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5.3 การรับเข้าศึกษา
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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สถานภาพของหลักสูตร
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- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ .... วันที่ ....เดือน
....................พ.ศ. ..............
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) นักวิจัยทางด้านสัตววิทยาและนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
2) นักวิทยาศาสตร์และ/หรืออาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
3) ผู้ประกอบการอิสระ

3

มคอ. 2

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทางวิชาการ

1.

3 1007 00686 90 1

อาจารย์

2.

3 1009 01191 67 5

รองศาสตราจารย์

3.

3 8413 00114 32 8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ - สกุล
นายนพรัตน์ สระแก้ว

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.
นายพนัส ธรรมกีรติวงศ์ วท.บ.
วท.ม.
ปร.ด.
นางสาวสุปิยนิตย์ ไม้แพ วท.บ.
ปร.ด.

สาขาวิชา
ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
สัตววิทยา
Anatomy and Structural Biology
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
อายุรศาสตร์เขตร้อน
ชีววิทยา
ชีววิทยา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี พ.ศ.
2546
2549
2555
2526
2537
2546
2541
2548
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยใน 3 ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของประเทศยังคงอยู่ในระดับต่า ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนาของประเทศยังมี จานวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า ในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจานวน 11 คนต่อประชากร
10,000 คน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร
10,000 คน จากนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25552564) กล่าวถึงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยมีเป้าหมายคือ (1) เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ให้จบตรงตามความต้องการของตลาด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (2) ผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยไม่
ต่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี (3) เพิ่มสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000
คน โดยเป็ นบุ คลากรที่ทางานในภาคเอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 นอกจากนี้สถานการณ์ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง กอปรกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขณะที่มีความขัดแย้งทางนโยบาย
ในการบู ร ณการด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มกั บ แผนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลให้ มี ก ารน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มากขึ้นจากภาวะการเพิ่มจานวนประชากรและความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นใน
ประเทศไทยในอนาคต อันก่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะต่อพื้นที่อนุรักษ์และ/หรือพื้นที่ธรรมชาติ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น จาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านวิทยาศาสตร์พนื้ ฐานทีม่ ีคุณภาพและศักยภาพสูง
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การ
กาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 สาหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของประเทศในระยะ 5 ปี จะยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติ
มีการบูรณการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับ
ภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล
และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อ มิติอื่นๆ รวมทั้งต้อง
มุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มี
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ศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและ
ภาคบริการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมนาไปสู่การสร้าง
สั งคมที่พึ งปรารถนา รวมถึ งมีจิ ตอนุ รั ก ษ์ รั กษา ฟื้ นฟู และใช้ ประโยชน์จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม
สัตววิทยาเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สาคัญศาสตร์หนึ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเชิง
เกษตรกรรมและเชิงอนุรักษ์ โดยเฉพาะการเพาะขยายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย ทาให้เกิดการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ มีการลงทุนจากภาคส่วนเอกชนมากขึ้น และมีการติดตามตรวจสอบการอนุรักษ์
และการจัดการประชากรและถิ่นอาศัยของสัตว์ในธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างเร่งด่วนในเชิงระบบนิเวศและเศรษฐกิจระดับประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้
กาหนดความมุ่งหมายและหลักการของหลักสูตรไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การปรับปรุงหลักสูตรจึงได้คานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ด้านสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกในคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ ดาเนินชีวิต
ด้วยความเพียร และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยุ คเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมใหม่และความคิดเชิง
สร้างสรรค์ เหล่านี้ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ดังนั้ นความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม ความมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่ว ยชี้นาและ
ขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีไทย และจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) รัฐบาลมีนโยบายเร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการ
ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ใน
ระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความ
มั่นคง มั่งคั่งทางสังคมของประเทศ เป็นสิ่งสาคัญที่ประเทศจะต้องมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะ
ยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
ต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต โดยวิสัยทัศน์
ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
การอนุรักษ์ความหลากหลายของสัตว์และถิ่นอาศัยธรรมชาติช่วยดารงวิถี ชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในถิ่นฐานของประชากร โดยเฉพาะชุมชนชนบทและ/หรือชุมชนชายขอบเมือง/พื้นที่อนุรักษ์ อันจะเป็นการ
เตรียมความพร้อมที่ดีให้คนไทยพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ จึงนับเป็นโอกาสในการนาความรู้ทางสั ตววิทยามาช่วยในการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิต
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ทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมคุณภาพ และโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ท้องถิ่น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร
และสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ควรอยู่คู่กับวิถีไทยเดิม
12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การเปลี่ ย นแปลงเศรษฐกิ จ และสั งคมในประเทศและต่ างประเทศ ส่ ง ผลกระทบต่อ การพั ฒ นา
ประเทศ หลักสูตรจึงได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสาคัญยิ่งต่อการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้าน สัตววิทยาโดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านสัตววิทยา พร้อมสร้างประสบการณ์และความ
เชี่ ย วชาญงานทางด้ า นสั ต ววิ ท ยาเพื่ อ พั ฒ นาตนเองสู่ วิ ช าชี พ ด้ ว ยการน าความรู้ ไ ปปรั บ ใช้ ใ ห้ ต รงกั บ
สถานการณ์ความต้องการทางด้านสัตววิทยาของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรควบคู่กับการพัฒนา
บุคลากรเพื่อการศึกษาวิจัย สัตววิทยาพื้นฐานและประยุกต์ จะนาไปสู่การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา มุ่งเน้นให้การศึกษาวิชาสัตววิทยาใน
ระดับขั้นสูงกว่าปริญญาตรีให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กล่าวไว้ว่าสะสมภูมิ
ปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ห ลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมี
จิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหาร
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็น
กลไกสาคัญในการนาประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง
13.ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลั กสู ตรทางวิท ยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช าสั ตววิท ยา มุ่งผลิ ตมหาบัณฑิตทางสั ตววิ ทยา ที่ มี
คุณธรรมและจริย ธรรม ความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะในการตั้งคาถามวิจัย
ความคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับงานวิจัยด้านสัตววิทยาอย่าง
ลึกซึ้งและทันสมัย และนามาประมวลอย่างเป็นระบบ นาความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาสัตววิทยามาประยุกต์เพื่อ
พัฒนาสังคม ระบบนิเวศ คุณภาพชีวิต เพื่อความคงอยู่ ความเจริญและความเป็นอารยะของชาติ
1.2 ความสาคัญ
สัตววิทยาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิดของทุกแขนงสาขา ได้แก่ สาขากาย
วิ ภ าค สรี ร วิ ท ยา การสื บ พั น ธุ์ แ ละพั ฒ นาการ วิ วั ฒ นาการ นิ เ วศวิ ท ยาและพฤติ ก รรมของสั ต ว์ รวมทั้ ง
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม นิสิตบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา สามารถเลือก
ศึกษาได้อย่างหลากหลายตั้งแต่ระดับเซลล์ ร่างกาย และนิเวศวิทยาของสัตว์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการใน
ห้องวิจัยกลาง ห้องวิจัยเฉพาะทางและ/หรือในภาคสนาม องค์ความรู้ดังกล่าวสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการ
เกษตรกรรม การประมง ทรัพยากรธรรมชาติและแม้กระทั่งต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับด้าน
สัตววิทยา
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) ผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาสัตววิทยาให้มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการสาขาวิชา
สัตววิทยาในระดับสูงให้กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานเอกชนที่มีความต้องการมหาบัณฑิต
ทางด้านสาขาวิชาสัตววิทยาเพิ่มขึ้นในแต่ละปี คู่ควบกับการปลูกจิตสานึกทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมในการทางานวิจัย
2) พัฒนาการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านสาขาวิชาสัตววิทยาของประเทศอย่าง
ต่อเนื่องให้แก่มหาบัณฑิตสาขาวิชาสัตววิทยา
3) ลดและป้องกัน การสูญเสีย เงิน ตราที่ต้องใช้ไปในการศึกษาต่อต่างประเทศซึ่งมีความแตกต่าง
ทั้งทางด้านสายพันธุ์สัตว์และสภาพแวดล้อมของสัตว์
4) ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ และเป้าหมายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิชาสัตววิทยา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. พ.ศ. 2558

