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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
1. ชื่อหลักสูตร 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
   Master of Science Program in Biology 
2. ชื่อปริญญา 
   2.1 ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) 
   2.2 ช่ือยอ : วท.ม. (ชีววิทยา) 
   2.3 ช่ือเต็ม : Master of Science (Biology) 
   2.4 ช่ือยอ : M.S.  (Biology) 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญา 
  ประเทศไทยใหความสําคัญตอการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
พื้นฐาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและจริยธรรมในการทํางานการประยุกตใชวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ  ดังนั้นจําเปนตองมีบุคลากรดาน
ชีววิทยาท่ีมีความรูความสามารถท่ีจะวิเคราะหแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันบุคลากรที่มีความชํานาญ
ทางดานชีววทิยายังขาดแคลนอยูมาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาจึงมุงเนนการสราง
มหาบัณฑิตท่ีมีความรูและความสามารถที่ทันสมัยและเปนสากล เพื่อตอบสนองความตองการบุคลากรที่มี
ความพรอมในการพัฒนาตนเองไปสูความเปนนักวิชาการที่เช่ียวชาญดานการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับชีววิทยา ใน
แนวกวางและแนวลึก มีความสามารถนําความรูดานชีววิทยาไปประยุกตในการทํางานรับใชประเทศชาติและ
สังคมใหเกิดประโยชนสูงสุดในการประกอบอาชีพท่ีจะชวยเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนา
ประเทศใหเจริญกาวหนาทันตอการเปล่ียนแปลงในสถานการณของโลก เพียบพรอมไปดวยคุณธรรมและ
จริยธรรม สามารถดํารงตนอยูในสังคมในฐานะพลเมืองดี 

4.2 วัตถุประสงค 
  1. ใหการศึกษาระดับสูงทางดานชีววิทยา เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และมีความพรอมท่ีจะ
พัฒนาข้ึนเปนนักวิชาการระดับสูงในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ เพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม 

2. สงเสริมการคนควาวิจัยทางดานชีววิทยาท่ีสอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ
ของโลกในอันท่ีจะนํามาซ่ึงการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองและยั่งยืน 
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5. กําหนดการเปดสอน 
 ปการศึกษา 2550 
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  6.1 เปนนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางชาติท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร 
สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ หรือปริญญาตรีทางการศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกทางชีววิทยา 
  6.2 มีคุณสมบัติตามขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
7. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา 
  ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
8. ระบบการศึกษา 
  ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
9. ระยะเวลาศึกษา 
  ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
10.  การลงทะเบียน 
  ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
11.  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
  ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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12. อาจารยผูสอน 
 12.1 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 นางกรรณิกา  ชัชวาลวานิช 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (สัตววิทยา) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. มิญชวิทยาเปรียบเทียบ 
2. ลักษณะโครงสรางของระบบสืบพันธุในสัตวมีกระดูกสัน
หลัง 
3. จุลกายวิภาคศาสตร 
งานวิจัย 
1. Gross and microscopic structures of the male 
reproductive system in the whip-tail stingray (Dasyatis 
bleekeri)  
2. Light microscopic observations of the germ cell types 
of spermatogenesis in Siamese fireback pheasant 
(Lophura diardi) 
3. Scanning electron microscopy of glochidia and 
juveniles of the freshwater mussel, Hyriopsis myersiana 
4. Embryonic development of saddleback anemonefish 
(Amphiprion polymnus) Linnaeous (1957)), reared in the 
laboratory  
5. Duration and frequency of glochidia development of 
freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus 
Simpson, 1900 

424597 
424598 
424599 

424596 
424597 
424598 
424599 

2 นางสาวกันทิมาณี   
พันธุวิเชียร 
อาจารย 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (สัตววิทยา) 
วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) 
 

งานแตงเรียบเรียง 
1. พยาธิวิทยาทั่วไป 
2.ปฏิบัติการชีววิทยา  
3. Chronic toxicity of triphenyltin hydroxide to hybrid 
catfish: Hematological study 
งานวิจัย 
1. Regeneration and repair of superficial wounds in the 
skin of frogs, Rana tigerina Cantor 
2. The healing of cutaneous wound of Rana tigerina 
 

424452 
424454 
424521 
424553 
424554 
424597 
424598 
424599 

424553 
424554 
424592 
424596 
424597 
424598 
424599 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร 
ปรับปรุง 

  3. Comparative study of experimental Mycobacteriosis 
between snakehead fish (Chana striata) and frog (Rana 
tigerina) 
4. Promotion of aflatoxin B1-induced hepatocarcinogenesis 
by dichlorodiphenyl trochloroethane (DDT) 
5. Population genetics and molecular markers of apple 
snails in Thailand determined by RAPD analysis 

  

3 นางธีราพร อนันตะเศรษฐกูล 
อาจารย 
วท.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ) 
วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
วท.ด. (สรีรวิทยา) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. หลักชีววิทยา 
2. ปฏิบัติการชีววิทยา  
3. สารพิษ เรื่องระบบฐานขอมูลทางพิษวิทยา  
4. Nitric oxide and cerebral circulation  
งานวิจัย 

1. Ultrastructural changes in endothelial cell of cerebral 
microvessels after exposure to nitric oxide donor  
2. Hyposerotonin-induced nitric oxide supersensitivity in 
the cerebral microcirculation 
3. Effect of serotonin depletion on nitric oxide induced 
cerebrovascular nociceptive response 
4. Teaching and learning about cell and cell processes for 
grade 10 students 
5. Hyposerotonin induced nitric oxide supersensitivity of 
trigeminovascular system in rat: A hypothetic 
mechanism of migraine pathogenesis 

424451 
424553 
424597 
424598 
424599 

424553 
424596 
424597 
424598 
424599 
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นางสาวปยมา  ทัศนสุวรรณ 
อาจารย  
วท.บ. (พันธุศาสตร) 
M.Sc. (Bioprocess 
Technology) 
Ph.D. (Molecular Biology 
and Biotechnology) 
 
 

งานแตงเรียบเรียง 
ปฏิบัติการชีววิทยา  
งานวิจัย 
Characterization of site-biased methytransferase of 
Cubitus Interruptus fused with  M.SPR X (In submission) 

424553 
424554 
424597 
424598 
424599 

 

424553 
424554 
424596 
424597 
424598 
424599 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร 
ปรับปรุง 

5 นายสมาน  แกวไวยุทธ 
อาจารย 
กศ.บ. (ชีววิทยา)  
เกียรตินิยม อันดับ 2 
วท.ม. (สัตววิทยา) 
วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. หลักชีววิทยา 
2. ปฏิบัติการชีววิทยา  
3. Five  new  species  of  dactylogyrus  (Monogenea)  
from  cyprinid  fishes  in  Thailand  
งานวิจัย 
1. ปรสิตของปลาไมมีเกล็ดบางชนิดในแมนํ้าโขงใน
ประเทศไทย 
2. ปรสิตของปลามีเกล็ดบางชนิดในแมนํ้าโขงในประเทศ
ไทย 
3. สภาวะทางกายภาพของปาชายเลนเขตบางขุนเทียน 

424597 
424598 
424599 

 

 424561 
424596 
424597 
424598 
424599 

6 นางอุทัยวรรณ โกวิทวที 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (สัตววิทยา) 
Ph.D. (Aquatic Science) 
 

