Detection and Identification of Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, B. pahangi, and Dirofilaria
immitis in Mosquito Vectors and Blood Samples by High Resolution Melting Real-Time PCR.
The Korean Journal of Parasitology 2013;51(6):645-50. (MEDLINE/PubMed)
1.2 ระดับชาติ
1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ
1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ
2. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
3. ตารา/หนังสือ
4. ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล
5. ผลงานวิชาการที่รับใช้สังคม
-
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ……………………………………………………..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง)
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ชื่อ – สกุล
(ภาษาไทย) : อานาจ เพชรรุ่งนภา
(ภาษาอังกฤษ) : Amnat Phetrungnapha
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ (เรียงลาดับจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี และตัวเข้ม &
ขีดเส้นใต้ชื่อ พร้อมทั้งระบุชื่อฐานข้อมูลที่ผลงานถูกตีพิมพ์เผยแพร่)
1.1 ระดับนานาชาติ
Phetrungnapha A, Kondo H, Hirono I, Panyim S, Ongvarrasopone C. Molecular cloning
and characterization of Mj-mov-10, a putative RNA helicase involved in RNAi of kuruma shrimp.
Fish & Shellfish Immunology 2015;44(1):241-7. (Scopus)
1.2 ระดับชาติ
Thammason R. and Phetrungnapha A. Cloning and characterization of the Argonaute1 gene from Macrobrachium rosenbergii. NU International Journal of Science 2015;12(2):39-49.
(TCI กลุ่มที่ 1)
1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ
1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ
Phetrungnapha A, Kondo H, Hirono I, Panyim S, Ongvarrasopone, C. Effects of
Argonaute-1 down-regulation on the mRNA levels in kuruma shrimp. ใน สมาคมพันธุศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19: พันธุศาสตร์และจีโนมิกส์: จาก
การศึกษาระดับโมเลกุลสูก่ ารประยุกต์; 15-17 กรกฎาคม 2558; โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์
ขอนแก่น. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558, หน้า 99-104.
2. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
3. ตารา/หนังสือ
-
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4. ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล
5. ผลงานวิชาการที่รับใช้สังคม
ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ……………………………………………………..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานาจ เพชรรุง่ นภา)
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ชื่อ – สกุล
(ภาษาไทย) : จงรักษ์ อรรถรัฐ
(ภาษาอังกฤษ) : Jongrak Attarat
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ (เรียงลาดับจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี และตัวเข้ม &
ขีดเส้นใต้ชื่อ พร้อมทั้งระบุชื่อฐานข้อมูลที่ผลงานถูกตีพิมพ์เผยแพร่)
1.1 ระดับนานาชาติ
Attarat J. and Suteevan T. Bioactive compounds in three edible Lentinus mushrooms.
Walailak Journal 2015;12(6):491-504. (Scopus)
1.2 ระดับชาติ
Petcharat K, Singh M, Ingkaninan K, Attarat J, Yasothornsrikul S. Bacopa monnieri
protects SH-SY5Y cells against tert-Butyl hydroperoxide-induced cell death via the ERK and
PI3K pathways. Siriraj Medical Journal 2015;67(1):20-26. (TCI กลุ่ม 1)
1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ
Attarat J. and Thamisak R. Anticancer PSP and phenolic compounds in Lentinus
squarrosulus and Lentinus polychrous. Proceedings of the 5th International Biochemistry and
Molecular Biology. May 26-27, 2016 Prince of Songkhla University, Songkhla, Thailand; 2016, p.
263-7.
Inpad C, Songkrutb N, Attarat J. Comparison of β-glucan content and antioxidant
activity in Lentinus polychrous and Pleurotus djamor. Proceedings of the 5th Burapha
University International Conference. July 28-29, 2015 Burapha University, Chonburi, Thailand;
2015, p. 410-5.
Attarat J. and Thamisak, R. Anticancer PSP and phenolic compounds in Lentinus
squarrosulus and Lentinus polychrous, The 5th International Conference on Natural Products
for Health and Beauty (NATPRO), May 6-8, 2014 Moevenpick Resort & Spa Karon Beach Phuket,
Thailand; 2014, p.263-7.
1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ
-
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2. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
3. ตารา/หนังสือ
4. ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล
5. ผลงานวิชาการที่รับใช้สังคม
ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ……………………………………………………..
(ดร.จงรักษ์ อรรถรัฐ)
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ชื่อ – สกุล
(ภาษาไทย) : ชยพล ศรีพันนาม
(ภาษาอังกฤษ) : Chayaphon Sriphannam
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ (เรียงลาดับจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี และตัวเข้ม &
ขีดเส้นใต้ชื่อ พร้อมทั้งระบุชื่อฐานข้อมูลที่ผลงานถูกตีพิมพ์เผยแพร่)
1.1 ระดับนานาชาติ
1.2 ระดับชาติ
Jornpakdee W, Sriphannam C, Watcharasamphankul W, Sadudee S, Chanhaub T,
Amornthipayawong D and Kummasook A. Isolation and Antimicrobial Susceptibility Patterns
of Methicillin-Resistant Staphylococci from Public Transport Station. Journal of the Medical
Technologist Association of Thailand 2014; 42(3): 5079-5089. (TCI กลุ่ม 1)
Duangkaew S, Muenjong A, Watcharasamphankul W, Kaewrakmuk J, Sriphannam W,
Kummasook A. Isolation of Methicillin–resistant Staphylococcus aureus from Nasal Cavity
Among Western University Population, Kanchanaburi Province. Journal of Naresuan Phayao.
2013; 6(2): 128-34. (TCI กลุ่ม 2)
1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับนานาชาติ
1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับชาติ
ศิริวรรณ เซี่ยงหลิว, ณรงค์ นวลเมือง, อักษรากร คามาสุข, เพ็ชร พงษ์เฉย, ชยพล ศรีพันนาม, และ
เกษม สมทะนะ. การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อปรับปรุงทักษะการอ่านผลและการแปลผลการ
ทดสอบทางชีวเคมีของแบคทีเรีย (Construction of computer assisted media for improve reading
and interpreting skill in bacteria biochemical test). ใน คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา,
บรรณาธิ ก าร. การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย ครั้ ง ที่ 8; 30-31 พฤษภาคม 2559;
มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2559, หน้า 525-530.
ชยพล ศรีพันนาม, วีรศักดิ์ จรภักดี, คุณากร คันธจันทร์, ซัลวาตี กาเร็ง, และ อักษรากร คามาสุข
การแยกเชื้อราก่อโรคผิวหนังในสุนัข (Isolation of Skin Pathogenic Fungi from Dogs). ใน กองบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 4; 29-30
มกราคม 2558; มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2558, หน้า 268-273.
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2. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
3. ตารา/หนังสือ
4. ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล
5. ผลงานวิชาการที่รับใช้สังคม
ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ……………………………………………………..
(ดร.ชยพล ศรีพันนาม)
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ชื่อ – สกุล
(ภาษาไทย) : ดามรัศมน สุรางกูร
(ภาษาอังกฤษ) : Damratsamon Surangkul
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ (เรียงลาดับจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี และตัวเข้ม &
ขีดเส้นใต้ชื่อ พร้อมทั้งระบุชื่อฐานข้อมูลที่ผลงานถูกตีพิมพ์เผยแพร่)
1.1 ระดับนานาชาติ
Lertkaeo P, Limmongkon A, Srikummool M, Boonsong T, Supanpaiboon W,
Surangkul D. Antioxidative and neuroprotective activities of peanut sprout extracts against
oxidative stress in SK-N-SH cells. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2017;7(1):6469. (Scopus)
Thepmalee C, Sanguansermsri P, Suwanankhon N, Chamnanpood C, Chamnanpood
P, Pongcharoen S, Niumsap PR, Surangkul D, Sanguansermsri D. Changes in the NS1 gene of
avian influenza viruses isolated in Thailand affect expression of type I interferon in primary
chicken embryonic fibroblast cells. Indian Journal of Virology 2013;24(3):365–72.
(MEDLINE/PubMed)
1.2 ระดับชาติ
1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ
Pokawattana T, Popluechai S, Srikummool M, Surangkul D, Kespechara K, Hiranyakas
A. The expression analysis of P53 affected by sodium butyrate treatment on HCT116 stem
cells using qPCR. Proceedings of the 5th International Biochemistry and molecular biology
conference. May 26-27, 2016 Songkhla, Thailand; 2016, p. 443-446.
Yosudjai J, Lertkaeo P, Limmongkon A, Srikummool M, Boonsong T, Surangkul D.
Antioxidative and neuroprotective activities of peanut sprout extract (Kalasin 2). Proceedings
of the 5th International Biochemistry and molecular biology conference. May 26-27, 2016
Songkhla, Thailand; 2016, p. 426-428.
Pakwan S, Bulanawichit W, Limmongkon A, Surangkul D, Srikummool M, Boonsong T.
Inhibitory effects of peanut sprout extract on mouse 3T3-L1 adipocytes differentiation.
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Proceedings of the Ramkhamhaeng University International Research Conference. September
2 - 3, 2015 Bangkok, Thailand; 2015, p. 142-5.
1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ
จิรารัตน์ ภูหัดสวน, อภินันท์ ลิ้มมงคล, ดามรัศมน สุรางกูร และเมธวี ศรีคามูล. คุณสมบัติในการ
ต้านอนุมู ล อิส ระของสารสกั ดโปรตีนจากถั่วลิสงงอกพันธุ์ก าฬสินธุ์ 2. ใน บัณฑิ ตวิท ยาลัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38; 19-20
กุมภาพันธ์ 2559; มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2559, หน้า 521-5.
เมธวี ศรีคามูล, ดามรัศมน สุรางกูร และจารุภัค แสนสมชัย. ฤทธ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด
จากว่านค้างคาวดา และ บัวบก. ใน กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, บรรณาธิการ. การประชุม
วิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้ง ที่ 11: Research Innovation; 21-21 กรกฎาคม 2558; มหาวิทยาลัย
นเรศวร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2558, หน้า 522-30.
ปิยะ ประจาวงศ์ , อภินันท์ ลิ้มมงคล และดามรัศมน สุรางกูร. ผลของสารสกัดถั่วลิสงงอกต่อการ
ป้องกันการตายของเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงที่ได้รับพาราควอท. ใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร,
บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เรื่อง การวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา: หนทางสู่การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน; 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556;
มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556, หน้า 188-96.
วิวัฒน์ สนมฉ่า, จงรักษ์ อรรถรัฐ และดามรัศมน สุรางกูร. 2556. การผลิตอินเตอร์ลิวคิน -13 รี
คอมบิแนนท์โปรตีนในเซลล์ SK-N-SH. ใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, บรรณาธิการ. การประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เรื่อง การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา: หนทางสู่
การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน; 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556; มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556, หน้า 178-87.
2. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
3. ตารา/หนังสือ
4. ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล
5. ผลงานวิชาการที่รับใช้สังคม
-
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ……………………………………………………..
(ดร.ดามรัศมน สุรางกูร)
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ภาคผนวก ข
การวิพากษ์หลักสูตรตามหัวข้อการจัดทาหลักสูตร (มคอ.2)
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อการจัดทาหลักสูตร (มคอ.2)
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ไม่มี
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ไม่มี
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่มี
5. รูปแบบของหลักสูตร
ไม่มี
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/
ไม่มี
เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
ไม่มี
และมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ไม่มี
(สัมพันธ์กบั สาขาวิชา)
9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ไม่มี
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร (เรียงตามตาแหน่งวิชาการ
สูงสุดขึ้นก่อน)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ไม่มี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่
ไม่มี
จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการ
12.1 ปรับรายละเอียดให้เน้นการสร้างองค์ความรู้
พัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
ใหม่ให้สอดคล้องกับ 11.1และ 11.2
สถาบัน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ไม่มี
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนใน
ไม่มี
คณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพือ่ ให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียน
จากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/
ภาควิชา/หลักสูตรอื่น (ถ้ามี)
13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้
หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน (ถ้ามี)
13.3 การบริหารจัดการ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หัวข้อการจัดทาหลักสูตร (มคอ .2)
1.ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(ระบุให้สอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา/
ปรัชญาของสถาบัน และมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ
หรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้
ความสามารถอย่างไร)
1.1 ปรัชญา
1.1 ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