กลยุทธ์
1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิฯ
2. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเป็นระยะ
ภายหลังการรายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร
3. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร /
อาจารย์ประจาหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
2. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
3. รายงานข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้
4. รายงานการประชุมภาควิชาสัตววิทยา
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพ 1. สารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อ 1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
ศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงานหรือ
การใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ
องค์กรที่รับบัณฑิตเข้าทางาน
2. รายงานข้อเสนอแนะการพัฒนา
2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุง
ปรับปรุงหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ
หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านสัตววิทยา
3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน
ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์เพิ่ม
1. รายงานการฝึกอบรม การเข้าร่วม
และงานวิจัย
ประสบการณ์ทางด้านสัตววิทยาและ
ประชุมวิชาการของคณาจารย์เพิ่มขึ้น
การวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
2. จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นของคณาจารย์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาสัตววิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ไม่มี
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก 2
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564

ปีที่ 1
15
15
15
15
15

ปีที่ 2
15
15
15
15

รวม
15
30
30
30
30

จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
คาดว่าจะมีผู้สาเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตรปีละ
15 คนเริ่มจบปีการศึกษา 2562
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2.6 งบประมาณตามแผน
- งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)
รวมรายรับ

2560
555,000
555,000

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
1,110,000 1,110,000
1,110,000
1,110,000 1,110,000
1,110,000

2564
1,110,000
1,110,000

- งบประมาณรายจ่าย (หน่วยงาน)
หมวดเงิน
ก. งบบุคลากร
ข. งบลงทุน
ค. งบดาเนินการ
รวมรายจ่าย
จานวนนิสิต
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสติ

2560
1,200,000
55,000
2,098,000
2,797,507
15
24,000

2561
1,248,000
57,200
2,181,920
2,909,407
30
24,964

ปีงบประมาณ
2562
1,297,920
59,488
2,269,196
3,025,782
30
25,958

2563
1,349,836
61,867
2,359,964
3,146,813
30
26,996

2564
1,403,830
64,342
2,454,363
3,272,687
30
28,075

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนและการศึกษาค้นคว้าตนเอง
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 แผน ก แบบ ก 2
3.1.1.1 จานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
6 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
16 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
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3.1.1.3 รายวิชา
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
01423597
สัมมนา
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
6 หน่วยกิต
01423591
ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตววิทยา
(Research Methods in Zoology)
01423585 การจัดระบบของสัตว์
(Animal Systematics)
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
โดยให้เลือกเรียนในรายวิชาดังตัวอย่างต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
01423511
วิวัฒนาการของสัตว์
(Animal Evolution)
01423512
อปกติวิทยา
(Teratology)
01423513
วิทยาเนื้อเยื่อเปรียบเทียบ
(Comparative Histology)
01423514
มิญชเคมี
(Histochemistry)
01423515
กายวิภาคศาสตร์ของระบบย่อยอาหาร
ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง
(Anatomy of Vertebrate Digestive System)
01423516
กายวิภาคศาสตร์ของระบบหายใจในสัตว์
มีกระดูกสันหลัง
(Anatomy of Vertebrate Respiratory System)
01423517
กายวิภาคศาสตร์ของระบบไหลเวียนโลหิต
ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง
(Anatomy of Vertebrate Circulatory System)
01423542
สังขวิทยา
(Malacology)
 รายวิชาเปิดใหม่

มคอ. 2

1, 1

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-6-5)
3(3-0-6)

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

3(2-3-6)
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01423544
01423545
01423546
01423551
01423553
01423554
01423555
01423561
01423562
01423563
01423564
01423581
01423583
01423584
01423596
01423598

ชีววิทยาขั้นสูงของหอยกาบน้าจืด
(Advanced Biology of Freshwater Mussel)
มอลลัสค์ทะเลที่สาคัญทางเศรษฐกิจ
(Economic Marine Mollusk)
แมลงน้าที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้า
(Aquatic Insect Indicator of Water Quality)
สรีรวิทยาของเซลล์
(Cellular Physiology)
สรีรวิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
(Vertebrate Physiology)
สรีรวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
(Invertebrate Physiology)
วิทยาต่อมไร้ท่อของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
(Vertebrate Endocrinology)
วิทยาหนอนพยาธิ
(Helminthology)
ปรสิตโพรโตซัว
(Parasitic Protozoa)
ชีววิทยาของปรสิตนอกร่างกาย
(Biology of Ectoparasites)
วิทยาภูมิคุ้มกันของการติดเชื้อปรสิต
(Immunology of Parasitic Infections)
กลไกของสารพิษในสัตว์
(Toxicant Mechanisms in Animal)
สัตวภูมิศาสตร์
(Zoogeography)
นิเวศวิทยาของพฤติกรรม
(Behavioral Ecology)
เรื่องเฉพาะทางสัตววิทยา
(Selected Topics in Zoology)
ปัญหาพิเศษ
(Special problems)

มคอ. 2
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1-3
1-3
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และให้เลือกเรียนในรายวิชา 014245xx ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
01424553
ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
(Cell and Molecular Biology)
01424554
การเปลี่ยนสภาพของเซลล์
(Cell Differentiation)
01424555
วิทยามะเร็งระดับโมเลกุล
(Molecular Oncology)
01424556
จุลพยาธิวิทยา
(Histopathology)
01424557
ชีววิทยาระบบ
(Systems Biology)
01424558
เทคนิคทางนิติชีววิทยา
(Techniques in Forensic Biology)
01424561
ชีววิทยาของภาวะปรสิต
(Biology of Parasitism)
01424581
ชีวภูมิศาสตร์
(Biogeography)
01424582
นิเวศวิทยาของมนุษย์
(Human Ecology)
01424583
อันตรกิริยาระหว่างสัตว์และพืช
(Animal-Plant Interactions)
01424584
นิเวศวิทยาโมเลกุล
(Molecular Ecology)
01424585
ชีววิทยาการอนุรักษ์
(Conservation Biology)
01424586
ชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
น้าจืดขนาดใหญ่
(Biology of Freshwater Macroinvertebrates)
01424592
เทคนิคทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
(Electron Microscopic Techniques)
01424593
พิษวิทยาพฤกษเคมี
(Phytochemical Toxicology)

มคอ. 2

4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(1-6-5)
3(2-3-6)
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01424594

เทคนิคทางชีววิทยาของเซลล์
(Techniques in Cell Biology)

มคอ. 2
3(3-0-6)

และ/หรือให้เลือกเรียนในรายวิชาระดับ 500 ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้
อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือประธาน
หลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
01423599
วิทยานิพนธ์
1-12
(Thesis)
ความหมายของเลขรหัสประจาวิชา
ความหมายของเลขรหั ส ประจ าวิ ช าในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต ววิ ท ยา
ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลาดับที่ 1-2 (01)
หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลาดับที่ 3-5(423)
หมายถึง สาขาวิชาสัตววิทยา
เลขลาดับที่ 6
หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขลาดับที่ 7
หมายถึง กลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชาสัตววิทยาทั่วไป
2 หมายถึง กลุ่มวิชาสัตว์มีกระดูกสันหลัง
3 หมายถึง กลุ่มวิชาอนุกรมวิธาน
4 หมายถึง กลุ่มวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
5 หมายถึง กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
6 หมายถึง กลุ่มวิชาปรสิตวิทยา
7 หมายถึง กลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยีทางสัตววิทยา
8 หมายถึง กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
9 หมายถึง กลุ่มวิชาการวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์
เลขลาดับที่ 8
หมายถึง ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
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มคอ. 2

3.1.4 แผนการศึกษา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01423585 การจัดระบบของสัตว์
3(3-0-6)
01423591 ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตววิทยา
3(2-3-6)
01423597 สัมมนา
1
วิชาเอกเลือก
4( - - )
รวม
11( - - )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01423597 สัมมนา
1
วิชาเอกเลือก
12( - -)
รวม
13( - -)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01423599 วิทยานิพนธ์
6
รวม
6
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01423599 วิทยานิพนธ์
6
รวม
6
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 รายวิชาที่เป็นรหัสวิชาของหลักสูตร
01423511 วิวัฒนาการของสัตว์
3(3-0-6)
(Animal Evolution)
การจาแนกไฟลัมสัตว์ วิวัฒนาการของโพรโตซัวและเมทาซัวทั้งไม่
มีกระดูกสันหลังและมีกระดูกสันหลัง ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ
ตามสายบรรพบุรุษของกลุ่มสัตว์ในแต่ละไฟลัม
Classification of animal phylum, evolution of protozoa
and metazoan both invertebrates and vertebrates.
Phylogenetic relationship among the classes in each
phylum.
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01423512 อปกติวิทยา
(Teratology)
หลักของการเจริญผิดปกติของตัวอ่อน ระบาดวิทยาสาเหตุและ
กลไกของความผิดปกติทางโครงสร้างและอวัยวะ
Principles of teratology, epidemiology, causes and
mechanism of abnormal structures and organs.