งานแตงเรียบเรียง 
1. การเก็บรักษาตัวอยางสัตว 
2. นิเวศวิทยาภาคปฏิบัติการ 
3. อนาคตสัตวนํ้าเศรษฐกิจตัวใหม : หอยมุกนํ้าจืด 
4. การเก็บรักษาตัวอยางพืชและสัตว 
งานวิจัย 
1. Species composition and abundance of plankton in the 
gut contents of the freshwater pearl mussel, Hyriopsis 
myersiana (Lea, 1856) 
2. Culture of glochidia of the freshwater pearl mussel 
Hyriopsis myersiana (Lea, 1856) in artificial media 
3. In vitro culture of glochidia Hyriopsis myersiana (Lea, 
1856) with suitable fish plasma 
4. Scanning electron microscopy of glochidia and 
juvenile of Hyriopsis myersiana (Lea, 1856) 
5. Studies on the plasma composition of fish hosts of the 
freshwater mussel, Hyriopsis myersiana, with 
implications for improvement of the medium for culture 
of glochidia 

424473 
424491 
424597 
424598 
424599 

 

424596 
424597 
424598 
424599 
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12.2 อาจารยสนับสนุนหลักสูตร 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 นางสาวงามทิพย  ภูวโรดม 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
อาหาร) 
M.S. (Food Process 
Engineering) 
Doctorat (Genie des 
Procedes Industriels) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. กาซกับการบรรจุผลิตภัณฑอาหาร 
2. หลักการบรรจุ 
3. การบรรจุผลิตภัณฑอาหารเบื้องตน 
4. การบรรจุผลิตภัณฑอาหาร 
งานวิจัย 
1. การพัฒนาภาชนะบรรจุจากใบตอง 
2. การพัฒนารูปแบบการบรรจุและอายุการเก็บรักษา
ทุเรียนกวน 
3. การศึกษาแนวโนมการถายเทสารจากพลาสติกที่สัมผัส
อาหาร 
4. การพัฒนาภาชนะบรรจุยอยสลายไดทางชีวภาพจากมัน
สําปะหลัง 
5. การบรรจุแบบแอคตีฟเพ่ือเพ่ิมอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ 
อาหาร 

424599 424599 

2 นางสาวจินดาวรรณ  
สิรันทวิเนติ 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) 
Ph.D. (Agricultural  
Sciences) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. ระบบไหลเวียนเลือด 
2. การเก็บรักษาตัวอยางสัตว 
3. โครงรางเซลล 
4. ปฏิบัติการชีววิทยา 424112 
งานวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของซีรัมจระเขนํ้าจืดพันธุไทยในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
2. Occurrence of small, round vesicles in the acrosome of 
elongating spermatids from a mouse mutant line with 
partial deletion of the Y chromosome 
3. Role of acrosomal matrix proteases in sperm-zona 
pellucida interactions 
4. Complement activity of Thai freshwater crocodile 
(Crocodylus siamensis) serum 
 

424553 
424596 
424597 
424598 
424599 

 

424553 
424584 
424596 
424597 
424598 
424599 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร 
ปรับปรุง 

  5. Efficacy of Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) 
serum on bacterial growth inhibition 

  

3 นางสาวตุลารัฐ  ครองยุทธ 
อาจารย 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (สัตววิทยา) 

งานแตงเรียบเรียง 
ปฏิบัติการชีววิทยา 
งานวิจัย 
Study on Eimeria tenella in infected chickens and its 
control 

424597 
424598 

 

424597 
424598 

 

4 นางนันทพร  จารุพันธุ 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (ชีววิทยา) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. สัตววิทยา 
2. สัตววิทยาปฏิบัติการ 
3. สัตวไมมีกระดูกสันหลัง I 
4. สัตวไมมีกระดูกสันหลัง II 
5. โปรโตซัวในแหลงนํ้าจืด 
6. โพรโทซัวและจุลชีพสัตวในนํ้าจืด 
งานวิจัย 
1. สถานภาพสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยาพื้นที่ปาภูหลวง-วัง
นํ้าเขยีว 
2. ศักยภาพเชิงนิเวศวิทยาในเขตลุมนํ้าลําพระเพลิง
กรณีศึกษาการปลูกไมกฤษณา 
3. Biodiversity of freshwater protozoa 
4. On the geographic distribution of Loxodes rex 
(Protozoa, Ciliophora) and other endemic species of 
ciliates 
5. Water quality and identification of organisms found at 
in the take water area of South Bangkok Thermal Plant 

424597 
424598 
424599 

424596 
424597 
424598 
424599 

 
 

5 นางนิตยา  เลาหะจินดา 
รองศาสตราจารย 
กม.บ. (ประมง) 
M.Sc. (Marine Biology) 
Ph.D. (Zoology) 
 

งานวิจัย 
1. การเพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้าชายฝงโดยการสรางสาหรายแบบ 
แขวนรวมกับการปลูกหญาทะเล 
2. การลดสิ่งปนเปอนในหอยเชอรี่เพ่ือการบริโภค 
3. การตรวจวัดสารมลพิษตกคางในสัตวที่เล้ียงดวยหอยเชอรี่ 
4. Distribution of Pila polita in a Southern Province of 
Thailand 
 

424599 424599 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร 
ปรับปรุง 

  5. Genetic diversity of introduced (Pomacea 
canaliculate) and native (Pila) apple snails in Thailand 
reveal by randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) 
analysis 

  

6 นางสาวนิตยา  สมทรัพย 
อาจารย 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-
ชีววิทยา) 
วท.ม. (ชีววิทยา)  

งานแตงเรียบเรียง 
ปฏิบัติการชีววิทยา  
งานวิจัย 
Effect of pellet size and dietary energy level on growth, 
diet utilization, digestibility and morphology of digestive 
tract of  hybrid Clarias Catfish (Clarias macrocephalus x 
C.gariepinus) 

424483 
424484 
424597 
424598 

424597 
424598 

7 นายบพิธ จารุพันธุ 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (ประมง) 
วท.ม. (สัตววิทยา) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. สัตววิทยา 
2. สัตววิทยาปฏิบัติการ 
3. สัตวไมมีกระดูกสันหลัง I 
4. สัตวไมมีกระดูกสันหลัง II 
5. โปรโตซัวในแหลงนํ้าจืด 
6. โพรโทซัววิทยา 
งานวิจัย 
1. Biodiversity of freshwater protozoa 
2. On the geographic distribution of Loxodes rex 
(Protozoa, Ciliophora) and other endemic species of 
Ciliates 
3. Water quality and identification of organisms found at 
the in take water area of South Bangkok Thermal Plant 

424597 
424598 
424599 

 
 

424596 
424597 
424598 
424599 

 
 

8 นางบุญเก้ือ  วัชรเสถียร 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (สัตววิทยา) 
วท.ม. (สัตววิทยา) 
Ph.D. (Entomology) 

งานวิจัย 
1. ศักยภาพในการเพ่ิมประชากรของ Cis chinensis 
Lawrence (Coleoptera: Ciidae) และ Platydema 
waterhousei Gelbien (Coleoptera: Tenebrionidae) และ
การควบคุมโดยการเปล่ียนแปลงสภาพบรรยากาศ 
2. Effect of modified atmospheres on mortality of Cis 
chinensis Lawrence (Coleoptera: Ciidae) reared on dried 
Ling-zhi mushroom Ganoderma lucidum (Fr.) 