1.2 ความสาคัญ

1.2 ไม่มี

1.3 วัตถุประสงค์

1.3 ผู้วิพากษ์แนะนาให้ระบุ ...เป็นแบบอย่างที่ดี
ทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคม..
ไม่มี

2.แผนพัฒนาปรับปรุง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หัวข้อการจัดทาหลักสูตร (มคอ.2)
ข้อเสนอแนะ
1. ระบบการจัดการศึกษา (ระบุให้เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่มี
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา)
2. การดาเนินการหลักสูตร
ไม่มี
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ไม่มี
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจากัด
ไม่มี
ของนิสิตในข้อ 3.2
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี จ านวนการรับนิสิตควรจะสัมพันธ์กั บจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร
2.6 งบประมาณตามแผน
ไม่มี
2.7 ระบบการศึกษา
แนะนาให้มีการศึกษาแบบทางไกลผ่านระบบ
อินเตอร์เนต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียน
ไม่มี
เรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
3 .หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
ไม่มี
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ไม่มี
3.1.3 รายวิชา
หลักสูตร 2.1
- ควรออกแบบรายวิชา ที่มีความรู้พื้นฐานและ
แสดงให้เห็นความลุ่มลึก และต่อยอดความรู้
จากปริญญาโท เช่น ศาสตร์ของ Omics เช่น
Integrated Omics หรือ protein modeling
เช่น 418601 รายวิชาเทคนิคและเครื่องมือ
ทางชีวเคมีขั้นสูง
- ปรับรายวิชาบังคับระดับ ป.โท ออก
-ให้มีรายวิชาเลือกมากกว่าจานวนหน่วยกิตขั้น
ต่าของรายวิชาเลือก
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หัวข้อการจัดทาหลักสูตร (มคอ.2)

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา

3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์ประจา

ข้อเสนอแนะ
แบบ 2.2
ควรสร้างรายวิชาที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น
และความเข้มแข็งของหลักสูตร
ไม่มี
1.ให้ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้แสดงเนื้อหา
ให้เหมาะสมกับระดับการศึกษา
2.คาอธิบายรายวิชาในแต่ละรายวิชาจะต้องไม่
เหมื อนกั นและไม่ ไปซ้ากั บคาอธิบ ายรายวิชา
ของรายวิชาอื่นๆ
3.ปรั บ ชื่ อ วิ ช า และค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้
สอดคล้องกับหมวดที่ 1 ข้อ 11. และข้อ 12.
และหมวดที่ 2 1.1 ปรัชญา และ 1.2
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4. ปรับคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้ทันสมั ย ทัน
เหตุการณ์ โดยเฉพาะในรายวิชาหัวข้อปัจจุบัน
และรายวิชาหัวข้อคัดสรร เป็นต้น
5. วิชา 418506 ระเบียบวิธีวิจัย:
- เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย - จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย เป็ น ...
จรรยาบรรณการวิจัย
ภาษาอังกฤษ – researcher ethics เป็น
research ethics
เน้นจัดการเรียนการสอนให้นิสิตเห็นถึงองค์
รวมของการวิจัย
เพิ่ม เติม เกี่ ยวกั บ statistics (สถิติในการวิจัย
เช่นการใช้โ ปรแกรม Excel) รวมถึง มี เ นื้อหา
เพื่อให้นิสิตได้ฝึก ฝนการน าเสนอข้อมู ล ด้ ว ย
รู ป แบบ info-graphic ซึ่ ง ทั น สมั ย และสื่ อ
ความหมายของข้อมูลออกมาได้ชัดเจนมากขึ้น
ไม่มี
ไม่มี
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หัวข้อการจัดทาหลักสูตร (มคอ.2)
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.2 ผลการเรียนรู้
สัมพันธ์กบั Mapping
5.3 ช่วงเวลา
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
-ร า ย วิ ชา วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ควร ป รั บ เ ปลี่ ย น
mapping เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ ค าอธิ บ าย
รายวิชา
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หัวข้อการจัดทาหลักสูตร (มคอ.2)
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
(ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ)

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้าน
ความรู้
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะ
คุณลักษณะพิเศษ
1. เป็นผู้นาในการวางแผนและดาเนินการจัด
โครงการทางวิชาการได้
2. สามารถด าเนิ น งานวิ จั ย หรื อ ร่ ว ม
ดาเนินงานวิจัยในระดับชาติหรือสากลได้

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

94
หัวข้อการจัดทาหลักสูตร (มคอ.2)
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้สรู่ ายวิชา (Curriculum mapping)
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