มคอ. 2

3(3-0-6)

01423513 วิทยาเนื้อเยื่อเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
(Comparative Histology)
เปรีย บเทียบโครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ
ชนิดต่างๆ ของกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Comparative structures and functions of cells, tissues
and organs of vertebrate classes.
01423514 มิญชเคมี
3(1-6-5)
(Histochemistry)
เทคนิคทางวิทยาเนื้อเยื่อที่เกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์
และเนื้อเยื่อ
Histological techniques involved in chemical
compositions of cells and tissues.
01423515 กายวิภาคศาสตร์ของระบบย่อยอาหารในสัตว์มีกระดูกสันหลัง
3(3-0-6)
(Anatomy of Vertebrate Digestive System)
โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ สั ณ ฐ า น วิ ท ย า ข อ ง ร ะ บ บ ย่ อ ย อ า ห า ร ใ น
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Structures and morphology of digestive system in
vertebrates.
01423516 กายวิภาคศาสตร์ของระบบหายใจในสัตว์มีกระดูกสันหลัง
3(3-0-6)
(Anatomy of Vertebrate Respiratory System)
โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ สั ณ ฐ า น วิ ท ย า ข อ ง ร ะ บ บ ห า ย ใ จ ใ น
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
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Structures and morphology of respiratory system in
vertebrates.
01423517 กายวิภาคศาสตร์ของระบบไหลเวียนโลหิตในสัตว์มีกระดูกสันหลัง
3(3-0-6)
(Anatomy of Vertebrate Circulatory System)
โครงสร้ า งและสั ณ ฐานวิ ท ยาของระบบไหลเวี ยนโลหิ ต ในสั ต ว์ มี
กระดูกสันหลัง
Structures and morphology of circulatory system in
vertebrates.
01423542 สังขวิทยา
3(2-3-6)
(Malacology)
สัณฐานวิทยา อนุกรมวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของระบบร่างกาย
หอยที่ มี ค วามส าคั ญ ทางการแพทย์ แ ละเศรษฐกิ จ นิ เ วศวิ ท ยา และ
วิวัฒนาการ มีการศึกษานอกสถานที่
Morphology, taxonomy, structure and function of body
systems medically and economically important molluscs,
ecology and evolution. Field trips required.
01423544 ชีววิทยาขั้นสูงของหอยกาบน้าจืด
3(2-3-6)
(Advanced Biology of Freshwater Mussel)
โครงสร้างทางมหกายวิภาค จุลกาย วิภาค และกระบวนการทาง
สรี ร วิ ท ยาของระบบอวั ย วะ การจั ด จ าแนกและความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง
วิ วั ฒ นาการตามสายบรรพบุ รุ ษ ในระดั บ โมเลกุ ล ผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายการจัดการ
เพาะเลี้ ย ง การน าเสนอและอภิ ป รายหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจทางหอย
กาบน้าจืด มีการศึกษานอกสถานที่
Gross structure, microscopic structure and physiological
process of organ systems, molecular systematic and
phylogenetic relationships, environment impact on growth
and development and distribution, culture management.
Presentation and discussion on interesting topics in
freshwater mussel. Field trip required.
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01423545 มอลลัสค์ทะเลที่สาคัญทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Economic Marine Mollusks)
ชีววิทยา วัฏจักรชีวิต แหล่งที่อยู่ อาศัย และการเพาะเลี้ยงมอลลัสค์
ทะเลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย วิธีการวิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศ และการจัดการกรณีศึกษา และมีการศึกษาดู
งานนอกสถานที่
Biology, life cycle, habitat and culture of economic
important marine mollusks of Thailand, ecological
economic and analysis and management. Case study and
field trips required.
01423546 แมลงน้าที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้า
3(2-3-6)
(Aquatic Insect Indicator of Water Quality)
ชี ว วิ ท ยาและอนุ ก รมวิ ธ านของแมลงน้ าทั้ ง ระยะตั ว อ่ อ นและ
ตัวเต็มวัยที่มีความไวและความทนต่อมลพิษของน้าความสัมพันธ์เชิง
สรีรวิทยาของแมลงน้ากับสิ่งแวดล้อม มีการศึกษานอกสถานที่
Biology and taxonomy of both larvae and adult of
aquatic insects that are sensitive and tolerant to water
pollution, physiological relationship between aquatic
insects and their environment. Field trips required.
01423551 สรีรวิทยาของเซลล์
3(3-0-6)
(Cellular Physiology)
ชีวเคมีและชีวฟิสิกส์ของเซลล์สัตว์ การเปลี่ยนพลังงานและสารเคมี
ในเซลล์ หน้าที่ของเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์
Biochemistry and biophysics of conversions of energy
and chemical substances in animal cell, cell and cell
membrane functions.
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01423553 สรีรวิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
3(3-0-6)
(Vertebrate Physiology)
การศึกษาเปรียบเทียบทางสรีรวิทยาระหว่างสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Comparative studies on physiology among vertebrates.
01423554 สรีรวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3(2-3-6)
(Invertebrate Physiology)
หน้าที่ และกลไกการทางานของระบบย่อยอาหาร หายใจ ขับถ่าย
สืบ พัน ธุ์ หมุนเวีย นเลือด ประสาทและโครงร่างของสั ตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง
Function and mechanism of digestive, respiratory,
excretory, reproductive, circulatory, nervous and skeletal
system of invertebrates.
01423555 วิทยาต่อมไร้ท่อของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
3(3-0-6)
(Vertebrate Endocrinology)
หลักการควบคุมการทางานในสัตว์มีกระดูกสันหลังด้วยสารควบคุม
ชีว ภาพ การสั ง เคราะห์ เมแทบอลิ ซึมและกลไกลการออกฤทธิ์ ของ
สารควบคุ ม ชี ว ภาพ การจั ด ระเบี ย บของแกนไฮโปธาลามั ส ต่ อ มใต้ ส มอง-ต่ อ มไร้ ท่ อ ของสั ต ว์ มี ก ระดู ก สั น หลั ง ต่ อ มไทรอยด์
ต่อมหมวกไต ต่อมบ่งเพศของสัตว์มีกระดูกสันหลังและการเปรียบเทียบ
การควบคุมการกินอาหารการย่อยอาหารและเมแทบอลิซึม และการ
ควบคุมเมแทบอลิซึมของแคลเซียมและฟอสเฟต
Principle of function regulation vertebrate with
bioregulator. Synthesis, metabolism and mechanism of
action of bioregulators. Organization of hypothalamuspituitary gland-endocrine gland axes in vertebrate.
Vertebrate adrenal glands and their comparative aspects.
The Endocrinology of gonad and its comparative aspects.
Regulation of feeding, digestion and metabolism. Regulation
of calcium and phosphate metabolism.
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01423561 วิทยาหนอนพยาธิ
3(2-3-6)
(Helminthology)
การแพร่กระจาย การติดโรคพยาธิ การวินิจฉัยและความสัมพันธ์
ของหนอนพยาธิที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ และสภาพแวดล้อม
Distribution, helminth infection, diagnosis and
relationship between helminths and human, animals and
environment.
01423562 ปรสิตโพรโตซัว
3(2-3-6)
(Parasitic Protozoa)
สัณฐานวิทยา ชีววิทยา วัฏจักรชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิ ต
โพรโตซัว กับ โฮสต์ และสภาพแวดล้ อมการระบาด การป้องกันและ
ควบคุม มีการศึกษานอกสถานที่
Morphology, biology, life cycle, relationship of parasitic
protozoa to hosts and environment. Epidemic, prevention
and control. Field trips required.
01423563 ชีววิทยาของปรสิตนอกร่างกาย
3(2-3-6)
(Biology of Ectoparasites)
สัณฐานวิทยา ชีววิทยา และวัฏจักรชีวิตของปรสิตนอกร่างกายของ
มนุษย์และสัตว์ ความสัมพันธ์ ระหว่างปรสิตภายนอกร่างกายกับโฮสต์
และสภาพแวดล้อม การระบาด การป้องกันและควบคุม
Morphology, biology and life cycle of Ectoparasites on
human and animals, relationship of ectoparasites to hosts
and environment. Epidemic, prevention and control.
01423564 วิทยาภูมิคุ้มกันของการติดเชื้อปรสิต
3(2-3-6)
(Immunology of Parasitic Infections)
หลักของภูมิคุ้มกันและการวินิจฉัยการติดโรคปรสิต
Principle of immunologic and diagnosis of parasitic
infections.
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01423581 กลไกของสารพิษในสัตว์
3(3-0-6)
(Toxicant Mechanisms in Animal)
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะต่างๆ ในระบบร่างกายสัตว์กลไกของ
เมแทบอลิซึมในระยะ I และ II ของสิ่งมีชีวิตในการต่อต้านความเป็นพิษ
จากสารพิษ กลไกในการแสดงออกซึ่งความเป็นพิษในสิ่งมี ชีวิต รวมทั้ง
การแพร่กระจายของสารพิษ การขับถ่ายสารพิษของเซลล์และเนื้อเยื่อ
กระบวนการเมแทบอลิซึมในการขจัดสารพิษ
Toxicity against xenobiotics of animal body system,
phase I and II metabolic mechanism in organism against
toxic insults. Mechanism of responses of animals including
of distributions, excretion of cells and tissue, metabolism
for detoxification.
01423583 สัตวภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
(Zoogeography)
การกระจายตามภูมิศาสตร์ของสั ตว์มีกระดูกสั นหลั ง 5 กลุ่ มหลั ก
ประวั ติ ข องการกระจายและวิ วั ฒ นาการของแบบอย่ า งการกระจาย
เหตุการณ์ในอดีตทางสัตวภูมิศาสตร์เขตพรรณสัตว์ และการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างเขตพรรณสัตว์และประวัติทางภูมิศาสตร์ของมนุษย์
Geographical distribution of five main classes of
vertebrates, history of dispersal and evolution of the
distribution pattern, the past in the light of zoogeography,
faunal regions and transitions between regional faunas, and
geographical history of man.
01423584 นิเวศวิทยาของพฤติกรรม
3(3-0-6)
(Behavioral Ecology)
หลักและทฤษฏีของพฤติกรรมสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
สัตว์และสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมนิเวศ มีการออกแบบทดลอง มีการศึกษา
นอกสถานที่
Principle and theory of animal behavior, relationship
between their behaviors and environment. Ecological
behavior. Experimental design. Field trips required.
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01423585 การจัดระบบของสัตว์
3(3-0-6)
(Animal Systematics)
ประวัติและปรัชญาการศึกษาด้านการจัดระบบของสัตว์ แนวคิดของ
สปีชีส์ การเกิดสปีชีส์ หลักการตั้งชื่อของกลุ่มสัตว์ อนุกรมวิธานเชิงตัวเลข
วิ วั ฒ นาการระดั บ โมเลกุ ล และวิ วั ฒ นาการชาติ พั น ธุ์ เครื่ อ งมื อ และ
ฐานข้อมูลด้านการจัดระบบของสัตว์
History and philosophy of animal systematics, species
concept, speciation, principle of zoological nomenclature,
numerical taxonomy, molecular evolution and phylogeny.
Tools and database on animal systematics.
01423591 ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตววิทยา
3(2-3-6)
(Research Methods in Zoology)
หลักและระเบียบวิธีการดาเนินการวิจัยทางสัตววิทยาการวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อกาหนดหัวข้องานวิจัยวิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการ
วิจัยการกาหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์แปลผล และ
การวิจารณ์ผลการวิจัยการจัดทารายงานเพื่อการนาเสนอในการประชุม
และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
Research principles and methods in zoology, problem
analysis for research topic identification, data collecting for
research planning, identification of samples and techniques.
Research analysis, result explanation and discussion, report
writing, presentation and preparation for journal
publication.
01423596 เรื่องเฉพาะทางสัตววิทยา
1-3
(Selected Topics in Zoology)
เรื่ อ งเฉพาะทางสั ต ววิ ท ยาในระดั บ ปริ ญ ญาโทหั ว ข้ อ เรื่ อ ง
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา

 รายวิชาเปิดใหม่
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Selected topics in zoology at the master’s degree level.
Topics are subjected to change each semester.
01423597 สัมมนา
1
(Seminar)
การนาเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางสัตววิทยาในระดับ
ปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics
in zoology at the master’s degree level.
01423598 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึ กษาค้น คว้าทางสั ตววิทยา ระดับปริญญาโทและเรียบเรียง
เขียนเป็นรายงาน
Study and research in zoology at the master’s degree
level and compile into a written report.
01423599 วิทยานิพนธ์
1-12
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
Research at the master’s degree level and compile into
a thesis.
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3.1.5.2 รายวิชาที่เป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร
01424553 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
4(4-0-8)
(Cell and Molecular Biology)
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องออร์ แ กเนลล์ เมแทบอลิ ซึ ม ของเซลล์
กระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน ความสัมพันธ์ระหว่าง
เซลล์กับสภาพแวดล้อม
Structure and function of organelles, cell metabolism,
nucleic acid, and protein synthesis relationship between
cell and environment.
01424554 การเปลี่ยนสภาพของเซลล์
3(3-0-6)
(Cell Differentiation)
สัณฐานวิทยาของเซลล์ ทฤษฎีการเจริญของเซลล์ การเปลี่ยนสภาพ
จากเซลล์ ไ ปเป็ น เนื้ อเยื่อ และอวั ยวะ ผลของสภาพแวดล้ อ มต่อ การ
เปลี่ยนสภาพ การติดตามการเจริญของเซลล์
Cell morphology, theories of cell development,
differentiation of cells into tissues and organs,
environmental effects on differentiation, tracing of cell
development.
01424555 วิทยามะเร็งระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
(Molecular Oncology)
การก่อ การกลายสภาพ และการกระจายของเซลล์มะเร็งระดับ
โมเลกุ ล การตอบสนองของระบบภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ เซลล์ ม ะเร็ ง การ
ตรวจสอบและการยับยั้งเซลล์มะเร็งระดับโมเลกุล
Molecular carcinogenesis, transformation and metastasis
in molecular level, immune response, examinations and
therapeutic strategies of cancer cells in molecular level.
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01424556 จุลพยาธิวิทยา
4(-3-3-8)
(Histopathology)
การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ และหน้ า ที่ ข องเซลล์ แ ละ
เนื้ อเยื่ อที่มีส าเหตุมาจากการเกิดโรค การบาดเจ็บ การปรับตัว ของ
เซลล์ การตายของเซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซม เนื้องอกและ
มะเร็ ง มีบ รรยาย ปฏิบั ติก ารเน้ น ระดับ กล้ องจุล ทรรศน์ การศึก ษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง การอภิปรายภายในชั้นเรียน
Characteristics and functional changes of cells and
tissues caused by diseases, injury, adaptation, cell death,
inflammation and repair and neoplasms. Lecture,
laboratory emphasized on microscopic level, self-learning
and discussion in class required.
01424557 ชีววิทยาระบบ
3(3-0-6)
(Systems Biology)
แนวคิดพื้นฐานในชีววิทยาระบบ วิธีการทดลองทางชีววิทยาระบบ
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จ านวนมากจากการทดลอง คุ ณ สมบั ติ ก าร
เชื่อมโยงกันของเครือข่ายในทางชีววิทยา เครือข่ายเมแทบอลิซึมและ
การควบคุม วิธีการสร้างแบบจาลองคงที่และแบบพลวัตร การวิเคราะห์
ระบบเชิงซ้อน
Basic concepts in systems biology, experimental
methods in systems biology, data acquisition from high
throughput experimentation, topological properties of
biological networks, metabolic and regulatory networks,
static and dynamic modelling methods, complex systems
analysis.
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01424558 เทคนิคทางนิติชีววิทยา
3(2-3-6)
(Techniques in Forensic Biology)
การวิเคราะห์ดีเอ็นเอในงานนิติวิทยาศาสตร์ เวชศาสตร์คลินิก การ
ตรวจสอบความเป็ น พ่อ -แม่และลู ก การตรวจสอบสารพิษ ในระบบ
ร่ างกายพิษวิทยาสิ่ งแวดล้ อม พิษ วิทยาระดับเซลล์ ภูมิคุ้ม กันวิทยา
เซรุ่มวิทยา เทคนิคและการตรวจสอบทางนิติพยาธิวิทยา การวิเคราะห์
ลายนิ้วมือและนิ้วเท้า นิติวิทยาการคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
Forensic DNA analysis, clinical medicine, DNA parternity
test, toxicological assay in body systems, environmental
toxicology, cytotoxicology, immunology, serology,
techniques and examinations in forensic pathology,
dactyloscopy and podiatry, computational and cyber
forensics.
01424561 ชีววิทยาของภาวะปรสิต
3(3-0-6)
(Biology of Parasitism)
อันตรกิริยาระหว่างปรสิตกับโฮสต์ กลไกตอบสนองของโฮสต์ การ
ควบคุ ม และป้ อ งกั น ปรสิ ต พฤติ ก รรม สรี ร วิ ท ยา นิ เ วศวิ ท ยา และ
วิวัฒนาการร่วมของอันตรกิริยาระหว่างปรสิตกับโฮสต์
Interaction between parasites and hosts, mechanism of
host responses, parasitic control and prevention,
behavioral, physiological, ecological and co-evolutionary
aspects of host-parasite interactions.
01424581 ชีวภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
(Biogeography)
การแพร่ ก ระจายของสิ่ ง มี ชี วิ ต ตามภู มิ ศ าสตร์ แ ละธรณี วิ ท ยา มี
การศึกษานอกสถานที่
Distribution of living organisms based on geography and
geology. Field trips required.
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01424582 นิเวศวิทยาของมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Ecology)
บทบาทหน้าที่ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
และผลกระทบกลับของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อการรง
ชีวิตของมนุษย์รวมทั้งการศึกษาพลวัตประชากร มนุษย์และการควบคุม
มีการศึกษานอกสถานที่
Human roles and impacts on environment and natural
resources, and feedback of environmental and resources
impacts to human. Resources sustainable managements
and ecological ethics studies included. Field trips required.
01424583 อันตรกิริยาระหว่างสัตว์และพืช
3(3-0-6)
(Animal-Plant Interaction)
วิวัฒนาการของอันตรกิริยาระหว่างสัตว์และพืช ผลของสัตว์กินพืชที่
มีต่อพืช การป้องกันตัวเองของพืชที่มีต่อสัตว์กินพืช ทฤษฎีการป้องกัน
ตัวเองของพืช การเอาชนะการป้องกันตัวของพืชโดยสัตว์กินพืช ภาวะ
พึ่ ง พากั น การประยุ ก ต์ ใ ช้ อั น ตรกิ ริ ย าระหว่ า งสั ต ว์ แ ละพื ช ทางการ
เกษตรและการแพทย์
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.
01424584 นิเวศวิทยาโมเลกุล
3(3-0-6)
(Molecular Ecology)
กระบวนการทางนิเวศวิทยาโมเลกุลในประชากรธรรมชาติของชนิด
พืชและสัตว์ วิธีการเชิงโมเลกุลในนิเวศวิทยาประชากร นิเวศวิทยาเชิง
พฤติกรรมและอนุรักษ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโมเลกุล หัวข้อปัจจุบันทาง
นิเวศวิทยาโมเลกุล
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Molecular ecological processes in natural population of
plant and animal species. Molecular methods in population
ecology, behavioral ecology and conservation. Analysis of
molecular data. Recent topics in molecular ecology.
01424585 ชีววิทยาการอนุรักษ์
3(3-0-6)
(Conservation Biology)
แนวคิดพื้นฐานชีววิทยาการอนุรักษ์และการประยุกต์หลักการทาง
นิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์เพื่อการจัดการทางชีวภาพอย่างยั่งยืน มี
การศึกษานอกสถานที่
Basic concepts on conservation biology and application
of ecological and genetic principles to the sustainable
biology management. Field trips required.
01424586 ชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังน้าจืดขนาดใหญ่
3(3-0-6)
(Biology of Freshwater Macroinvertebrates)
ชีววิทยา นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
น้ าจื ด ขนาดใหญ่ หลั ก การประเมินคุณ ภาพแหล่ ง น้าจืด ทางชี ว ภาพ
โครงสร้างของชุมชน และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ชุมชนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในแหล่งน้าจืด การนาสัตว์ไม่มี
กระดูกสั นหลั งขนาดใหญ่มาใช้เป็นดัชนีชีวภาพสาหรับการประเมิน
คุณภาพของน้าและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้าจืด มีการศึกษานอกสถานที่
Biology, ecology and taxonomy of freshwater
macroinvertebrates. Principles of freshwater biomonitoring,
community structure and parameters affecting freshwater
macroinvertebrates community change, the use of
macroinvertebrates as a bioindicator for water quality and
environmental assessment in freshwater areas. Field trip
required.
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มคอ. 2