424481 
424583 
424597 
424598 
424599 

 

424583 
424596 
424597 
424598 
424599 

 



9 
 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร 
ปรับปรุง 

9 นายบุญสง  คงคาทิพย 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (เคมี) 
วท.ม. (เคมีอินทรีย) 
Ph.D. (Organic Chemistry) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. การสังเคราะหสารประกอบอินทรียเบื้องตน : การ
ออกแบบ 
2. การสังเคราะหสารอินทรีย : การวิเคราะหการออกแบบ 
งานวิจัย 
1. Inhibitory effects of 2 substituted-1-naphthol 
derivatives of cyclooxygenase I and II 
2. Synthesis of novel rhinacanthins and related anticacer 
napthoquinone esters 
3. First isolation from Clausena excavata4. The first 
synthesis of 16-beta-chloro-and 16-beta-
bromocyproterone acetate 

424599 424599 

10 นายพนัส  ธรรมกีรติวงศ 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
Post. Dip. in Agri.Sci.    
(Animal Science) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
ปร.ด. (อายุรศาสตรเขต
รอน) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. วิทยาตอมไรทอ 
2. ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว 
งานวิจัย 
1. อิทธิพลของฤดูกาลและความเครียดแบบเฉียบพลันตอ
การเปล่ียนแปลงสารชีวเคมีกลุมโปรตีนของไกฟาหลังขาว
ในกรงเล้ียง 
2. อิทธิพลของฤดูกาลและความเครียดเฉียบพลันตอการ
เปล่ียนแปลงเกลือแรตอตานอนุมูลอิสระของไกฟาหลัง
ขาวในกรงเล้ียง 
3. การศึกษาผลกระทบของไตรฟลูราลินตอเน้ือเยื่อตับและ
ตับออนและการตกคางในกลามเน้ือ และน้ําเล้ียงกุงกุลาดํา 
4. Seasonal profile of plasma sex steroids in captivity and 
confinement-induced corticosterone level in Thai silver 
pheasant Lophura nycthemera jonesi. (In submission) 
5. Riboflavin-deficient and Trichinella spiralis-induced 
stresses on plasma corticosterone associated with 
spermatogenesis in male wistar rat (In submission) 
 
 
 

424597 
424598 
424599 

 
 

424596 
424597 
424598 
424599 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร 
ปรับปรุง 

11 นางพัฒนี  จันทรโรทัย 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะ
แวดลอม) 
Ph.D. (Allied and 
Aquaculture) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. วิวัฒนาการ ความเปนมาและกระบวนการกําเนิด
สิ่งมีชีวิต 
2. วิวัฒนาการของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
3. วิวัฒนาการของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
งานวิจัย 
1. Histological study of the Digestive system in Zoeal 
stages of the mud crab (Scylla olivacea) 
2. Evaluation of different larval foods for survival and 
development of early stage Mud crab (Scylla olivacea) 
from Zoea to Megalopa and from Megalopa to Crab stage 
3. Salinity level on survival rate and development of mud 
crab (Scylla olivacea) from zoea to mogalopa and from 
megalopa to crab stage 
4. Effects on growth, diet utilization and fish health of feeding 
hybrid Clarias catfish (Clarias macrocephalus x C. 
gariepinus) diets with and without vitamin and mineral 
supplements daily and alternate days 
5. Morphological study in zoeal stages of mud crab : 
Scylla olivacea (Herbst, 1796) 

424483 
424484 
424498 
424597 
424598 
424599 

424596 
424597 
424598 
424599 

12 นางพิณทิพย  กรรณสูตร 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (วิทยาศาสตร) 
วท.ม. (สัตววิทยา) 

งานแตงเรียบเรียง 
ปรสิตวิทยาเบื้องตนของมนุษย 
งานวิจัย 
1. ชนิดของหนอนพยาธิ (helminths) ในทางเดินอาหาร
ของปลา นํ้าจืดบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
กทม. 
2. การสํารวจพยาธิในโลหิตของกระบือไทย 
3. ปรสิตของสัตวเลือดเย็นในบึงมักกะสัน เนนเฉพาะชนิดที่
ติดตอถึงคน 
4. Intestinal nematodes of swine in the village 
5. An enzyme-linked immunosorbent assay for diagnosis 
of fascioliasis in swamp buffaloes 
 

424597 
424598 

424597 
424598 



11 
 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร 
ปรับปรุง 

13 นางเพียรศิริ   
ปยะธีรธิติวรกุล 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (สัตววิทยา) 
วท.ม. (ชีววิทยาทางทะเล) 
M.S. (Biology) 

งานแตงเรียบเรียง 
ชีววิทยาของมลพิษ 
งานวิจัย 
1. Effects of salinity on acute toxicity of  lead nitrate to 
larval stages of giant freshwater prawn, Macrobrachium 
rosenbergii  (de Man) 
2. Effects of steroid sapogenin on growth and molting of 
thegiant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii 
(de Man) 
3. Effects of heavy metal and depotassium ascorbate-2-
sulfate on alkaline and acid phosphatases in 
Macrobrachium Rosenbergii (de Man) 
4. A rapid gel staining technique for detection of 
phophydrolysis of ascorbate-2-monophosphate by acid 
and alkaline phosphatases from shrimp 
5. Chemical control of red tide phytoplankton 
(Chattonella marina and Heterosigma akashiwo) in the 
black tiger shrimp (Penaeus monodom) ponds 

424482 
424582 
424597 
424598 

424582 
424597 
424598 

14 นางมณจันทร  เมฆธน 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
M.Sc. (Biology) 
Ph.D. (Biology) 
 

งานแตงเรียบเรียง 
1. เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา 
2. ชีววิทยาของนํ้าและการจัดการแหลงนํ้า 
3. สิ่งแวดลอมเทคโนโลยีและชีวิต 
4.ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือการ
สงเสริมการ เกษตรหนวยที่ 11 สาขาวิชาสงเสริม
การเกษตรและ สหกรณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
งานวิจัย 
1.  Biological control of brown planthopper (Nilaparvata 
lugens, Stal) on rice by Metarhizium spp.  
2.  Artificial media for mass rearing of entomopathogenic 
nematode Heterorhabditis indica (Thai Strain) 
3. Efficacy of Paecilomyces lilacinus in controlling egg 
stage of golden apple snail (Pomacea canaliculata) 
 

424485 
424491 
424597 
424598 
424599 

424591 
424596 
424597 
424598 
424599 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร 
ปรับปรุง 

  4. Efficacies of some beneficial bacteria on the 
colonization and inhibition of Vibrio harveyi in black 
tiger shrimp (Penaeus monodon Fabricius) larvae 
5. Effectiveness of “Biobest” (Bacillus subtilis NSRS89-
24+ MK-007) in controlling rice sheath blight disease 
from Rhizoctonia solani Kuhn 

  

15 นางเยาวลักษณ  
บุรินทราธิกุล 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (ชีววิทยา)  
เกียรตินิยม อันดับ 2 
วท.ม. (สัตววิทยา) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. ชีววิทยา 
2. ปฏิบัติการสรีรวิทยาของมนุษย 
3. ปฏิบัติการชีววิทยา 
4. ระบบประสาท 
5. สรีรวิทยาของมนุษย 
งานวิจัย 
1. ผลของสารสกัดกวาวเครือขาวตอระดับแคลเซียมใน
เลือด และแผนกระดูกออนของกระดูกขาของหนูหยานมท่ี
ตอนตัดตอมไทรอยด-พาราไทรอยด 
2. พิษเรื้อรังของพาราควอตตอเน้ือเยื่อตับ, ไต และปอดของ
หนูขาวเล็ก 
3. การตรวจสอบสัตวปกที่ไดรับอาหารผสมหอยเชอรี่ 
4. Efftects of meditation on the T-lymphocytes, B-
lymphocytes and natural killer cells production 