แยก Curriculum mapping
ของรายวิชาวิทยานิพนธ์ แต่ละรหัสรายวิชา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
หัวข้อการจัดทาหลักสูตร (มคอ.2)
ข้อเสนอแนะ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน ตรวจสอบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย กรณีรายวิชา
418502 ชีวเคมีขั้นสูง นิสิตต้องได้ลาดับขั้นไม่ต่า
กว่า B มิ ฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนซ้าอีก แต่ห าก
กระท าได้ ควรท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
และ ให้ร ะบุห มายเหตุที่ โ ครงสร้างหลัก สูตรเพื่อ
ความชัดเจน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิต
ยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจาก
นิสิตสาเร็จการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เพิ่ม ...การดูค่า Impact factor หรือตามเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
เพิ่ ม การทวนสอบ น าเสนอความก้ า วหน้ า ของ
วิทยานิพนธ์ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
ไม่มี
- เอากิ จ กรรมทางวิ ช าการ ข้ อ 1 น าเสนอ
ความก้ า วหน้ า ของวิ ท ยานิ พนธ์ อย่ า งน้ อ ยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้งออกไปใส่ในข้อ 2.1 แทน

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หัวข้อการจัดทาหลักสูตร (มคอ.2)
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หัวข้อการจัดทาหลักสูตร (มคอ.2)
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการ
จัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
ไม่มี

ให้ระบุ วันที่มีการ update ข้อมูล
ตาราเรียน : update on 29/03/2559
วารสาร : update on 06/03/2558
โสตทัศนวัสดุ : update on 19/04/2559
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : update on
09/03/2558
ไม่มี
ไม่มี

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การ
ไม่มี
ติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พเิ ศษ
ไม่มี
4 .การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ไม่มี
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัตงิ าน
ไม่มี
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
ไม่มี
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิ ิต
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
ไม่มี
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือ
ไม่มี
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance
- เพิ่ม...
Indicators)
7.2 Expected learning outcomes
7.3 ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
หัวข้อการจัดทาหลักสูตร (มคอ.2)
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์
การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียด
หลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ ปรับปรุง/ตรวจสอบข้อมูลในภาคผนวก ก. ให้ถูกต้องตรงกัน(รูปแบบการเขียน CV)
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ภาคผนวก ค
เปรียบเทียบสาระสาคัญของการปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ลาดับ
ที่

เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ. 2558
รายการ

งานรายวิชา (Course work)
ไม่น้อยกว่า
1. วิชาบังคับ
2. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
2 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
3 รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง
พ25 .ศ.60

แบบ
1.1

แบบ
.12

แบบ
2.1

แบบ
2.2

แบบ
1.1

แบบ
.12

แบบ
2.1

แบบ
2.2

แบบ
1.1

แบบ
1.2

แบบ
2.1

แบบ
2.2

48
48

72
72

12
36
48

24
48
72

48
4
48

72
7
72

12
3
9
36
4
48

24
9
15
48
7
72

48
4
48

72
7
72

12
12
36
4
48

24
15
9
48
7
72

1
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ตารางเปรียบเทียบสาระสาคัญของการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1
1. รายวิชาบังคับ
2. รายวิชาเลือก
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน 4 หน่วยกิต
418696 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
418697 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
418698 สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar III
418699 สัมมนา 4
1(0-2-1)
Seminar IV
4. วิทยานิพนธ์
จานวน 48 หน่วยกิต
418651 วิทยานิพนธ์ 1
8 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 1.1
418652
418653
418654
418655
418656

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1
1. รายวิชาบังคับ
2. รายวิชาเลือก
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน 4 หน่วยกิต
418696 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar 1
418697 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar 2
418698 สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar 3
418699 สัมมนา 4
1(0-2-1)
Seminar 4
4. วิทยานิพนธ์
จานวน 48 หน่วยกิต
418651 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 6 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 1.1
418652 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 2
8 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 1.1
Dissertation II, Type 1.1
418653 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 3
8 หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 1.1
Dissertation III, Type 1.1
418654 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 4
8 หน่วยกิต
Dissertation 4, Type 1.1
Dissertation IV, Type 1.1
418655 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 5
8 หน่วยกิต
Dissertation 5, Type 1.1
Dissertation V, Type 1.1
418656 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 6
8 หน่วยกิต
Dissertation 6, Type 1.1
Dissertation VI, Type 1.1

สาระที่ปรับปรุง

คงเดิม
เพื่ อเป็ นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยด้านการสัมมนา
ในระดั บ ปริญ ญาเอกให้นิสิต
ทั้งในแบบ 1 และ แบบ 2 ให้
มีการจัดการในแบบเดียวกัน

คงเดิม
ปรั บ ปรุ ง การกระจายหน่ ว ย
กิ ต ใหม่ ต ามนโยบาย ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ มี ก าร
ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของ
การทาวิทยานิพนธ์

101
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.2
1. รายวิชาบังคับ
2. รายวิชาเลือก
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน 7 หน่วยกิต
418696 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
418697 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
418698 สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar IIII
418699 สัมมนา 4
1(0-2-1)
Seminar IV
422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
3(3-0-6)
Research Methodology in
Health Sciences

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.2
1. รายวิชาบังคับ
2. รายวิชาเลือก
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน 7 หน่วยกิต
418696 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar 1
418697 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar 2
418698 สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar 3
418699 สัมมนา 4
1(0-2-1)
Seminar 4
418546 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
Research Methodology in Sciecne

4. วิทยานิพนธ์

4. วิทยานิพนธ์

418661
418662
418663
418664
418665
418666
418667

จานวน 72 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 1
9 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 1.2
วิทยานิพนธ์ 2
9 หน่วยกิต
Dissertation II, Type 1.2
วิทยานิพนธ์ 3
9 หน่วยกิต
Dissertation III, Type 1.2
วิทยานิพนธ์ 4
9 หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 1.2
วิทยานิพนธ์ 5
9 หน่วยกิต
Dissertation V, Type 1.2
วิทยานิพนธ์ 6
9 หน่วยกิต
Dissertation VI , Type 1.2
วิทยานิพนธ์ 7
9 หน่วยกิต
Dissertation VII , Type 1.2

418661
418662
418663
418664
418665
418666
418667

จานวน 72 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 1.2
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 1.2
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 1.2
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต
Dissertation 4, Type 1.2
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต
Dissertation 5, Type 1.2
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต
Dissertation 6, Type 1.2
วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต
Dissertation 7, Type 1.2

สาระที่ปรับปรุง

คงเดิมในรายวิชาสัมมนา
ในระดับปริญญาเอกให้
นิสิตทั้งในแบบ 1 และ
แบบ 2 ให้มีการจัดการใน
แบบเดียวกัน เพื่อเป็นไป
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย

เปลี่ยนรหัสและชื่อ
รายวิชาจาก 422510
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็น
418546 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์
คงเดิม
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ มีการ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การทาวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.2
418668 วิทยานิพนธ์ 8
9 หน่วยกิต
Dissertation VIII, Type 1.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.2
418668 วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต
Dissertation 8, Type 1.2

สาระที่ปรับปรุง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 2.1
1. รายวิชาบังคับ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 2.1
1. รายวิชาบังคับ

จานวน 3 หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
418601 เทคนิคและเครื่องมือทางชีวเคมี
418641 เทคนิคและเครื่องมือทางชีวเคมีขั้นสูง
ขั้นสูง
3(1-6-5)
3(1-6-5)
Advanced Biochemical
Advanced Biochemical Techniques
Techniques and Instrumentation
and Instrumentation
418642 ชีวเคมีขั้นสูงเชิงประยุกต์
3(3-0-6)
Application of Advanced Biochemistry
418643 เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Cell and Molecular Biology
418644 หัวข้อปัจจุบันทางชีวเคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
Current Topics in Advanced
Biochemistry
2. รายวิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รายวิชาเลือกสาขาชีวเคมี
418611 โครงงานวิจัยทางชีวเคมีขั้นสูง
2(0-6-3)
Research Project in Advanced
Biochemistry
418612 การศึกษาขั้นสูงเกี่ยว
กับโปรตีน
3(3-0-6)
Advanced Protein Studies
418613 โภชนพันธุศาสตร์ และ
โปรติโอมิกส์
3(2-3-5)
Nutrigenomics and
Proteomics
418614 ชีวเคมีของพัฒนาการทาง
ชีววิทยาและการปฏิรูป
ทางการแพทย์
3(2-2-5)
Biochemistry of
Developmental biology and
Regenerative medicine

สาระที่ปรับปรุง

ปรั บ เพิ่ ม หน่ วยกิ ต ของ
รายวิ ช าบั ง คั บ เพื่ อ ให้
ผู้เรียนมีความรู้ที่ส าคั ญ
ด้านชีวเคมีเพิ่มเติมมาก
ขึ้น

2. รายวิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 0 หน่วยกิต
ปิดรายวิชาเลือก
เพื่อให้นิสิตมุ่งเน้นการ
ทาวิจัยสาหรับ
วิทยานิพนธ์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 2.1
418615 ชีววิทยาของเซลล์ต้นกาเนิด 3(2-3-5)
Stem Cell Biology
418616 ชีววิทยาเชิงระบบ
3(2-3-5)
Systems Biology
418617 ชีวเคมีเชิงบูรณาการ
3(2-3-5)
Integrative Biochemistry
418618 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี
1(0-2-1)
Special Topics in Biochemistry
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
4 หน่วยกิต
418696 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
418697 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
418698 สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar IIII
418699 สัมมนา 4
1(0-2-1)
Seminar IV
4. วิทยานิพนธ์
จานวน 36 หน่วยกิต
418671 วิทยานิพนธ์ 1
9 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 2.1
418672 วิทยานิพนธ์ 2
9 หน่วยกิต
Dissertation II, Type 2.1
418673 วิทยานิพนธ์ 3
9 หน่วยกิต
Dissertation III, Type 2.1
418674 วิทยานิพนธ์ 4
9 หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 2.1

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 2.1

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
4 หน่วยกิต
418696 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar 1
418697 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar 2
418698 สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar 3
418699 สัมมนา 4
1(0-2-1)
Seminar 4
4. วิทยานิพนธ์
จานวน 36 หน่วยกิต
418671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 3 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 2.1
418672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 6 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 2.1
418673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 9 หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 2.1
418674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 9 หน่วยกิต
Dissertation 4, Type 2.1
418675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 9 หน่วยกิต
Dissertation 5, Type 2.1

สาระที่ปรับปรุง

คงเดิม
เพื่ อเป็ นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยด้านการ
สั มมนาในระดั บ ปริ ญญา
เอกให้ นิสิ ต ทั้ ง ในแบบ 1
และ แบบ 2 ให้ มี ก าร
จัดการในแบบเดียวกัน

คงเดิม
ปรั บ ปรุ ง การกระจาย
ห น่ ว ย กิ ต ใ ห ม่ ต า ม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
เ พื่ อ ใ ห้ มี ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าของการทา
วิทยานิพนธ์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 2.2
1. รายวิชาบังคับ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 2.2
1. รายวิชาบังคับ

จานวน
9 หน่วยกิต
418601 เทคนิคและเครื่องมือทางชีวเคมีขั้นสูง
3(1-6-5)
Advanced Biochemical
Techniques and Instrumentation
418502 ชีวเคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Biochemistry
422514 ชีวเคมี เซลล์วิทยาและชีววิทยา
โมเลกุล
3(3-0-6)
Biochemistry, Cell and Molecular
biology

จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
418641 เทคนิคและเครื่องมือ
3(1-6-5)
ทางชีวเคมีขั้นสูง
Advanced Biochemical Techniques
and Instrumentation
418642 ชีวเคมีขั้นสูงเชิงประยุกต์
3(3-0-6)
Applicatin of Advanced
Biochemistry
418643 เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Cell and Molecular
Biology
418644 หัวข้อปัจจุบันทางชีวเคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
Current Topics in Advanced
Biochemistry
418545 โครงงานวิจัยทางชีวเคมี
3(1-6-5)
Research Project in Biochemistry
418546 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
(ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)
Research Methodology in Science
2. รายวิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รายวิชาเลือกสาขาชีวเคมี
418612 การศึกษาขั้นสูงเกี่ยว
กับโปรตีน
3(3-0-6)
Advanced Protein Studies
418613 โภชนพันธุศาสตร์ และ
โปรติโอมิกส์
3(2-3-5)
Nutrigenomics and
Proteomics
418616 ชีววิทยาเชิงระบบ
3(2-3-5)
Systems Biology

2. รายวิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
รายวิชาเลือกสาขาชีวเคมี
418611 โครงงานวิจัยทางชีวเคมีขั้นสูง
2(0-6-3)
Research Project in Advanced
Biochemistry
418612 การศึกษาขั้นสูงเกี่ยว
กับโปรตีน
3(3-0-6)
Advanced Protein Studies
418613 โภชนพันธุศาสตร์ และ
โปรติโอมิกส์
3(2-3-5)
Nutrigenomics and Proteomics

สาระที่ปรับปรุง

ป รั บ เ พิ่ มห น่ วย กิ ต ข อ ง
ร าย วิ ช าบั ง คั บ เ พื่ อใ ห้
ผู้เรียนมีความรู้ที่สาคัญ ด้าน
ชีวเคมีเพิ่มเติมมากขึ้น

- ปรับลดหน่วยกิตรายวิ ช า
เลือกเพื่อให้เกิดความลุ่ มลึ ก
ในศาสตร์ ท างชี ว เคมี ม าก
ขึ้น
- เ พิ่ ม ร า ย วิ ช า ใ ห ม่ ใ ห้
ทั นสมั ย ทั นต่ อเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ และสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 2.2
418614 ชีวเคมีของพัฒนาการทาง
ชีววิทยาและการปฏิรูป
ทางการแพทย์
3(2-2-5)
Biochemistry of
Developmental biology and
Regenerative medicine
418615 ชีววิทยาของเซลล์
ต้นกาเนิด
3(2-3-5)
Stem Cell Biology
418616 ชีววิทยาเชิงระบบ
3(2-3-5)
Systems Biology
418617 ชีวเคมีเชิงบูรณาการ
3(2-3-5)
Integrative Biochemistry
418618 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี
1(0-2-1)
Special Topics in Biochemistry
รายวิชาเลือก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
423620 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ขั้นสูงเชิงประยุกต์
3(2-3-5)
Application of Advanced
Scientific Instrumentation
423622 เคมีของโปรตีนและโปรตีโอมิคส์
ขั้นสูงและการประยุกต์
3(2-3-5)
Advanced Protein Chemistry
and Proteomics and Their
Applications
423627 เทคโนโลยีล้าสมัยด้านเภสัช
วิทยาจีโนมิกส์
3(3-0-5)
Cutting-edge Technologies
for Pharmacogenomics
423628 เซลล์ต้นกาเนิดเพื่อสุขภาพ
และการรักษาโรคขั้นสูง
3(3-0-5)
Advanced Stem Cells in Health
and Therapy

โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 2.2
418619 เทคโนโลยีโอมิกส์และการประยุกต์ใช้
3(2-3-5)
Omics Technology and Application
418621 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทาง
การแพทย์ขั้นสูง
3(2-3-5)
Advanced Medical Biochemistry and
Molecular Biology
418622 ชีวเคมีทางการแพทย์เชิงบูรณาการ
ขั้นสูง
3(2-3-5)
Advanced Integrative Medical
Biochemistry
418623 หัวข้อคัดสรรทางชีวเคมีทางการแพทย์
ขั้นสูง
3(3-0-6)
Selected Topics in Advanced
Medical Biochemistry
418631 ชีวเคมีเทคโนโลยีขั้นสูงด้านสุขภาพ และ
ยา
3(2-3-5)
Advanced Biochemical Technology
for Health and Medicine
418632 ชีวเคมีเทคโนโลยีขั้นสูงด้านสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืน
3(2-3-5)
Advanced Biochemical Technology
for Environment and Sustainability
418633 หัวข้อคัดสรรทางชีวเคมีเทคโนโลยี
ขั้นสูง
3(3-0-6)
Selected Topics in Advanced
Biochemical Technology

สาระที่ปรับปรุง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 2.2
423629 นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์
สมัยใหม่
3(3-0-5)
Modern Medical
Nanotechnology
423632 ชีวเคมีของสื่อสัญญาณภายในเซลล์
และการควบคุมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Biochemistry of Signal
Transduction and Regulation
423633 การเพาะเลี้ยงเซลล์ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ขั้นสูง
3(2-3-5)
Advanced Cell Culture for
Medical Sciences
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
7 หน่วยกิต
418696 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
418697 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
418698 สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar III
418699 สัมมนา 4
1(0-2-1)
Seminar IV
422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
3(3-0-6)
Research Methodology in Health
Sciences

4. วิทยานิพนธ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 2.2

สาระที่ปรับปรุง

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
7 หน่วยกิต
418696 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar 1
418697 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar 2
418698 สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar 3
418699 สัมมนา 4
1(0-2-1)
Seminar 4
418546 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
Research Methodology in Science