01424592 เทคนิคทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
3(1-6-5)
(Electron Microscopic Techniques)
หลักการของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การเตรียมเนื้อเยื่อสาหรับ
โครงสร้างในระดับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
Principles of electron microscope, tissue preparation for
ultrastructural level.
01424593 พิษวิทยาพฤกษเคมี
3(2-3-6)
(Phytochemical Toxicology)
การวิ เ คราะห์ ท างพิ ษ วิ ท ยาเน้ น งานวิ จั ย ทางด้ า นพิ ษ วิ ท ยาของ
สารพฤกษเคมี มีการบรรยาย ปฏิบัติการ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
มีการอภิปรายภายในชั้นเรียน
Phytochemical toxicology analysis. Lecture, laboratory,
self-learning and discussion in class required.
01424594 เทคนิคทางชีววิทยาของเซลล์
3(3-0-6)
(Techniques in Cell Biology)
หลั ก การของเทคนิ ค ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาเซลล์ เน้ น เทคนิ ค การ
วิเคราะห์เซลล์ด้วยสารเรืองแสง จรรยาบรรณนักวิจัย มีการบรรยาย
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง การอภิ ป รายภายในชั้ น เรี ย น และมี
การศึกษานอกสถานที่
Principles of techniques used in cell biology
emphasized on fluorescent staining analysis, ethical science
included. Lecture, self-learning, discussion in class and field
trip required.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

1

2

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน
นางกันทิมาณี ประเดิมวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2525
วท.ม. (สัตววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
3 1014 03303 27 8

นางสาวชีวารัตน์ พรินทรากูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
3 5401 00123 37 6

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์
ของสารสกัดน้าใบโปร่งฟ้าและหญ้าดอกขาว, 2557
2. Microphthalmia-associated transcription
factor as the molecular target of cadmium
toxicity in human melanocytes, 2557
3. Heavy metals contamination in
Indochinese molluscivorous catfish
(Helicophagus leptorhynchus, Ng & Kottelat,
2000) from Mun River Basin, Ubon
Ratchathani Province, 2559
4. Cytotoxic and cyto-protective activities of
four Thai indigenous Russula mushroom
extracts on RAW 264.7 cells, 2559
งานวิจัย
1. Socioeconomic study and economic
value of living fossil, Lingula sp. in
mangrove ecosystem in Trat Province,
Thailand, 2556
2. Possible use of Lingula sp. (Phylum
Brachiopoda) as a dissemination strategy to
promote sustainable development in
Fangchenggang mangrove, China, 2557
3. Morphology and taxonomy of Isognomon
spathuatus (Reeve, 1858), a cryptic bivalve
from the mangroves of Thailand, 2559

มคอ. 2

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

01424553
01424554
01424555
01424556
01424594
01424596
01424598
01424599

01423599
01424553
01424554
01424555
01424556
01424594

01423545
01423596
01423597
01423598
01423599

01423542
01423545
01423599
01424582
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ลาดับที่

3

4

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน
นายนพรัตน์ สระแก้ว
อาจารย์
วท.บ. (ชีววิทยา)
เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546
วท.ม. (สัตววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549
Ph.D. (Anatomy and Structural
Biology)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
3 1007 00686 90 1

นาย บุญเสฐียร บุญสูง
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (ชีววิทยา)
เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542
วท.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544
ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
3 3503 00198 33 9

อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

มคอ. 2
ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. Microscopic structures of the ovary and
female genital ducts of Supachai's
caecilian, Ichthyophis supachaii Taylor, 1960
(Amphibia: Gymnophiona), 2558
2. Histomorphological studies of the testis
and male genital ducts of Supachai's
caecilian, Ichthyophis supachaii Taylor, 1960
(Amphibia: Gymnophiona), 2559
3. Changes of fatty acids in
phosphatidylcholine on sperm membrane
during Macrobrachium rosenbergii sperm
transit through spermatic duct and lipid
analysis in spermatic vesicles, 2559
4. Potential use of antimicrobial peptides as
vaginal spermicides/microbicides, 2559
งานแต่งเรียบเรียง
คูม่ ือจาแนกตัวอ่อนแมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย
และแมลงหนอนปลอกน้าใน ประเทศไทย, 2557
งานวิจัย
1. Heptageniidae (Insecta, phemeroptera) of
Thailand, 2556
2. Description of the final-instar larva of
Heliogomphus selysi Fraser (Odonata:
Gomphidae), 2557
3. Description of the last stadium larva and
female of Microgomphus thailandica
Asahina, 1981 (Odonata: Gomphidae), 2557

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

01423512
01423513
01423514
01423597
01424597

01423512
01423599

01423546
01424586

01423546
01423599
01424586
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ลาดับที่