424597 
424598 

424597 
424598 

16 นางสาววัชริยา 
ภูรีวิโรจนกุล 
วท.บ. (ประมง) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรการ
ประมง) 
ปร.ด. (สัตววิทยา) 

งานแตงเรียบเรียง 
ปฏิบัติการปรสิตวิทยาเบื้องตนของมนุษย 
งานวิจัย 
1. ปรสิตในปลาสรอยขาว Cirrhinus jullieni Sauvage จาก
แมนํ้าสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
2. ประสิทธิภาพของสารสกัดพญายอและใบฝรั่งเพ่ือ
ควบคุม Zoothamnium sp. ในลูกกุงกุลาดําระยะ postlarva   
3. ปรสิตและแบคทีเรียในลูกปลาบึก (Pangasianodon 
gigas Chevey) 

4. Standard protocol for the application of  β–1,3-glucan 
for black tiger shrimp (Penaeus monodon Fabricius) 
culture  

424597 
424598 

424597 
424598 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร 
ปรับปรุง 

  5. Bacterial and fungal infection in Mekong giant catfish 
(Pangasianodon gigas Chevey) hatchery 

  

17 นายวิกรม  รังสินธุ 
อาจารย 
วท.บ. (ประมง) 
วท.ม. (ประมง) 

งานวิจัย 
1. Suitable condition for induction of gynogenesis in Cat 
Fish, Clarias macroccphalus, using sperm of Pongasius 
suitchi  
2. Morphology, chromosome counts and genomic 
analysis of abnormal haploid Clariids (Clarias 
macrocephalus) 
3. Androgenic Pangasius hypophthalumus produced by 
UV irradiation of egg of Clarias goriepinus and 
temperature 
4. Allotriploidy increases sterility in the hybrid between 
Clarias macrocephalus and Clarias gariepinus 

424597 
424598 

424597 
424598 

 

18 นายวิน  เชยชมศรี 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (อายุศาสตรเขตรอน) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. คูมือการตรวจโรคหนอนพยาธิ 
2. คูมือปฏิบัติการควบคุมโรคพยาธิใบไมตับ สําหรับ
เจาหนาที่สาธารณสุข 
3. คูมือดําเนินการควบคุมโรคพยาธิปากขอในชุมชน 
4. การเล้ียงและขยายพันธุนกขุนทองไทย 
งานวิจัย 
1. ชนิดและปริมาณของหนอนพยาธิในระบบหญากรองน้ํา
เสีย 
2. การเพ่ิมปริมาณของ MP และ EP variants ของ 
Heliocoverpa armigra nucleopolyhedrovirus ในเซลล
เพาะเล้ียงของ Heliothis zea 
3. การเพ่ิมปริมาณของนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสหนอน
กระทู หอมในเซลลเพาะเล้ียง 
4. การตรวจหาหนอนพยาธิในปลาที่เล้ียงในระบบบอ
บําบัดนํ้าเสีย 
5. ประสิทธิภาพของซีรัมจระเขนํ้าจืดพันธุไทยในการ
ยับยั้งการ เจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
 

424597 
424598 

424553 
424597 
424598 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร 
ปรับปรุง 

19 นางวิยะดา  สีหบุตร 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (สัตววิทยา) 
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. สังขวิทยา 
2. วิทยาตอมไรทอ 
งานวิจัย 
1. นิวโรซีครีชัน และการซอมเปลือกของหอยทากยักษ 
2. การตรวจสอบสารตกคางของจุนสีในนาขาว 
3. การควบคุมประชากรของหอยเชอรี่ในนาขาว โดยใช
พยาธิตัวกลม 

424597 
424598 
424599 

424596 
424597 
424598 
424599 

20 นายวีรยุทธ  เลาหะจินดา 
รองศาสตราจารย 
กม.บ. (ประมง) เกียรตินิยม 
วท.ม. (สัตววิทยา) 
Ph.D. (Wildlife Biology) 

งานแตงเรียบเรียบ 
1. กายวิภาคศาสตรของกระตาย 
2. กายวิภาคศาสตรของฉลาม 
3. สัตวเล้ียงลูกดวยนม 
4. ปกษีวิทยา 
5. อนุกรมวิธานของสัตว 
งานวิจัย 
1. สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบกบริเวณปาทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี (ผืนปาตะวันตกรอยตอของภาคเหนือและ
ภาคใต) 
2. การเปรียบเทียบสังคมนกระหวางปาธรรมชาติและปาที่
ถูกรบกวนตามแนวทอสงกาซธรรมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี 
3. Chaperina อึ่งสกุลใหมของประเทศไทย 
4. Rhacophorus pardalis ปาดที่พบใหมในประเทศไทย 
5. Ecology of the Goral (Naemorhedus goral) in Om Koi 
Wildlife Sanctuary, Thailand 

424597 
424598 
424599 

424596 
424597 
424598 
424599 

21 นายวุฒิ  ทักษิณธรรม 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (สัตววิทยา) 

งานแตงเรียบเรียง 
อนุกรมวิธานของสัตว 
งานวิจัย 
ความหลากชนิดของสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบกตัวเต็มวัย
และวัยออนในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 
 
 

424597 
424598 

424581 
424597 
424598 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร 
ปรับปรุง 

22 นางศุภลักษณ 
โรมรัตนพันธ 
รองศาสตราจารย 
กศ.บ. (ชีววิทยา)  
เกียรตินิยม อันดับ 2 
วท.ม. (สัตววิทยา) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. ไมโครเทคนิคทางสัตว 
2. กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของคอรเดต 
3. บทปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรของกระตาย 
4. เทคนิคทางเน้ือเยื่อวิทยา (2538) 
5. ตํารา “เทคนิคเน้ือเยื่อสัตว” (2545) 
งานวิจัย 
1. การศึกษาพยาธิสภาพในปลาดุก  ปลาชอน และปลา
สวาย ที่ไดรบัเช้ือแอโรโมนาสไฮโดรฟลา 
2. ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร ของอวัยวะสืบพันธุเพศ
เมียของจระเขนํ้าจืดพันธุไทย (Crocodylus siamensis 
Schneider).  
3. ลักษณะทางจุลกายวิภาคของอัณฑะและทอนําอสุจิ ของ
จระเขนํ้าจืดพันธุไทย (Crocodylus siamensis) 
4. การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของเซลลสรางสิ่งคัดหล่ัง 
ในทางเดินอาหาร ของคางคาวกินแมลงและคางคาวกิน
ผลไม 
5. Androgenetic Pangasius hypophthalmus produced by 
UV irradiation of eggs of Clarias gariepinus and 
temperature shocks  

424597 
424598 
424599 

 

424596 
424597 
424598 
424599 

23 นายสมชัย  พรบันลือลาภ 
B.S. (Biochemistry) 
M.S. (Biochemistry) 
Ph.D. (Biochemistry) 

งานวิจัย 
1. Effects of mangostin from mangosteen peel on 
toxicity, esterase and glutathione-S-transferase in rice 
weevils (Sitophilus oryzae L.) 
2. Effects of mangosteen’s peels and rambutan’s seeds on 
toxicity, estearse and glutathione-S-transferase in rice 
weevil (Sitophilus oryzae L.) 