คงเดิมในรายวิชาสัมมนาใน
ระดั บ ปริ ญ ญาเอกให้ นิ สิ ต
ทั้งในแบบ 1 และ แบบ 2
ให้ มี ก ารจั ด การในแบบ
เดี ย วกั น เพื่ อ เป็ น ไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย

เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิช า
จาก 422510 ระเบี ย บวิ ธี
วิ จั ย ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
สุ ข ภ า พ เ ป็ น 418546
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางวิ ย า
ศาสตร์

4. วิทยานิพนธ์

จานวน
48 หน่วยกิต
จานวน
48 หน่วยกิต
418681 วิทยานิพนธ์ 1
8 หน่วยกิต 418681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 6 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 2.2
Dissertation 1, Type 2.2
418682 วิทยานิพนธ์ 2
8 หน่วยกิต 418682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 6 หน่วยกิต
Dissertation II, Type 2.2
Dissertation 2, Type 2.2

คงเดิม
ปรับปรุงการกระจายหน่ วย
กิ ต ใหม่ ต ามนโยบายของ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อให้ มีการ
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418683 วิทยานิพนธ์ 3
8 หน่วยกิต
Dissertation III, Type 2.2
418684 วิทยานิพนธ์ 4
8 หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 2.2
418685 วิทยานิพนธ์ 5
8 หน่วยกิต
Dissertation V, Type 2.2
418686 วิทยานิพนธ์ 6
8 หน่วยกิต
Dissertation VI, Type 2.2

418683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 9
Dissertation 3, Type 2.2
418684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 9
Dissertation 4, Type 2.2
418685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 9
Dissertation 5, Type 2.2
418686 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 9
Dissertation 6, Type 2.2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ติดตามความก้ าวหน้ า ของ
การทาวิทยานิพนธ์
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เปรียบเทียบแผนการศึกษา
แบบ 1.1
แผนการศึกษาปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
418651 วิทยานิพนธ์ 1 8 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 1.1

แผนการศึกษาปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
418651 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 6 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 1.1
รวม
6 หน่วยกิต

ป รั บ การ กร ะ จาย ห น่ วยกิ ต
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ต า ม น โ ย บ า ย
มหาวิทยาลัย และมีการประเมิน
ตามคาอธิบายรายวิชา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
418652 วิทยานิพนธ์ 2 8 หน่วยกิต
Dissertation II, Type 1.1
รวม
8 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
418653 วิทยานิพนธ์ 3
8 หน่วยกิต
Dissertation III, Type 1.1
418696 สัมมนา 1
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
418652 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 6 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 1.1
รวม
6 หน่วยกิต

ป รั บ การ กร ะ จาย ห น่ วยกิ ต
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ต า ม น โ ย บ า ย
มหาวิทยาลัย และมีการประเมิน
ตามคาอธิบายรายวิชา

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
418653 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 1.1
418696 สัมมนา 1
1(0-2-1)

ป รั บ การ กร ะ จาย ห น่ วยกิ ต
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ต า ม น โ ย บ า ย
มหาวิทยาลัย และมีการประเมิน
ตามคาอธิบายรายวิชา

รวม

รวม

รวม

8 หน่วยกิต

8 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
418654 วิทยานิพนธ์ 4
8 หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 1.1
418697 สัมมนา 2
1(0-2-1)

สาระการปรับปรุง

(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-credit)
9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
418654 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต
Dissertation 4, Type 1.1
418697 สัมมนา 2
1(0-2-1)

(ไม่นับหน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
Seminar 2 (Non-credit)
9 หน่วยกิต
รวม
8 หน่วยกิต รวม
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาต้น
418655 วิทยานิพนธ์ 5
8 หน่วยกิต 418655 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต
Dissertation V, Type 1.1
Dissertation 5, Type 1.1
418698 สัมมนา 3
1(0-2-1) 418698 สัมมนา 3
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar III (Non-credit)
Seminar 3 (Non-credit)
รวม
9 หน่วยกิต
รวม
8 หน่วยกิต

ป รั บ การ กร ะ จาย ห น่ วยกิ ต
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ต า ม น โ ย บ า ย
มหาวิทยาลัย และมีการประเมิน
ตามคาอธิบายรายวิชา

ป รั บ การ กร ะ จาย ห น่ วยกิ ต
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ต า ม น โ ย บ า ย
มหาวิทยาลัย และมีการประเมิน
ตามคาอธิบายรายวิชา
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แผนการศึกษาปรับปรุง
แผนการศึกษาปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2555
หลักสูตร พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
ภาคการศึกษาปลาย
418656 วิทยานิพนธ์ 6
8 หน่วยกิต 418656 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต
Dissertation VI, Type 1.1
Dissertation 6, Type 1.1
418699 สัมมนา 4
1(0-2-1) 418699 สัมมนา 4
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar IV (Non-credit)
Seminar 4 (Non-credit)
รวม
9 หน่วยกิต
รวม
8 หน่วยกิต

สาระการปรับปรุง

ป รั บ การ กร ะ จาย ห น่ วยกิ ต
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ต า ม น โ ย บ า ย
มหาวิทยาลัย และมีการประเมิน
ตามคาอธิบายรายวิชา

111
แผนการศึกษา
แบบ 1.2
แผนการศึกษาปรับปรุง
แผนการศึกษาปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2555
หลักสูตร พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาต้น
418661 วิทยานิพนธ์ 1
9 หน่วยกิต 418661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 1.2
Dissertation 1, Type 1.2
422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 418546 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
3(3-0-6) 3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in
Research Methodology in
Health Sciences (Non-credit)
Science
(Non-credit)
รวม
9 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
ภาคการศึกษาปลาย
418662 วิทยานิพนธ์ 2
9 หน่วยกิต 418662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต
Dissertation II, Type 1.2
Dissertation 2, Type 1.2
รวม
9 หน่วยกิต รวม
9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาต้น
418663 วิทยานิพนธ์ 3
9 หน่วยกิต 418663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต
Dissertation III, Type 1.2
Dissertation 3, Type 1.2
418696 สัมมนา 1
1(0-2-1) 418696 สัมมนา 1
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
Seminar 1 (Non-credit)
รวม
9 หน่วยกิต รวม
9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
ภาคการศึกษาปลาย
418664 วิทยานิพนธ์ 4
9 หน่วยกิต 418664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 1.2
Dissertation 4, Type 1.2
418697 สัมมนา 2
1(0-2-1) 418697 สัมมนา 2
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
Seminar 2 (Non-credit)
9 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต รวม

สาระการปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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แผนการศึกษาปรับปรุง
แผนการศึกษาปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2555
หลักสูตร พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาต้น
418665 วิทยานิพนธ์ 5
9 หน่วยกิต 418665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต
Dissertation V, Type 1.2
Dissertation 5, Type 1.2
418698 สัมมนา 3
1(0-2-1) 418698 สัมมนา 3
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar III (Non-credit)
Seminar 3 (Non-credit)
รวม
9 หน่วยกิต รวม
9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
ภาคการศึกษาปลาย
418666 วิทยานิพนธ์ 6 9 หน่วยกิต 418666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต
Dissertation VI, Type 1.2
Dissertation 6, Type 1.2
418699 สัมมนา 4
1(0-2-1)
418699 สัมมนา 4
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar IV (Non-credit)
Seminar 4 (Non-credit)
รวม
9 หน่วยกิต รวม
9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาต้น
418667 วิทยานิพนธ์ 7
9 หน่วยกิต 418667 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต
Dissertation VII, Type 1.2
Dissertation 7, Type 1.2
รวม
9 หน่วยกิต รวม
9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
ภาคการศึกษาปลาย
418668 วิทยานิพนธ์ 8
9 หน่วยกิต 418668 วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2 9 หน่วยกิต
Dissertation VIII, Type 1.2
Dissertation 8, Type 1.2
9 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต รวม

สาระการปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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แผนการศึกษา
แบบ 2.1
แผนการศึกษาปรับปรุง
แผนการศึกษาปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2555
หลักสูตร พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาต้น
418601 เทคนิคและเครื่องมือทางชีวเคมี
418641 เทคนิคและเครื่องมือทางชีวเคมีขั้นสูง
ขั้นสูง
3(1-6-5)
3(1-6-5)
Advanced Biochemical
Advanced Biochemical
Techniques and
Techniques and
Instrumentation
Instrumentation
Xxx5xx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต 418642 ชีวเคมีขั้นสูงเชิงประยุกต์ 3(3-0-6)
Elective
Application of Advanced
รวม
6 หน่วยกิต
Biochemistry
418643 เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Cell and Molecular
Biology
รวม
9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
ภาคการศึกษาปลาย
xxx5xx วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
418644 หัวข้อปัจจุบันทางชีวเคมีขั้นสูง
Elective
3(3-0-6)
รวม
6 หน่วยกิต
Current Topics in Advanced
Biochemistry
418671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 3 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 2.1
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
418671 วิทยานิพนธ์ 1
9 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 2.1
418696 สัมมนา 1
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
รวม
9 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
418672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 6 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 2.1
418696 สัมมนา 1
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-credit)
รวม
6 หน่วยกิต