5

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน

มคอ. 2
ผลงานทางวิชาการ

4. Colonisation of leaf litter by lotic
macroinvertebrates in a headwater stream
of the Phachi River (western Thailand), 2557
5. A new species of Compsoneuriella
Ulmer, 1939 (Ephemeroptera:
Heptageniidae) from Thailand, 2558
6. The nymph of Gilliesia Peters &
Edmunds, 1970 (Ephemeroptera:
Leptophlebiidae), with description of a new
species from Thailand, 2558
7. Effects of the botanical insecticide
thymol on biology of a braconid, Cotesia
plutellae (Kurdjumov), parasitizing the
diamondback moth, Plutella xylostella L.,
2558
นายปราโมทย์ ชานาญปืน
งานแต่งเรียบเรียง
อาจารย์
Gene Expression Systems in Fungi. Yeast
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา)
Expression Systems for Industrial
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547 Biotechnology, 2558
วท.ม. (ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549
งานวิจัย
Ph.D. (Bioscience)
1. Integrated analysis, transcriptomeChalmers University of
lipidome, reveals the effects of INO-level
Technology, Sweden, 2555
(INO2 and INO4) on lipid metabolism in
3 2501 00592 08 5
yeast, 2556
2. Rapid quantification of yeast lipid using
microwave-assisted total lipid extraction
and HPLC-CAD, 2556

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

01423597
01423599
01424553
01424557
01423558
01424596
01424597
01424599

01423544
01423599
01424553
01424557
01424558
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ลาดับที่

6

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน

นายพนัส ธรรมกีรติวงศ์
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
3 1009 01191 67 5

อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

มคอ. 2
ผลงานทางวิชาการ

3. Histomorphological studies of the testis
and male genital ducts of Supachai's
caecilian, Ichthyophis supachaii Taylor, 1960
(Amphibia: Gymnophiona), 2557
4. Dynamic metabolic footprinting reveals
the key components of metabolic network
in yeast Saccharomyces cerevisiae, 2557
5. Mucus of Achatina fulica stimulates
mineralization and inflammatory response
in dental pulp cells, 2558
6. Microscopic structures of the ovary and
female genital ducts of Supachai's caecilian,
Ichthyophis supachaii Taylor, 1960
(Amphibia: Gymnophiona), 2558
7. Prediction of anticancer peptides against
MCF-7 breast cancer cells from the
peptidomes of Achatina fulica mucus
fractions, 2558
งานวิจัย
1. Annual changes in fecal sex hormones
with corresponding changes in reproductive
behaviors in Thai Sarus Crane, Black-headed
Ibis and Lesser Adjutant Stork, 2556
2. Reproductive toxicity of Momordica
charantia ethanol seed extracts in male rats,
2557
3. Reproductive pattern and sex hormones of
Calotes emma Gray 1845 and Calotes
versicolor Daudin 1802 (Squamata;
Agamidae), 2559

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

01423551
01423553
01423555
01423559

01423551
01423553
01423555
01423599

34
ลาดับที่

7

8

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน
นางสาวเมษยะมาศ คงเสมา
อาจารย์
วท.บ. (ชีววิทยา)
เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550
M.Sc. (Molecular Medicine
Research)
University College London, UK,
2553
Ph.D. (Clinical Medicine
Research)
Imperial College London, UK,
2558
1 1014 99116 30 3
นางวรรณวิภา วงศ์แสงนาค
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
วท.ม. (ชีวสารสนเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2549
Ph.D. (Teknologie
Doctor/Bioscience)
Chalmers University of
Technology, Sweden, 2552
3 3099 00010 40 1

มคอ. 2
ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. The Forkhead Box M1 protein regulates
BRIP1 expression and DNA damage repair in
epirubicin treatment, 2556
2. FOXM1 targets NBS1 to regulate DNA
damage-induced senescence and epirubicin
resistance, 2557
3. Automated multiwell fluorescence
lifetime imaging for Forster resonance
energy transfer assays and high content
analysis, 2558
4. In Vitro methods for studying the
mechanisms of resistance to DNA-damaging
therapeutic drugs, 2559
งานแต่งเรียบเรียง
Systems Biology Methods and
Developments for Filamentous Fungi in
Relation to the Production of Food
Ingredients. Microbial Production of Food
Ingredients, Enzymes and Nutraceuticals,
2556
งานวิจัย
1. Post genome-wide association studies
functional characterization of prostate
cancer risk loci, 2556
2. Translational biomedical informatics and
computational systems medicine, 2556
3. Genome-scale analysis of the metabolic
networks of oleaginous Zygomycete fungi,
2556

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

01423591
01423597
01424553
01424591
01424597
01423591
01423597
01423599

01423599
01424553

01423591
01423596
01423597
01424557
01424591
01424597
01424598

01423599
01424557

35
ลาดับที่

9

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน

นางวสกร บัลลังก์โพธิ์
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544
วท.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546
ปร.ด. (สัตววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549
3 1006 02779 83 2

มคอ. 2
ผลงานทางวิชาการ

4. The RAVEN toolbox and its use for
generating a genome-scale metabolic
model for Penicillium chrysogenum, 2556
5. Biomedical text mining and its
applications in cancer research, 2556
6. Megafiller: A retrofitted protein function
predictor for filling gaps in metabolic
networks, 2557
7. Integrative analysis reveals diseaseassociated genes and biomarkers for
prostate cancer progression, 2557
8. In silico analysis of plant and animal
transposable elements, 2557
งานวิจัย
1. Effect of thymol on reproductive biology
of Helicoverpaarmigera Hübner
(Lepidoptera: Noctuidae), 2556
2. Essential oil compounds as stress
reducing agents in rats, 2556
3 Bioefficacy of some Piperaceae plant
extracts against Plutella xylostella L.
(Lepidoptera: Plutellidae), 2556
4. Toxicity of essential oil compounds
against diamondback moth, Plutella
xylostella, and their impact on
detoxification enzyme activities, 2557
5. Bioefficacy of Piper ribesioides
(Piperaceae) extracts against Nilarparvata
lugens Stal. (Homoptera: Delphacidae),
2557

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

01423581
01424583
01424593

01423581
01423599
01424582
01424583
01424593

36
ลาดับที่

10

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน

นางสาววชิรญาณ์ ธงอาสา
อาจารย์
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
วท.ม. (สรีรวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
3 6703 01282 04 7

มคอ. 2
ผลงานทางวิชาการ

6. Insecticidal alkanes from Bauhinia
scandens var. horsfieldii against Plutella
xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae), 2558
7. Bioinsecticidal activity of Alpinia galanga
(L.) on larval development of Spodoptera
litura (Lepidoptera: Noctuidae), 2558
8 Insecticidal activities of thymol on egg
production and development in the
diamondback moth, Plutella xylostella
(Lepidoptera), 2558
9. Effects of azadirachtin on cuticular proteins
of Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)
vis-a-vis the modes of application, 2558
10. Effects of the botanical insecticide thymol
on biology of a braconid, Cotesia plutellae
(Kurdjumov), parasitizing the diamondback
moth, Plutella xylostella L., 2558
งานวิจัย
1. Neuronal damage of the dorsal
hippocampus induced by long-term right
common carotid artery occlusion in rats, 2557
2. Reproductive toxicity of Momordica
charantia ethanol seed extracts in male rats,
2557
3. Early onset effects of mild chronic cerebral
hypoperfusion on the dorsal hippocampus
and white matter areas: The use of male
Sprague-Dawley rats as a UCO model, 2558

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

–

01423551
01423599

37
ลาดับที่

11

12

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน
นายวีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง
อาจารย์
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552
Ph.D. (Veterinary Medicine)
Nippon Veterinary and Life
Science Technology University,
Japan, 2555.
3 7701 00132 08 0

นายวุฒิ ทักษิณธรรม
อาจารย์
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
วท.ม. (สัตววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2546
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555
3 2406 00052 65 9

มคอ. 2
ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

งานวิจัย
01423591
1. Food intake, serum leptin levels and
01423597
leptin mRNA expression during sexual cycle 01424591
in rats, 2556
2. Early onset of reproductive function in
female rats treated with high fat diet, 2556
3. Effect of estrogen on food intake, serum
leptin levels and leptin mRNA expression in
adipose tissue in female rats, 2556
4. Development of learning achievement of
Bachelor degree student in basic scientific
researchmethod course using inquiry
approach, 2557
งานวิจัย
01423583
1. Re-evaluating the taxonomic status of
Chiromantis in Thailand using multiple lines
of evidence (Amphibia: Anura:
Rhacophoridae), 2556
2. Annual changes in fecal sex hormones
with corresponding changes in reproductive
behaviors in Thai Sarus Crane, Black-headed
Ibis, and Lesser Adjutant Stork, 2556
3. A new caruncle-bearing Limnonectes
(Anura: Dicroglossidae) from northeastern
Thailand, 2558