424599 424599 

24 นายสมภพ  นวีภาพ 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (สัตวศาสตร) 
เกียรตินิยม อันดับ 2 
สพ.บ. เกียรตินิยม อันดับ 2 
วท.ม. (สัตววิทยา) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. กายวิภาคศาสตรของฉลาม 
2. กายวิภาคศาสตรของกระตาย 
3. กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของคอรเดต 
4. วิทยากระดูก 
5. พิษของยาคลอแรมเฟนิคอลในสัตวเล้ียง (สุนัข, แมว) และคน

424521 
424597 
424598 
424599 

424592 
424596 
424597 
424598 
424599 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูต 
ปรับปรุง 

  งานวิจัย 
1. กายวิภาคของกะโหลกและขากรรไกรลางในหมีหมา 
2. ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรของอวัยวะสืบพันธุเพศ
เมียของจระเขนํ้าจืดพันธุไทย (Crocodylus siamensis 
Schneider) 
3. ลักษณะทางจุลกายวิภาคของอัณฑะและทอนําอสุจิของ
จระเขนํ้าจืดพันธุไทย (Crocodylus siamensis)   
4. การศึกษาจุลกายวิภาคของ Vomeronasal organ  และ
สมองสวนที่เก่ียวของของสัตวในครอบครัว Viveridae 
5. มหกายวิภาคของระบบตางๆของกวางในประเทศไทย 

  

25 นายสุรเชษฐ  จามรมาน 
B.Sc. (Agriculture) 
M.S. (Agriculture) 
Ph.D. (Enotomology) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. Insect ecology 
2. Sampling technique 
งานวิจัย 
1. Cricket production technology for industrial scale 
2. Insect diversity around Ratchaburi electric factory 
3. Fresh soybean pest management 
4. Sweet corn pest management 

424599 424599 

26 นายสุรพล  วิเศษสรรค 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
Ph.D. (Toxicology) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. กลไกของสารพิษในสัตว 423581 
2. ขบวนการเมแทบอลิซึมของสารแปลกปลอมในสัตว 
โดยเอนไซมทําลายพิษ   
3. พิษจากพืช และแนวทางการใชสารสกัดจากพืชทาง
การเกษตร  
4. ผลของสารพิษตอสิ่งที่มีชีวิตและการปองกันกําจัดศัตรู
ในบานเรือนโดยวิธีธรรมชาติ  
5. An improved neem extraction method on farms in 
Thailand 
งานวิจัย 
1. Increased glutathione S-transferase activity and 
glutathione content in an insecticide-resistant strain of 
Tribolium castaneum (Herbst) 

 

424473 
424491 
424597 
424598 
424599 

 
 
 

424591 
424596 
424597 
424598 
424599 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร 
ปรับปรุง 

  2. Effects of Azadirachtin from various Thai neem 
extracts on some detoxification enzyme activities in 
Callosobruchus maculatus F  
3. Effects of root extract from derris (Derris elliptica 
Benth) on mortality and detoxification enzyme levels in 
the diamondback moth larvae (Plutella xylostella Linn.) 
4. Toxicity of 4,11-selinnadien-3-one from nutsedge 
(Cyperus rotundus L.) tuber extracts to diamondback 
moth larvae (Plutella xylostella L.), detoxification 
mechanisms and toxicity to non target species 
5. Detoxification mechanisms of the golden apple snail 
(Pomacea canaliculata L.) against nut grass (Cyperus 
rotundus L.) extracts containing 4,11-selinnadien-3-one and 
extract toxicity to some nontarget species 

  

27 นายสุรพล  อาจสูงเนิน 
ผูชวยศาสตราจารย 
กศ.บ. (ชีววิทยา-เคมี) 
วท.ม. (สัตววิทยา) 
วท.ด. (วิทยาศาสตร
ชีวภาพ) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. การเก็บรักษาตัวอยางสัตว   
2. Draft manual for field study on waterbirds in Thailand 
งานวิจัย 
1. Relationship between prevalence and intensity of 
Opisthorchis viverrini infection and clinical symptoms 
and signs in a rural community in north-cast Thailand 
2. Intensity of Opisthorchis viverrini infection and 
prevalence of intestinal parasites: Study of a community in 
Thailand 
3. Imposex in sublittoral and littoral gastropods from the 
Gulf of Thailand and Strait of Malacca in relation to 
shipping  
4. Sexual aberrations in gastropods in the Gulf of 
Thailand and Strait of Malacca in relation to shipping 

424597 
424598 
424599 

 
 
 
 

424581 
424596 
424597 
424598 
424599 

28 นางสาวสุรินทร 
ปยะโชคณากุล 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (ชีวเคมี) 

งานวิจัย 
1. Identification of mango cultivars by DNA 
fingerprinting technique 
 

424559 424599 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน หลักสูตร 
ปรับปรุง 

 วท.ม. (พันธุศาสตร) 
Dr. Agr. (Plant Molecular 
Biology) 

2. Evolution of a multigene family that encodes the 
Kunitz chymotrypsin inhibitor in winged bean: a possible 
intermidiate in the generation of a new gene with a 
dictinct pattern of expression 
3. RAPD technique in silkworm (Bombyx mori) : strain 
differentiation and identification 
4. Cloning of 1-aminocyclopropane-1- aminocyclopropane 
–1- carboxylate deaminase gene from soil microorganism 

  

29 นายอภิสิทธิ์ ทิพยอักษร 
อาจารย 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะ
แวดลอม) 

งานวิจัย 
1. Distribution of Wolbachia endosymbionts in 
arthropods in Thailand 
2.  Additions to the distributions of rice field odonates in 
Thailand 
3. Wolbachia infection complexity among insects in the 
tropical  rice-field community 
4. Molecular evidence of Wolbachia infection in natural 
populations of tropical odonates 
5. Records of rice field Odonata from Thailand 

424597 
424598 

424597 
424598 
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12.3 อาจารยพิเศษ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนง - คุณวุฒิ 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอนใน 
หลักสูตรใหม 

1 นายจารุวัฒน  นภีตะภัฏ 
วท.บ. (ประมง) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 
M.Sc. (Aquaculture 
Environment 
Engineering) 
Ph.D. (Fisheries) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. สัตววิทยา  
2. สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
งานวิจัย 
1. Life cycle of cultured pharaoh cuttlefish, Sepia pharaonis 
Ehrenberg, 1831 
2. Behaviour of juvenile cephalopods: preference for texture and 
brightness of substrata 
3. Tolerance of  eggs and hatchlings of neritic cephalopods to salinity 
changes 
4. Double eggs of Pharaoh Cuttlefish, Sepia pharaonis Ehrenberg, 1830 
5. Life cycle of cultured Bobtail Squid, Euprymnahyllebergi  

424599 

2 นายชวลิต  วิทยานนท 
วท.บ. (ประมง) 
วท.ม. (ชีววิทยาทาง
ทะเล) 
D.Sc. (Aquatic 
Bioscience) 

งานวิจัย 
1. Schistura kaysonei, (Teleostei: Balitoridae) a new cave fish from 
the Khammouan Karst, Laos PDR. 
2. Three new species of fishes from the Tham Phra caves in northern 
Thailand 
3. Schistura pridii a new nemacheiline loach (Teleostei:balitoridae) 
from Upper Chao Phraya drainage, northern Thailand 
4. Acrochordonichthys gyrinus, a new species of akysid catfish 
(Teleostei:Siluriformes) from Thailand 
5. CD-ROM of, Mekong fish database (Taxonomic Fish Database for 
the Mekong Basin) by the Mekong River Commission (MRC 
Fisheries Assessment Program) 

424599 

3 
 

นายชัยวุฒิ  สุดทองคง 
วท.บ. (ประมง) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร
ประมง) 
Ph.D. (Marine 
Pathology) 