สาระการปรับปรุง

ป รั บ เ พิ่ ม ห น่ ว ย กิ ต ข อ ง
รายวิชาบังคับ เพื่อให้ผู้เรียน
มีความรู้ที่สาคัญด้านชีวเคมี
เพิ่มเติมมากขึ้น

ปรับลดรายวิชาเลือกเพื่ อ ให้
สอดคล้ องกั บ จานวนหน่ ว ย
กิตที่ลดลง
ปรั บ การกระจายหน่ ว ยกิ ต
วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามนโยบ าย
มหาวิ ท ยาลั ย และมี ก าร
ป ร ะ เ มิ น ต า ม ค า อ ธิ บ าย
รายวิชา
ปรั บ การกระจายหน่ ว ยกิ ต
วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามนโยบ าย
มหาวิ ท ยาลั ย และมี ก าร
ป ร ะ เ มิ น ต า ม ค า อ ธิ บ าย
รายวิชา
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418672
418697

รวม

418673
418698

รวม

418674
418699

รวม

แผนการศึกษาปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 2
9 หน่วยกิต
Dissertation II, Type 2.1
สัมมนา 2
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 3
9 หน่วยกิต
Dissertation III, Type 2.1
สัมมนา 3
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar III (Non-credit)
9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 4
9 หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 2.1
สัมมนา 4
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar IV (Non-credit)
9 หน่วยกิต

418673
418697

รวม

418674
418698

รวม

418675
418699

รวม

แผนการศึกษาปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 9 หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 2.1
สัมมนา 2
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-credit)
9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 9 หน่วยกิต
Dissertation 4, Type 2.1
สัมมนา 3
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non-credit)
9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 9 หน่วยกิต
Dissertation 5, Type 2.1
สัมมนา 4
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 4 (Non-credit)
9 หน่วยกิต

สาระการปรับปรุง

ปรั บ การกระจายหน่ ว ยกิ ต
วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามนโยบ าย
มหาวิ ท ยาลั ย และมี ก าร
ป ร ะ เ มิ น ต า ม ค า อ ธิ บ าย
รายวิชา

ปรั บ การกระจายหน่ ว ยกิ ต
วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามนโยบ าย
มหาวิ ท ยาลั ย และมี ก าร
ป ร ะ เ มิ น ต า ม ค า อ ธิ บ าย
รายวิชา

ปรั บ การกระจายหน่ ว ยกิ ต
วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามนโยบ าย
มหาวิ ท ยาลั ย และมี ก าร
ป ร ะ เ มิ น ต า ม ค า อ ธิ บ าย
รายวิชา
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แผนการศึกษา
แบบ 2.2
แผนการศึกษาปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
422514 ชีวเคมี เซลล์วิทยาและชีววิทยา
โมเลกุล
3(3-0-6)
Biochemistry, Cell and
Molecular Biology
418601 เทคนิคและเครื่องมือทาง
ชีวเคมีขั้นสูง
3(1-6-5)
Advanced Biochemical
Techniques and
Instrumentation
Xxx5xx วิชาเลือก
3
Elective
422510 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in
Health Sciences (Non-credit)
รวม
9 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
418641 เทคนิคและเครื่องมือ
3(1-6-5)
ทางชีวเคมี
Biochemical Techniques and
Instrumentation
418642 ชีวเคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Biochemistry
418643 เซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุล 3(30-6)
Cell and Molecular Biology
418644 หัวข้อปัจจุบันทางชีวเคมี 3(3-0-6)
Current Topics in Biochemistry
418546 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ไม่
นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)
Research Methodology in
science

รวม
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
418502 ชีวเคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Biochemistry
xxx5xx วิชาเลือก
12
Elective
รวม
15 หน่วยกิต

สาระการปรับปรุง

1.ปรับเพิ่มรายวิชาบังคับ เพื่อให้
ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ที่ ส าคั ญ ด้ าน
ชีวเคมีเพิ่มเติมมากขึ้น
2. เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชาจาก
422510 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็น
418546 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์

12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
418545 โครงงานวิจัยทางชีวเคมี 3(1-6-5) ปรั บ ลดรายวิ ช าเลื อกเ พื่ อใ ห้
Research Project in
สอดคล้องกับจานวนหน่วยกิ ต ที่ ล
Biochemistry
ดลง
4186xx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
Elective Course
4186xx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
Elective Course
4186xx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
Elective Course
รวม
12 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
418681 วิทยานิพนธ์ 1
8 หน่วยกิต
Dissertation I, Type 2.2
418696 สัมมนา 1
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
รวม
8 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
418682 วิทยานิพนธ์ 2
8 หน่วยกิต
Dissertation II, Type 2.2
418697 สัมมนา 2
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
รวม
8 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
418683 วิทยานิพนธ์ 3 8 หน่วยกิต
Dissertation III, Type 2.2
418698 สัมมนา 3
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar III (Non-credit)
รวม
8 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
418684 วิทยานิพนธ์ 4 8 หน่วยกิต
Dissertation IV, Type 2.2
418699 สัมมนา 4
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar IV (Non-credit)
รวม
8 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
418681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 6 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 2.2
418696 สัมมนา 1
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-credit)
รวม
6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
418682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 6 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 2.2
418697 สัมมนา 2
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-credit)
รวม
6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
418683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 9 หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 2.2
418698 สัมมนา 3
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non-credit)
รวม
9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
418684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 9 หน่วยกิต
Dissertation 4, Type 2.2
418699 สัมมนา 4
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 4 (Non-credit)
รวม
9 หน่วยกิต

สาระการปรับปรุง

ปรั บ การกระจายหน่ ว ยกิ ต
วิ ท ย านิ พ นธ์ ต ามนโ ย บ า ย
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ มี ก า ร
ประเมินตามคาอธิบายรายวิชา

ปรั บ การกระจายหน่ ว ยกิ ต
วิ ท ย านิ พ นธ์ ต ามนโ ย บ า ย
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ มี ก า ร
ประเมินตามคาอธิบายรายวิชา

ปรั บ การกระจายหน่ ว ยกิ ต
วิ ท ย านิ พ นธ์ ต ามนโ ย บ า ย
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ มี ก า ร
ประเมินตามคาอธิบายรายวิชา

ปรั บ การกระจายหน่ ว ยกิ ต
วิ ท ย านิ พ นธ์ ต ามนโ ย บาย
มห าวิ ท ย าลั ย แ ล ะ มี ก า ร
ประเมินตามคาอธิบายรายวิชา
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แผนการศึกษาปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
418685 วิทยานิพนธ์ 5 8 หน่วยกิต
Dissertation V, Type 2.2
รวม
8 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
418686 วิทยานิพนธ์ 6 8 หน่วยกิต
Dissertation VI, Type 2.2
รวม
8 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
418685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 9 หน่วยกิต
Dissertation 5, Type 2.2
รวม
9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
418686 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 9 หน่วยกิต
Dissertation 6, Type 2.2
รวม
9 หน่วยกิต