01423591
01423597
01423599

01423583
01423599

38
ลาดับที่

13

14

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน
นางสาววัชริยา ภูรีวโิ รจน์กลุ
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
ปร.ด. (สัตววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549
3 1005 01578 26 2

นางสาวสร้อยสุดา โชติมานุกลู
อาจารย์
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)
เกียรตินยิ มอันดับสอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
วท.ด. (วิทยาการสืบพันธุส์ ัตว์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
3 1201 01920 32 0

มคอ. 2
ผลงานทางวิชาการ

งานแต่งเรียบเรียง
1. ปรสิตวิทยาของสัตว์น้า, 2556
2. Diversity of parasitic nematodes of
marine fishes from the gulf of Thailand,
2557

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

01423563
01423596
01423599
01424596
01424598
01424599

งานวิจัย
1. Application of probiotic bacteria for
controlling pathogenic bacteria in fairy
shrimp Branchinella thailandensis culture,
2556
2. Euclinostomum heterostomum
(Rudolphi, 1809) metacercarial infection in
three Osphronemid fish species, 2556
3. Cestode Assemblages of the Brownbanded Bamboo SharkChiloscyllium
punctatum (Elasmobranchii: Hemiscylliidae)
in the gulf of Thailand, 2556
4. First Finding of high infestation of
Nemesis robusta on gill filaments of Alopias
pelagicus from the Andaman Sea, Thailand,
2556
งานวิจัย
01424599
1. Effect of Rhodobacter sphaeroides LPS on
Toll-like receptor 4 in bovine endometrial
cells, 2558
2. The effect of Rhodobacter sphaeroides
LPS on the response of interleukin-8
secretion in bovine endometrial cells, 2559
3. Effect of TLR4 antagonist on immune
responses of bovine endometrial cells,
2559

01423561
01423563
01423585
01423596
01423599
01424561

01423599

39
ลาดับที่

15

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน
นางสาวสุปิยนิตย์ ไม้แพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541
ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
3 8413 00114 32 8

อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

มคอ. 2
ผลงานทางวิชาการ

งานแต่งเรียบเรียง
A taxonomic guide to the common
cladocerans in Peninsular Thailand, 2557
งานวิจัย
1. Salinalona gen. nov., a peculiar
euryhaline chydorid lineage (Crustacea:
Branchiopoda: Cladocera: Anomopoda)
from the Oriental Region, 2556
2. Inland swamps in SE Asia harbor hidden
cladoceran diversities: new paludal
Chydoridae (Crustacea: Branchiopoda:
Cladocera) from Southern Thailand, 2556
3. Study of the embryogenesis of
Dunhevedia crassa King, 1853 (Cladocera:
Chydoridae) and a comparison of the
embryonic instar durations in different
cladocerans, 2556
4. A new species of Parategastes Sars, 1904
from the Thale Noi Lake, southern Thailand
(Copepoda, Harpacticoida, Tegastidae), 2558

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

01423591
01423597
01423598
01423599
01424597

01423585
01423591
01423597
01423598
01423599

40
ลาดับที่

16

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน
นางอุทยั วรรณ โกวิทวที
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2524
วท.ม. (สัตววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529
Ph.D. (Aquatic Science)
University of Porto, Portugal,
2544
3 1017 00065 25 8

มคอ. 2
ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. Evaluation of growth performance and
nutritional quality of diets using digestive
enzyme markers and in vitro digestibility in
Siamese fighting fish (Betta splendens
Regan, 1910), 2556
2. Effects of rearing density and sub-sand
filters on growth performance of juvenile
freshwater mussels (Chamberlainia
hainesiana) reared under recirculating
system conditions, 2556
3. Effects of sexes on characteristics and
expression levels of digestive enzymes in
adult Guppy (Poecilia reticulata), 2556
4. Effects of red monascal rice
supplementation on growth, digestive
function and oocyte maturation in Siamese
fighting fish (Betta splendens Regan, 1910),
2556
5. Physical modification of palm kernel
meal improved available carbohydrate,
physicochemical properties and in vitro
digestibility in economic freshwater fish,
2556
6. Pigment deposition and in vitro screening
of natural pigment sources for enhancing
pigmentation in male Siamese fighting fish
(Betta splendens Regan, 1910), 2557

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

01423544
01423591
01423598
01423599
01424591
01424598
01424599

01423544
01423591
01423598
01423599

41
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน

มคอ. 2
ผลงานทางวิชาการ

7. Molecular identification of the
economically important freshwater mussels
(Mollusca–Bivalvia–Unionoida) of Thailand:
developing species-specific markers from
AFLPs, 2557
8. Improvement of carbohydrate quality in
rice bran for Nile tilapia feed production
using microwave irradiation, 2557
9. Development of enzymes and In Vitro
digestibility during metamorphosis and
molting of blue swimming crab (Portunus
pelagicus), 2557
10. Development of learning achievements
of bachelor degree students in basic
scientific research method course using
inquiry approach, 2557
11. The bivalve nervous system and its
relevance for the physiology of
reproduction, 2557
12. Physicochemical modifications of dietary
palm kernel meal affect growth and feed
utilization of Nile Tilapia (Oreochromis
niloticus), 2558
13. Effects of dietary modified palm kernel
meal on growth, feed utilization, radical
scavenging activity, carcass composition and
muscle quality in sex reversed Nile Tilapia
(Oreochromis niloticus), 2558

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

42
ลาดับที่

17

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน

นางสาวอัญชลี เอาผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (ชีววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
วท.ม. (สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
3 1910 00050 29 1

มคอ. 2
ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

14. Microwave irradiation improves the
physicochemical properties of soybean
meal for economic freshwater fish, 2558
งานวิจัย
01424585
1. Re-Evaluating the taxonomic status of
Chiromantis in Thailand using multiple lines
of evidence (Amphibia: Anura:
Rhacophoridae), 2556
2. A new tree frog in the genus Polypedates
(Anura: Rhacophoridae) from southern
Thailand, 2556
3. Population structure and reproduction of
the elongated Tortoise Indotestudo
elongata (Blyth, 1853) at Ban Kok Village,
northeastern Thailand, 2556
4. Multiple origins of parthenogenesis, and a
revised species phylogeny for the Southeast
Asian butterfly lizards, Leiolepis, 2557
5. Phylogenetic patterns of the Southeast
Asian Tree Frog Chiromantis hansenae in
Thailand, 2557
6. A new caruncle-bearing Limnonectes
(Anura: Dicroglossidae) from northeastern
Thailand, 2558
7. Description of the tadpoles of two
endemic frogs: the Phu Luang Cascade frog
Odorrana aureola (Anura: Ranidae) and the
Isan big-headed frog Limnonectes isanensis
(Anura: Dicroglossidae) from northeastern
Thailand, 2558

01423584
01423599
01424585

43
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน

มคอ. 2
ผลงานทางวิชาการ

8. Morphological and molecular variation in
Tylototriton (Caudata: Salamandridae) in
Laos, with description of a new species,
2558
9. Ecology and natural history of the knobby
newt Tylototriton podichthys (Caudata:
Salamandridae) in Laos, 2558
10. Reproductive pattern and sex hormones
of Calotes emma Gray 1845 and Calotes
versicolor Daudin 1802 (Squamata;
Agamidae), 2559

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

44

มคอ. 2

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับที่

1

2

3

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน
นางสาวจินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
Ph.D. (Agricultural Science)
University of Tsukuba, Japan,
2545
5 3099 90056 69 1
นางธีราพร อนันตะเศรษฐกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วท.ด. (สรีรวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
3 1002 01237 19 2
นางสาวนิตยา สมทรัพย์
อาจารย์
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538
วท.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
3 8401 00231 08 7

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

งานวิจัย
1. Developmental basis of toothlessness in
turtles: insight into convergent evolution of
vertebrate morphology, 2556
2. Skeletal gene expression in the temporal
region of the reptilian embryos: implications
for the evolution of reptilian skull
morphology, 2556

01423562
01423564
01423596
01423597
01423598
01423599

01423562
01423564
01424581

งานวิจัย
Evaluation of anti-gastric ulcer activity of
ethanolic extract from pseudostem of Musa
× paradisiaca in experimental animals, 2558

01423551
01423552
01423562
01423563
01423596
01423597
01423598
01423599

01423551

งานวิจัย
Algae image classification using parallel
random-forest, 2558

01423596
01423597
01423598
01423599
01424596
01424597
01424598
01424599

01423511

45
ลาดับที่

4

5

6

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน
นางพัฒนี จันทรโรทัย
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2524
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526
Ph.D. (Allied and Aquaculture)
Auburn University, USA. 2538
3 1004 00737 07 1
นายวิกรม รังสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557
3 2499 00229 60 9
นายวิน เชยชมศรี
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2523
วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550
3 1199 00004 52 7

มคอ. 2

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

งานวิจัย
1 Morphometric analysis of Three Draco
Lizard Species (D. blanfordii, D. maculatus,
and D. taeniopterus) (Squamata: Agamidae)
from Thailand, 2557
2 ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา, 2558

01423511

01423511

งานแต่งเรียบเรียง
คู่มือผ่าตัดกบ, 2557

–

01423515
01423516
01423517

01423562
01423564
01423596
01423597
01423598
01423599

01423562
01423564
01424581

งานวิจัย
Molecular characterization and expression
analysis of cyclin B and Cell division cycle 2
in gonads of diploid and triploid Bighead
catfish, Clarias macrocephalus Gunther,
1864, 2559
งานวิจัย
1. Developmental basis of toothlessness in
turtles: Insight into convergent evolution of
vertebrate morphology, 2556
2. Skeletal gene expression in the temporal
region of the reptilian embryos: implications
for the evolution of reptilian skull
morphology, 2556

46
ลาดับที่

7.