งานวิจัย 
1. ปริมาณของวิบริโอแบคทีเรียในนํ้าและในตับชวงที่กุงกุลาดําแสดง
อาการปวย และตายในบอดิน และบอบุดวยพลาสติก 
2. การศึกษาอิรอโดไวรัสในปลาทะเลและในปลาสวยงามนํ้าจืด 
3. ผลของปริมาณออกซิเจน ความเค็ม และอุณหภูมิตอการตายของกุง
ขาวที่ติดเช้ือทอราซินโดรมไวรัส 
4. การระบาดของโรคทอราซินโดรมในกุงกุลาดํา. 
5. การศึกษาโรคทอราและการจําแนกเช้ือไวรัสทอราซินโดรมของกุง
กุลาดําในประเทศไทย 

424599 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนง - คุณวุฒิ 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอนใน 
หลักสูตรใหม 

4 นางสาวประไพภัทร  
คลังทรัพย 
วท.บ. (สาธารณสุข) 
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) 
Ph.D. (DNA damage 
and repair) 
 

งานวิจัย 
1. การทดสอบฤทธิ์กอกลายพันธุใน p53 gene ของผลิตภัณฑเสริม
อาหาร Prostalamin 
2. การทดสอบฤทธิ์กอกลายพันธุใน p53 gene ของผลิตภัณฑเสริม
อาหาร Cerebramin 
3. การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
Testalamin 
4. การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
Cerebramin 
5. Nucleotide excision repair (NER) of the plasmid borne NFA2 gene 
in Saccharomyces cerevisiae 

424599 

5 พ.ญ.ประภาศรี 
จงสุขสันติกุล 
พ.บ. 
ส.ม. อ.ว. (เวชศาสตร
ปองกัน) 

งานแตงและเรียบเรียง 
1. ความเปนมาของการควบคุมโรคหนอนพยาธิในประเทศไทย 
2. สถานการณของโรคหนอนพยาธิประเทศไทย 
งานวิจัย 
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับ
ทางอิมมิวโนวิทยา 
2. โครงการศึกษาระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิสตองจิลอยด ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
3. โครงการเฝาระวังโรคพยาธิใบไมเลือด : การสํารวจทางซีรัมวิทยา
ของโรคหนอนพยาธิใบไมเลือดในชุมชนรอบเขื่อนปากมูล จังหวัด
อุบลราชธานี 
4. Epidemiology of opisthorchiasis and national control program in 
Thailand 
5. Potential health risks of liverfluke infection caused by fish 
consumption in Thailand 

424599 

6 นางมัณฑนา  มิลน 
วท.บ. (เคมี) 
Ph.D. (Agricultural 
Chemistry) 

งานวิจัย 
1. ความเปนพิษของสารสกัดจากหางไหล (Derris elliptica Benth) ตอ
หนอนเจาะลําตนขาวโพด (Ostrinia furnacalis (Guenee) และการเสริม
ฤทธิ์ดวย PBO 
2. Effects of root extract from derris (Derris elliptica Benth) on 
mortality and detoxification enzyme levels in the diamondback moth 
larvae (Plutella xylostella Linn.) 
3. Toxicity of 4, 11-selinnadien-3-one from nutsedge (Cyperus 

424599 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนง - คุณวุฒิ 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอนใน 
หลักสูตรใหม 

  rotundus L.) tuber extracts to diamondback moth larvae (Plutella 
xylostella L.), detoxification mechanisms and toxicity to non target 
species 
4. Synergistic effects of sesme oil with cypermethrin on the survival and 
detoxification enzyme activity of Plutella xylostella L. Larvae 

 

7 นางลักขณา  หิมะคุณ 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) 
 

งานแตงเรียบเรียง 
เซลลพยาธิวิทยา 
งานวิจัย 
1. Chromosome abnormalities of cells from primary culture of oral 
cancer 
2. Inhibitory effect of piperine on 1, 2-dimethyl hydrazine induced 
formation of aberrant crypt foci in the rat colon 
3. Effect of stervioside on chromosome of bone marrow cells in 
Hamsters using a cytogenetic method 
4. Segmentation of chromosome Images suing and adaptive  
thresholding technique and a water shed algorithm 
5. Genotoxic effect of Thunbergia lauriforia Linn. on the induction of 
micronuclei in the Wistar rat 

424599 

8 นายวงศปฐม  กมลรัตน 
วท.บ. (ประมง) 
M.Sc. (Fish Genetics) 
Ph.D. (Fish Genetics) 

งานวิจัย 
1. Polymorphic microsatellite loci from the Southeast Asian cyprinid, 
Barbodes gonionotus (Bleeker) 
2. Testing of the Hungarian common carp hybrid (P-31) for 
producing the second generation of parental lines 
3. Body configuration improvement of local strain of common carp 
4. Genetic variation of scale circulus spacing (CIRC) in a Tilapia 
hybrid (Oreochromis mossambicus x O. urolepis hornorum) 
5. Microsatellite polymorphism and the population structure of the 
black tiger shrimp (Penaeus monodon) in Thailand 

424599 

9 นายศุภกิจ  เมฆธน 
วทบ. (เกษตรศาสตร) 
M.S. (Industrial 
Chemistry) 
Ph.D. (Analytical 
Chemistry) 

งานวิจัย 
1. Biological control of brown planthopper (Nilaparvata lugens, Stal) 
on rice by Metarhizium spp. 
2. Utilization of bacteria and zeolite for reduction of ammonia and 
nitrite in black tiger prawn (Penaeus monodon Fabricus) 
 

424599 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนง - คุณวุฒิ 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอนใน 
หลักสูตรใหม 

10 นายศุภกิจ  อังศุภากร  
ศาสตราจารย 
สพ.บ. 
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) 
Ph.D. (Medical Science) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. โรคติดตอระหวางสัตวและคน 
2. พยาธิวิทยาทั่วไป 
งานวิจัย  
1. การทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนไขเลือดออก 
2. บทบาทของ Langerhans cells ตอระบบภูมิคุมกันไวรัสไข เลือดออก 
3. การศึกษาสารสกัดจากกระเทียมโทนที่มีตอการเปนพิษของสารพิษ
จากเช้ือรา 
4. การศึกษาผลของสมุนไพร (ตนแพงพวย)ที่มีตอสัตวทดลอง  
5. Mycotoxins and human health risks 

424599 

11 นายสุภาพ  ไพรพนาพ 
วท.บ. (ประมง) 
M.Ag. (Agriculture) 

งานวิจัย 
1. พลวัตประชากรปูทะเล (Scylla olivacea Herbst, 1796) ในบริเวณ
คลองหงาว จังหวัดระนอง ป 2543-2545. 
2. The condition factor of oyster, Crassostrea belcheri at Khoa Yoa 
bay, Ranong province 
3. Cement pole culture of oyster (Crassostrea belcheri) using various 
sizes of hatchery-produced spat 
4. Oyster (Crassostrea belcheri) culture in Ranong, Thailand 
5. Nursing zoea of mud crab (Scylla olivacea) in Styrofoam  
box with densities 

424599 

13 นางอัมพร  วิโนทัย 
วท.บ. (กีฏวิทยา) 
วท.ม. (กีฏวิทยา) 
ปร.ด. (กีฏวิทยา) 

งานวิจัย 
1. การควบคุมเพลี้ยไกฟากระถิน (Heteropsylia cubana Crawford) 
โดยชีววิธี 
2. การใชแมลงวันตัวห้ํา Caenosia exigua ควบคุมแมลงวันหนอนชอน
โดยชีววิธี 
3. แมลงศัตรูผักและการปองกันกําจัด 