สาระการปรับปรุง

ปรั บ การกระจายหน่ ว ยกิ ต
วิ ท ย านิ พ นธ์ ต ามนโ ย บ า ย
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ มี ก า ร
ประเมินตามคาอธิบายรายวิชา
ปรั บ การกระจายหน่ ว ยกิ ต
วิ ท ย านิ พ นธ์ ต ามนโ ย บ า ย
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ มี ก า ร
ประเมินตามคาอธิบายรายวิชา
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ภาคผนวก ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. ในประกาศกระทรวงนี้
“อาจารย์ประจํา” หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา
“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจํ าหลั กสู ต รหลายหลัก สูต รได้ ในเวลาเดีย วกั น แต่ ต้อ งเป็ น หลัก สู ต รที่อ าจารย์ ผู้นั้ นมี คุ ณวุ ฒิต รง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา
๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์
๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ปรั ช ญาของการอุ ด มศึ ก ษา ปรั ช ญาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง
และบู ร ณาการศาสตร์ ที่ ต นเชี่ ย วชาญกั บ ศาสตร์ อื่ น ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี คุ ณ ธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ทั้ ง นี้ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาโท มุ่ ง ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกระบวนการสร้ า ง
และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถ
ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
สังคม และประเทศ
๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทาง
ดังนี้
ระบบไตรภาค
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
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โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ ๔ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์
โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ ๒ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
๗. การคิดหน่วยกิต
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘. โครงสร้างหลักสูตร
๘.๑ ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตและประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตชั้ นสู ง ให้ มี จํ านวนหน่ วยกิ ต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๘.๒ ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
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แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๘.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต
ทั้ ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้ อ งมี ม าตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้ ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้ อ งมี ม าตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษา
ที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิต
ที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
อนึ่ง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตร
ที่จะเข้าศึกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๐. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๐.๑.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณี ข องอาจารย์ พิ เ ศษ อาจได้ รั บ การยกเว้ น คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์
ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๓ ปริญญาโท
๑๐.๓.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๓.๓ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระ แบ่ ง ออกเป็ น
๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตํา แหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิ ช าการที่ไ ม่ใ ช่ ส่ว นหนึ่ ง ของการศึกษาเพื่อ รั บปริญ ญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไ ด้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ อยู่ในฐานข้อ มูล ที่เป็นที่ ยอมรั บ
ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๐.๔ ปริญญาเอก
๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อ ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ ซึ่ ง ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์
ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบั น รวมไม่ น้ อ ยกว่ า ๕ คน ทั้ ง นี้ ป ระธานกรรมการสอบต้ อ งเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ
ดังนี้
๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไ ด้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ อยู่ในฐานข้อ มูล ที่เป็นที่ ยอมรั บ
ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
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ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
๑๑.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ๑ คน ให้ เ ป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก
ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็น อาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ข องนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
รวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
๑๑.๒ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ๑ คน ให้ เ ป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการค้ น คว้ า อิ ส ระ
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้
รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา
๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า
๑๒.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
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๑๒.๔ ปริ ญ ญาเอก จะต้ อ งเป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า
ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี ม าก หรื อ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า และมี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
๓ ปีการศึกษา
๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๑๓.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิต
ที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียน
ที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา
๑๔. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
๑๔.๒ ปริญญาโท
๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สํ า หรั บ ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ หรื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
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๑๔.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
๑๔.๓ ปริญญาเอก
๑๔.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย
โดยคณะกรรมการที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น แต่ ง ตั้ ง ซึ่ ง จะต้ อ งประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายใน
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง
๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)”
อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
๑๕.๒ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ให้ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า “ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
(Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์
การกําหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ
(๑) การกํากับมาตรฐาน
(๒) บัณฑิต
(๓) นักศึกษา
(๔) คณาจารย์
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑๗. การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย โดยมี ก ารประเมิ น
และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี
๑๘. ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล่ า วได้ หรื อ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดและเจตนารมณ์ ข องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับเป็นแนวทาง
การบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม
ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ ง ออกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกําหนดตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๕. ระบบการจัดการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดให้ใช้ระบบทวิภาค
เป็นระบบมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่มิได้จํากัดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ระบบ
ทวิภาคในการจัดการศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอื่นได้เช่นกัน
อาทิ ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น จะต้องแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ
การแบ่งภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การคิดหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎี
และรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิตระบบทวิภาค
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อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาใช้ในการจัดการศึกษาควรเป็น
ระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๖. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปมี เ จตนารมณ์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ โดยให้ ศึ ก ษา
รายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง
การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่อง
หรื อรายวิช าขั้น สูง อีก และไม่ ควรนํ ารายวิ ชาเบื้ อ งต้ น หรือ รายวิช าพื้ น ฐานของวิช าเฉพาะมาจั ดเป็ น
วิชาศึกษาทั่วไป
๗. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มี ค วามรอบรู้ทั้ ง ภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิ บัติ ใ นสาขาวิ ช าการและวิ ช าชี พ ต่า ง ๆ ออกมารั บใช้ สั ง คม
รวมทั้ ง มุ่ ง เน้ น การเปิ ด สอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นานั ก วิ ช าการและนั ก วิ ช าชี พ ระดั บ สู ง
ให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากว่าปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร และระดับอนุปริญญา)
ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษาประเภทอื่น เช่น วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจําเป็นอย่างยิ่ง
ในการเปิดสอนและต้องคํานึงถึงความต้องการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเป็นสําคัญ รวมทั้งคํานึงถึงความซ้ําซ้อน
ในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วในสถาบันอื่น
๘. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว
ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม ดังนั้น จึงจัดไว้ในกลุ่ม
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ
เท่านั้น เพื่อให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติ
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับ
สถานประกอบการในภาคการผลิ ต หรื อ การบริ ก าร โดยอาจจั ด ในรู ป สหกิ จ ศึ ก ษา หรื อ การฝึ ก งาน
ในสถานประกอบการ และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้รับนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเท่านั้น
ในด้านอาจารย์ผู้สอนจํานวนหนึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาแล้วและหาก
เป็ น ผู้ ส อนจากสถานประกอบการต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
๙.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย์ ผู้ ส อน
ทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร นอกจากนั้น ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดเช่นกัน
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ทั้งนี้ อาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบั บ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ ต้ อ งมี ค ะแนนทดสอบความสามารถภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์
ที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง มาตรฐานความสามารถภาษาอั ง กฤษ
ของอาจารย์ประจํา
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ทุกประเภทข้างต้น
ของแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อให้สาธารณชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ
๙.๒ คุ ณ วุ ฒิ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าของหลั ก สู ต ร หมายถึ ง คุ ณ วุ ฒิ ที่ กํ า หนดไว้ ใ น
มาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศ
มาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้กําหนดเรื่องนี้ไว้ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED
(International Standard Classification of Education)
๙.๓ คุณสมบัติด้านตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ของหลักสูตรกลุ่มวิชาการ และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควรเป็นตําแหน่งทางวิชาการที่ได้
จากการประเมินผลงานที่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มหลักสูตรนั้น ๆ
กรณี อ าจารย์ ใ หม่ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก แม้ ยั ง ไม่ มี ผ ลงานทางวิ ช าการ
หลังสําเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน
ในระดับปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทาง
วิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ ชิ้น ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ ชิ้น ภายใน ๔ ปี หรือ
๓ ชิ้น ภายใน ๕ ปี
๙.๔ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นปฏิบัติการ คําว่า “ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ”
หมายถึง การทํางานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์
กับสถานประกอบการ หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว
๙.๕ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าจารย์ ป ระจํ า หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์หรือมีตําแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามที่กําหนดในแต่ละระดับปริญญา
โดยให้พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
๙.๖ สําหรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้สอบการค้นคว้าอิสระ
ในระดับปริญญาโท ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๐. การบริ ห ารหลั ก สูต รกรณี มี ข้อ ตกลงร่ ว มผลิ ตกั บ สถาบั นอุ ด มศึก ษาหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น
ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
๑๐.๑ การตกลงร่ ว มผลิ ต หมายถึ ง การทํ า ข้ อ ตกลงร่ ว มมื อ กั น อย่ า งเป็ น ทาง
การระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกนั้น ๆ
องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเท่านั้น
หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วม
ผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว
๑๐.๒ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถ
ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําและอาจารย์ประจําหลักสูตรได้
ทั้ ง นี้ เฉพาะกรณี ห ลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ก ลุ่ ม วิ ช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติ ก าร
บุ ค ลากรที่ ม าจากองค์ ก รที่ มี ค วามร่ ว มมื อ นั้ น สามารถทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รได้
แต่ต้องไม่เกิน ๒ คน
บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือเพื่อทําหน้าที่อาจารย์ประจํา อาจารย์
ประจําหลักสู ตร และอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรต้องมีคุณ วุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับนั้น ๆ และต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
ให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น ๆ
ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ให้นับรวมจํานวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาด้วย ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ต้องจัดสรรเวลาให้คําปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม
๑๒. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ําซ้อนกับงานของผู้อื่น
หรือการจ้างทํารายงานการค้นคว้าอิสระหรือ วิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบที่ทันสมัย เช่น ผ่านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หากพบว่ า มี ก ารคั ด ลอก การซ้ํ า ซ้ อ นกั บ งานของผู้ อื่ น หรื อ มี ก ารจ้ า งทํ า รายงาน
การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๓. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
๑๔. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑)
การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธ์
อย่างเดียว ให้สถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
๑๔.๑ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งมี ผ ลงานที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นผลงานที่ชี้ชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุน
การวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอนได้
๑๔.๒ สถาบั น ที่ จ ะเปิ ด สอนต้ อ งมี ห ลั ก สู ต รที่ ดี มี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เชื่อถือได้ และมีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ
๑๔.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ และสนับสนุน
งานวิจัยของผู้เรียน
๑๔.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน
๑๔.๕ สถาบันที่จะเปิดสอนควรพร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้
๑๕. การศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้าศึกษา
ในหลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง หรื อ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโทในสาขาวิ ช าเดี ย วกั น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ทั้งนี้ ในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหน่วยกิต
ได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง หากต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก
ให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา
๑๕.๓ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา
การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้แสดงรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ ชื่ อ ปริ ญ ญาและชื่ อ สาขาวิ ช า ให้ ต รงกั บ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเอกสารหลั ก สู ต รฉบั บ ที่ เ สนอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาเมื่อนําไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ
๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร
สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการให้ ค วามเห็ น ชอบ/อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่สภาสถาบันสามารถกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานหรือ กํา หนดแนวปฏิบั ติที่ เหนือ กว่าเกณฑ์ มาตรฐานฉบั บนี้ ได้ ทั้ง นี้ เพื่ อยกระดั บคุ ณ ภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
ในกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนด ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเข้าติดตามตรวจสอบและเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
๑๘. ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล่ า วได้ หรื อ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ภาคผนวก จ
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

แผนที่การกระจายรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Curriculum Map of Doctor of Philosophy Programme in Biochemistry Type 1.1
Year 1
Year 2
st
nd
st
1 semester
2 semester
1 semester
2nd semester
1st semester
418651 วิทยานิพนธ์ 1
418652 วิทยานิพนธ์ 2 418653 วิทยานิพนธ์ 3
418654 วิทยานิพนธ์ 4
418655 วิทยานิพนธ์ 5
แบบ 1.1 (6 หน่วยกิต) แบบ 1.1 418696 สัมมนา แบบ 1.1 (9 หน่วยกิต)
แบบ 1.1 (9 หน่วยกิต)
แบบ 1.1 (6 หน่วยกิต)
1
418697 สัมมนา 2
418698 สัมมนา 3
Expected Learning Outcome
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้เชิงลึกในศาสตร์
สามารถนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาได้

นาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เรียนมาประยุกต์เพื่อค้นคว้า
คิดวิเคราะห์และตอบปัญหาวิจัย รวมทั้งสามารถนาเสนอ
ผลงานวิจัยได้

Year 3
2nd semester
418656 วิทยานิพนธ์ 6
แบบ 1.1 (9 หน่วยกิต)
418699 สัมมนา 4

มีองค์ความรู้สมบูรณ์ในศาสตร์ และสามารถนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีมาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้

แผนที่การกระจายรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Curriculum Map of Doctor of Philosophy Programme in Biochemistry Type 1.2
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
st
nd
st
nd
st
nd
st
1 semester
2 semester
1 semester
2 semester
1 semester
2 semester
1 semester
2nd semester
418661
418662
418663
418664
418665
418666
418667
418668
วิทยานิพนธ์ 1
วิทยานิพนธ์ 2
วิทยานิพนธ์ 3
วิทยานิพนธ์ 4
วิทยานิพนธ์ 5
วิทยานิพนธ์ 6
วิทยานิพนธ์ 7
วิทยานิพนธ์ 8
แบบ 1.2
แบบ 1.2
แบบ 1.2
แบบ 1.2
แบบ 1.2
แบบ 1.2
แบบ 1.2
แบบ 1.2
418646 ระเบียบวิธี
418696 สัมมนา 1 418697 สัมมนา 2 418698 สัมมนา 3 418699 สัมมนา 4
วิจัยขั้นสูง
Expected Learning Outcome
เข้าใจกระบวนการดาเนินงานวิจัย เรียนรู้ได้
แสวงหาความรู้ในศาสตร์ นาองค์ความรู้และ แสวงหาความรู้ในศาสตร์และนาองค์ความรู้
มีองค์ความรู้สมบูรณ์ในศาสตร์ และสามารถ
ด้วยตนเอง แสวงหาองค์ความรู้เชิงลึกใน
เทคโนโลยีที่เรียนมาประยุกต์เพื่อค้นคว้า คิด และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบปัญหา นาองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาคิดวิเคราะห์
ศาสตร์ และสามารถนาองค์ความรู้และ
วิเคราะห์และสร้างโจทย์วิจัย รวมทั้งสามารถ วิจัย และนาเสนองานวิจัยได้
สังเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
นาเสนอผลงานวิจัยได้
ประเด็นปัญหาได้

แผนที่การกระจายรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Curriculum Map of Doctor of Philosophy Programme in Biochemistry Type 2.1
Year 1
Year 2
Year 3
st
nd
st
nd
st
1 semester
2 semester
1 semester
2 semester
1 semester
2nd semester
418641 เทคนิคและ
418671 วิทยานิพนธ์ 1
418672 วิทยานิพนธ์ 2
418673 วิทยานิพนธ์ 3
418674 วิทยานิพนธ์ 4
418675 วิทยานิพนธ์ 5
เครื่องมือทางชีวเคมีขั้นสูง
แบบ 2.1
แบบ 2.1
แบบ 2.1
แบบ 2.1
แบบ 2.1
418642 ชีวเคมีขั้นสูงเชิง
(3 หน่วยกิต)
(6 หน่วยกิต)
(9 หน่วยกิต)
(9 หน่วยกิต)
(9 หน่วยกิต)
ประยุกต์
418644 หัวขัอปัจจุบันทาง 418696 สัมมนา 1
418697 สัมมนา 2
418698 สัมมนา 3
418699 สัมมนา 4
418643 เซลล์วิทยาและ
ชีวเคมีขั้นสูง
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Expected Learning Outcome
มีองค์ความรู้สมบูรณ์ในศาสตร์ สามารถนาองค์ความรู้และ
นาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เรียนมาประยุกต์เพื่อตอบ
มีองค์ความรู้สมบูรณ์ในศาสตร์ และสามารถนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาได้
ปัญหาวิจัยได้ รวมถึงการค้นคว้า คิดวิเคราะห์และนาเสนอ
เทคโนโลยีมาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
ผลงานวิจัยได้

แผนที่การกระจายรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Curriculum Map of Doctor of Philosophy Programme in Biochemistry Type 2.2
Year 1
Year 2
Year 3
st
nd
st
nd
st
1 semester
2 semester
1 semester
2 semester
1 semester
2nd semester
418541 เทคนิคและ
418645
418681
418682
418683
418684
เครื่องมือทางชีวเคมี
โครงงานวิจัยทาง วิทยานิพนธ์ 1
วิทยานิพนธ์ 2
วิทยานิพนธ์ 3
วิทยานิพนธ์ 4
3418542 ชีวเคมีเชิง
ชีวเคมีขั้นสูง
แบบ 2.2
แบบ 2.2
แบบ 2.2
แบบ 2.2
ประยุกต์
3(1-6-5)
(6 หน่วยกิต)
(6 หน่วยกิต)
(9 หน่วยกิต)
(9 หน่วยกิต)
418543 เซลล์วิทยาและ 4186XX รายวิชา 418696
418697 สัมมนา 2 418698 สัมมนา 3
418699 สัมมนา 4
ชีววิทยาโมเลกุล 3
เลือก อย่างน้อย 9 สัมมนา 1
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
418544 หัวข้อปัจจุบัน หน่วย
1(0-2-1)
ทางชีวเคมี 3(3-0-6)
418546 ระเบียบวิธีวิจัย
Expected Learning Outcome
มีองค์ความรู้สมบูรณ์ในศาสตร์ เข้าใจกระบวนการ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้เชิงลึก นาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เรียนมาประยุกต์เพื่อ
ดาเนินงานวิจัย และสามารถนาองค์ความรู้และ
ในศาสตร์และ สามารถนาองค์ความรู้และ ตอบปัญหาวิจัยได้ รวมถึงการค้นคว้า คิดวิเคราะห์
เทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อศึกษาค้นคว้าองค์
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และนาเสนอผลงานวิจัยได้
ความรู้เชิงลึกได้
ประเด็นปัญหาได้

Year 4
semester
2nd semester
418685
418686
วิทยานิพนธ์ 5
วิทยานิพนธ์ 6
แบบ 2.2
แบบ 2.2
(9 หน่วยกิต)
(9 หน่วยกิต)
1st

มีองค์ความรู้สมบูรณ์ในศาสตร์ และ
สามารถนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีมา
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ได้