424599 

14 Mr.John  Milne 
B.Sc. (Environmental  
Studies) 
Ph.D. (Molecular 
Ecology) 

งานวิจัย 
1. การใชสารสกัดจากพริกขี้หนูในการควบคุมดวงงวงขาวโพด 
2. Effects of mangostin from mangosteen peel on toxicity, esterase 
and glutathion-S-transferase in rice weevils (Sitophilus oryzae L.) 
3. Toxicity of 4, 11-selinnadien-3-one from nutsedge(Cyperus 
rotundus L.) tuber extracts to diamondback moth larvae (Plutella 
xylostella L.), detoxification mechanisms and toxicity to non target 
species 

424599 
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13. จํานวนนิสิต 

ปการศึกษา จํานวนนิสิตท่ีจะรับ จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะจบ 

2550 30 - 
2551 30 - 
2552 35 25 
2553 35 30 
2554 35 30 

 
14. สถานท่ีและอุปกรณการสอน 
  ใชสถานท่ีและอุปกรณการเรียนการสอนของภาควิชาสัตววิทยา ภาควิชาตางๆ ในคณะวิทยาศาสตร 
และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 
15. หองสมุด 
  หองสมุดภาควิชาสัตววิทยา หองสมุดคณะวิทยาศาสตร สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน และกําแพงแสน หองสมุดศูนยบริการเอกสารและวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกต 
หองสมุดศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และหองสมุดอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
16. งบประมาณ 
  ใชงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
17. โครงสรางหลักสูตร 
 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
 17.1  จํานวนหนวยกิตรวม    ไมนอยกวา  36 หนวยกิต   
  ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา        18 หนวยกิต 
   - สัมมนา            2 หนวยกิต 
   - วิชาเอกบังคับ             7 หนวยกิต 
   - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา        9 หนวยกิต 
  ข. วิชารอง  ไมนอยกวา            6 หนวยกิต 
  ค. วิทยานิพนธ   ไมนอยกวา       12 หนวยกิต 
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 17.2  รายวิชา 
  ก. รายวิชาเอก ไมนอยกวา       18 หนวยกิต  
  - สัมมนา            2 หนวยกิต  
 424597 สัมมนา               1,1 
  (Seminar) 
  - วิชาเอกบังคับ  ไมนอยกวา          7 หนวยกิต 
 424553**  ชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล          4(4-0) 

 (Cell and Molecular Biology) 
 424591 * ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา           3(2-3) 
              **(Research Methods in Biology) 
  - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา        9 หนวยกิต  
     ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

424554** การเปล่ียนสภาพของเซลล            3(3-0) 
  (Cell Differentiation)  
 424561* ชีววิทยาของภาวะปรสิต            3(3-0) 
  (Biology of Parasitism)  
 424581** ชีวภูมิศาสตร               3(3-0) 
  (Biogeography)  
 424582** นิเวศวิทยามนุษย             3(3-0) 
  (Human Ecology) 
 424583 อันตรกิริยาระหวางสัตวและพืช          3(3-0) 
  (Animal Plant Interactions) 
 424584* นิเวศวิทยาโมเลกุล              3(3-0) 
  (Molecular Ecology) 
 424592**  เทคนิคทางจุลทรรศนอิเล็กตรอน          3(1-6) 
  (Electron Microscopic Techniques) 
 424596** เร่ืองเฉพาะทางชีววิทยา            1-3 
  (Selected Topics in Biology) 

                                     
*
 เปดวิชาใหม 

**
 ปรับปรุงรายวิชา 
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 424598** ปญหาพิเศษ               1-3 
   (Special Problems) 
 
 ข. รายวิชารอง  ไมนอยกวา        6 หนวยกิต 
  ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชานอกสาขาท่ีนิสิตสังกัดของมหาวิทยาลัย ท่ีมีเลขรหัสสามตัวหลังต้ังแต 500 
ข้ึนไป ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต โดยความเห็นชอบของหัวหนา
ภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ค. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา            12 หนวยกิต 
 424599 วิทยานิพนธ               1-12 
          (Thesis) 
 
 17.3  ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 
   ความหมายของรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
   เลขสามตัวหนา (424)  หมายถึง   วิชาในสาขาวิชาชีววิทยา  

เลขสามตัวหลัง   มีความหมายดังนี้ 
เลขตัวหนา    หมายถึง  ระดับช้ันป 
เลขตัวกลาง 

    1 หมายถึง  กลุมวิชาในหมวดวิชาท่ัวไป 
    5 หมายถึง  กลุมวิชาในหมวดวิชาเซลล 
    6 หมายถึง  กลุมวิชาในหมวดปรสิตวิทยา 
    7 หมายถึง  กลุมวิชาในหมวดวิชาพันธุศาสตร 
    8 หมายถึง  กลุมวิชาในหมวดวิชานิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอม 
    9 หมายถึง  กลุมวิชาการวิจัย เร่ืองเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ 
    เลขตัวทาย   หมายถึง  ลําดับวิชาในแตละกลุม 
 
  

                                     
**

 ปรับปรุงรายวิชา 
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17.4  ตัวอยางแผนการศึกษา 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1       จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) 

  424591 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา        3 (2-3) 
    (Research Methods in Biology) 
    วิชาเอกเลือก            6 ( - ) 
    วิชารอง             3 ( - ) 
             รวม          12 ( - ) 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2       จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) 
  424553 ชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล       4 (4-0) 
    (Cell and Molecular Biology) 
    วิชาเอกเลือก            3 ( - ) 
    วิชารอง             3 ( - ) 
            รวม          10 ( - ) 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1       จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) 
  424597 สัมมนา             1 
    (Seminar) 
  424599 วิทยานิพนธ                            6  
    (Thesis) 
            รวม      7 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2       จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) 
  424597 สัมมนา             1 
    (Seminar) 
  424599 วิทยานิพนธ                    6 
    (Thesis) 
            รวม       7 
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17.5  คําอธิบายรายวิชา 
 424553**ชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล          4(4-0) 
   (Cell and Molecular Biology) 

โครงสรางและหนาท่ีของออรแกเนลล เมแทบอลิซึมของเซลล กระบวนการสังเคราะหกรด
นิวคลีอิกและโปรตีน ความสัมพันธระหวางเซลลกับสภาพแวดลอม 

  Structure and function of organelles, cell metabolism, nucleic acid, and protein synthesis,  
relationship between cell and environment. 

 
424554**การเปล่ียนสภาพของเซลล            3(3-0) 

   (Cell Differentiation) 
สัณฐานวิทยาของเซลล ทฤษฎีการเจริญของเซลล การเปล่ียนสภาพจากเซลลไปเปนเนื้อเยื่อ 

และอวัยวะ ผลของสภาพแวดลอมตอการเปล่ียนสภาพ การติดตามการเจริญของเซลล 
Cell morphology, theories of cell development, differentiation of cells into tissues and 

organs, environmental effects on differentiation, tracing of cell development. 
 

424561* ชีววิทยาของภาวะปรสิต            3(3-0) 
(Biology of Parasitism) 

อันตรกิริยาระหวางปรสิตกับโฮสต กลไกตอบสนองของโฮสต การควบคุมและปองกัน
ปรสิต พฤติกรรม สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการรวมของอันตรกิริยาระหวางปรสิตกับ
โฮสต 

Interaction between parasites and hosts, mechanism of host responses, parasitic control 
and prevention, behavioral, physiological, ecological and co-evolutionary aspects of host-
parasite interactions.   

 
*424581**ชีวภูมิศาสตร              3(3-0) 

   (Biogeography) 
    การแพรกระจายของส่ิงมีชีวิตตามภูมิศาสตรและธรณีวิทยา มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Distribution of living organisms based on geography and geology. Field trips required. 
 

                                     
**

 ปรับปรุงรายวิชา 

*
 เปดวิชาใหม 
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424582**นิเวศวิทยามนุษย              3(3-0) 
   (Human Ecology) 

บทบาทหนาท่ีของมนุษยตอส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบกลับของ 
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตอการดํารงชีวิตของมนุษยรวมท้ังการศึกษาพลวัตประชากร 
มนุษยและการควบคุม มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Human roles and impacts on environment and natural resources, and feed back of 
environmental and resources impacts to human, Resources sustainable managements and 
ecological ethics studies are included. Field trips required. 

 
424583 อันตรกิริยาระหวางสัตวและพืช                 3(3-0) 

(Animal-Plant Interactions) 
วิวัฒนาการของอันตรกิริยาระหวางสัตวและพืช ผลของสัตวกินพืชท่ีมีตอพืช การปองกัน

ตัวเองของพืชท่ีมีตอสัตวกินพืช ทฤษฎีการปองกันตัวเองของพืช การเอาชนะการปองกนัตัว
ของพืชโดยสัตวกินพืช ภาวะพึ่งพากัน การประยุกตใชอันตรกิริยาระหวางสัตว และพืชทางการ
เกษตร และการแพทย 

Evolution of animal-plant interactions; effect of herbivores on plants, plant defense 
against herbivores, plant defense theories, herbivore countermeasures against plant defense; 
mutualism; applications of animal-plant interactions in agriculture and medicine. 

 
424584*  นิเวศวิทยาโมเลกุล             3(3-0) 

   (Molecular Ecology) 
 กระบวนการทางนิเวศวิทยาโมเลกุลในประชากรธรรมชาติของชนิดพืชและสัตว วิธีการเชิง
โมเลกุลในนิเวศวิทยาประชากร นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม และอนุรักษ การวิเคราะหขอมูล
โมเลกุล หัวขอปจจุบันทางนิเวศวิทยาโมเลกุล 

Molecular ecological processes in natural population of plant and animal species.  
Molecular methods in population ecology, behavioural ecology and  conservation. Analysis 
of molecular data. Recent topics in molecular ecology. 

 
 

                                     
**

 ปรับปรุงรายวิชา 

*
 เปดวิชาใหม 
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424591* ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา            3(2-3) 
(Research Methods in Biology) 

หลักและระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัยทางชีววิทยา  การวิเคราะหปญหาเพื่อกําหนดหัวขอ
งานวิจัย วิธีรวบรวมขอมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิควิธีการ การ
วิเคราะห แปลผล และการวิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอในการประชุม 
และการตีพิมพในวารสารวิชาการ 

   Research principle and methods in Biology, problem analysis for research topic    
   indentification, data collecting for research planning, indentification of samples and    
   techniques. Research ananlysis, result explanation and discussion, report writing, presentation 
   and preparation for journal publication.  

 
424592**เทคนิคทางจุลทรรศนอิเล็กตรอน          3(1-6) 

(Electron Microscopic Techniques)  
หลักการของกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน การเตรียมเนื้อเยื่อสําหรับโครงสรางในระดับ

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 
    Principles of electron microscope, tissue preparation for ultrastructural level. 

 
424596**เร่ืองเฉพาะทางชีววิทยา             1-3 

   (Selected Topics in Biology) 
เร่ืองเฉพาะทางชีววิทยา ในระดับปริญญาโท หัวขอเปล่ียนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา 
Interesting topics in biology at the master’s degree level. Topics are subjected to change each 

semester. 
 

424597 สัมมนา                1 
   (Seminar) 

การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางชีววิทยาในระดับปริญญาโท 
Presentation and discussion on current interesting topics in biology at the master’s degree level. 
 
 

                                     
*
 เปดวิชาใหม 

**
 ปรับปรุงรายวิชา 
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 424598 ** ปญหาพิเศษ               1-3 
   (Special Problems) 
    การศึกษาคนควาทางชีววิทยาระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

 Study and  research in biology at the master’s degree level and compile into a written 
report. 
 

 424599 วิทยานิพนธ                1-12 
   (Thesis) 
    วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 
    Research at the master’s degree level and compile into a thesis. 
 
18.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้ 
 18.1 ประเด็นการบริหารหลักสูตร 

1. มีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    
2. มีการมอบหมายใหจัดทํา Course Syllabus ทุกวิชา ท่ีเปดสอนในหลักสูตร   
3. ทุกรายวิชาอาจารยผูสอนจะตรงตามคุณวุฒิกับวิชาท่ีสอน     
4. มีการประเมินการเรียนการสอน       
5. มีการจัดต้ังกรรมการท่ีปรึกษาของนิสิตในระยะเวลาท่ีเหมาะสม    
6. มีการตรวจติดตามการทําวิจัยของนิสิต       
7. ในการสอบวิทยานิพนธข้ันสุดทายมีการเปดเผย โปรงใส ประชาสัมพันธตอสาธารณะ 
8. มีทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ       
9. มีการจัดสัมมนา หรือเสวนาทางวิชาการอยางตอเนื่องและมีการเชิญนักวิจัยมาเปนองคปาฐก 

  18.2 ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    
1. มีอาจารยท่ีเช่ียวชาญในแตละวิชาเปนผูสอน      
2. มีการจัดการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการที่ปลอดภัย หองพักนิสิต หองสมุด และหอง

คอมพิวเตอร          
 18.3 ประเด็นการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

1.   มีอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยในรายวิชาการทําวิทยานิพนธและปญหาพิเศษ   
2. คุณวุฒิอาจารยท่ีปรึกษาของนิสิตตรงตามหัวของานวิจัยของนิสิต    

                                     
**

 ปรับปรุงรายวิชา 
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 18.4 ประเด็นความตองการของตลาดแรงงานสังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
    สํารวจความตองการบัณฑิตและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต    
 
19. การพัฒนาหลักสูตร  
 19.1 มีการจัดต้ังกรรมการท่ีปรึกษาของนิสิตในระยะเวลาท่ีเหมาะสม       
 19.2 มีการตรวจติดตามการทําวิจัยของนิสิต       
 19.3 มีการจัดทํา Portfolio ในการทําวิจัยของนิสิต       
 19.4 ในการสอบปกปองวิทยานิพนธมีการเปดเผย โปรงใส ประชาสัมพันธตอสาธารณะ  
 19.5 มีหนวยสนับสนุนในการเขียนผลงานตีพิมพ       
 19.6 มีการจัดปจจัยเกื้อหนุนท่ีเหมาะสมใหนิสิต (หองปฏิบัติการทีปลอดภัย,หองพักนิสิตฯลฯ 
 19.7 มีทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ        

19.8 สัดสวนของอาจารยตอนิสิตเปนไปตามมาตรฐานของ สกอ. (นิสิต : อาจารย = 8 : 1)  
19.9 มีการจัดสัมมนา หรือ เสวนาทางวิชาการอยางนอยปละ 8 คร้ัง คร้ังละไมตํ่ากวาหนึ่งช่ัวโมง   
  และควรมีการเชิญนักวิจัยภายนอกอยางนอย 4 คร้ัง      
19.10. มีการประเมินความตองการตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจผูใชบริการ   