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน
นายอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร
อาจารย์
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2539
M. S. (Environmental Biology)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
3 1699 00065 91 7

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี

มคอ. 2
ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
The sperm structure of Cryptocercus
punctulatus Scudder (Blattodea) and sperm
evolution in Dictyoptera, 2558

ภาระงานสอน
ปัจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

–

01423554

47

มคอ. 2

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตทางานวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิจัยวิทยานิพนธ์ ตามรายวิชา 01423599 ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
สัตววิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีภาวะผู้นา ริเริ่ม ส่งเสริม ด้านการประพฤติปฏิบัติ โดยใช้หลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2) มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปัญหาที่ซับซ้อน ข้อโต้แย้ง-และข้อบกพร่องทาง
จรรยาบรรณ โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
3) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการทฤษฎีและงานวิจัย
4) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์
5) สามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจภายใต้ข้อจากัดของข้อมูล
6) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความคิดใหม่
7) สามารถวางแผนและทาโครงการวิจัยค้นคว้าได้
8) มีภาวะผู้นาในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทางานของกลุ่มและสามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและยุ่งยาก
9) มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินวางแผน และ
ปรับปรุงตนเอง
10) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
11) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
12) สามารถนาเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้า ที่ตีพิมพ์ในรูปแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ

48

มคอ. 2

5.3 ช่วงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
1) ประธานวิทยานิพนธ์หลักให้คาแนะนาแก่นิสิต
2) ประธานวิทยานิพนธ์หลักจัดตารางเวลาเพื่อให้คาปรึกษาและติดตามการทาวิจัยของนิสิต
3) จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน
4) มีการจัดอบรมเรื่องข้อควรระวังในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และการใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัย
ของนิสิต
5) ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6). เสนอโครงร่ า งวิท ยานิ พ นธ์ต่ อ ประธานวิท ยานิพ นธ์ห ลั ก วิ ทยานิพ นธ์ ร่ว ม และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาภาควิชาสัตววิทยา
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
1) ดาเนินการวิจัย
2) รายงานความก้าวหน้าการทาวิจัยวิทยานิพนธ์
3) สนับสนุนให้นิสิตเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ
4) สนับสนุนให้นิสิตพัฒนาความรู้ด้านวิจัยจากการประชุม สัมมนา หรือการอบรม
5) สอบประมวลความรู้
6) สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) นิสิตเสนองานวิจัยและรับการประเมินจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ประจา
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการด้านสัตววิทยาที่เป็นเลิศ
2. มีทักษะทางด้านการจัดระบบของสัตว์ที่เป็นเลิศ
3. มีคุณสมบัติเป็นผู้พิทักษ์พิพิธภัณฑ์ (museum curator)

กลยุทธ์หรือกิจกรรมที่ใช้
- นิสิตทุกคนจะทาหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนและผู้สอน ภายใต้
การดูแลและแนะนาโดยคณาจารย์ผู้ร่วมสอนวิชาสัตววิทยาทั่วไป
- นิสิตทุกคนต้องเรียนรู้การจัดระบบของสัตว์เป็นวิชาเอกบังคับ
- นิสิตมีการออกภาคสนามเพื่อเก็บตัวอย่างมาจัดระบบของสัตว์
- ภาควิชาฯ ได้จดั ดั้งพิพิธภัณฑ์สตั ววิทยา แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แซดเอ็มเคยู) (zoological
museum, Kasetsart university, ZMKU) อย่างเป็นทางการ
และมีการนาเสนอการจัดระบบสัตว์ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาส
ให้นิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกทักษะดังกล่าว

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. มีภาวะผู้นา ริเริม่ ส่งเสริม ด้านการ - มีการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม
ประพฤติปฏิบัติ โดยใช้หลักการ
จริยธรรมในแต่ละวิชา
เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
- มีการอภิปรายบทความวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2. มีความสามารถในการวินิจฉัยและ
ในแต่ละรายวิชา เชิงผลกระทบทาง
จัดการปัญหาที่ซับซ้อน ข้อโต้แย้งคุณธรรม จริยธรรม
และข้อบกพร่องทางจรรยาบรรณ - ให้นิสิตทางานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นา
โดยคานึงถึงความรูส้ ึกของผู้อื่น
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
- จัดกิจกรรมส่งเสริม บาเพ็ญประโยชน์
ส่วนรวม
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
- จัดกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ทั้งภายใน
ภาควิชา องค์ภายนอก

กลยุทธ์การประเมินผล
- ประเมินกรองวิธีคิดจากการอภิปราย
บทความวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับรายวิชา
พื้นฐานกับผลกระทบทางคุณธรรมและ
จริยธรรม
- ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินความรับผิดชอบในการเข้าร่วม
กิจกรรม การทางานกลุ่ม และงานที่ได้รับ
มอบหมาย
- จานวนนิสิตที่ทุจริตการสอบ
- จัดสังเกตพฤติกรรมและการประเมิน
ระหว่างผูเ้ รียนด้วยกันและประเมินจาก
ครูผสู้ อน
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2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในหลักการทฤษฎีและงานวิจัย
2. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนา
ความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์

กลยุทธ์การสอน
- ฝึกกระบวนการคิดกาหนดปัญหา และ
แก้ปัญหาด้วนกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
- มีวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ รียนกับผู้สอน
- การมอบหมายงาน ให้คิดวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหา ค้นคว้า เขียนรายงาน และการ
นาเสนอหน้าห้อง
- ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงและภาคสนาม
- มอบหมายงานให้ค้นคว้าและทารายงาน
เป็นรายบุคคลและรายกลุม่
- จัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการ

กลยุทธ์การประเมินผล
- การมีปฏิสมั พันธ์ในห้องเรียน รวมทั้ง
ห้องปฏิบัติการ
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน
- การสอบแบบปากเปล่าและปฏิบตั ิ
- รายงาน/แผนงาน/โครงงาน
- การนาเสนอผลงาน
- ประเมินบัณฑิตจากองค์กรและหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในการทางานและการศึกษาต่อ

กลยุทธ์การสอน
- มีการกาหนดและวิเคราะห์ปัญหาเชิง
วิทยาศาสตร์
- จัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
- ให้มีการอภิปรายในชั้นเรียน จัดกิจกรรม
แสวงหาความรู้ทั้งแบบประมวล
ความคิดและจากการปฏิบตั ิ
- มีวิชาสัมมนาและทาวิทยานิพนธ์
- มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ภาคปฏิบตั ิในห้องเรียนและภาคสนาม

กลยุทธ์การประเมินผล
- ทักษะการเขียนรายงานของนิสติ
- การนาเสนอผลงาน
- การอภิปรายในชั้นเรียน
- การสอบและการทาแบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก ทั้ง
การพัฒนาแนวความคิดเพื่อตั้งคาถามวิจัย
และด้านความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตใน
การทางาน
- การประเมินบัณฑิตจากองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในการทางานและ
การศึกษาต่อ

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
1. สามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้ดุลย
พินิจในการตัดสินใจภายใต้ข้อจากัด
ของข้อมูล
2. สามารถสังเคราะห์และบูรณาการ
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความคิดใหม่
3. สามารถวางแผนและทา
โครงการวิจัยค้นคว้าได้
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. มีภาวะผู้นาในการเพิ่มพูน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
ประสิทธิภาพการทางานของกลุ่ม
ทางานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
และสามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการ - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวเนื่อง
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและยุ่งยาก
กับเรือ่ งความรับผิดชอบ และการมีมนุษย์
2. มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมัน่ ใน
สัมพันธ์ ความเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย
ในรายวิชาต่างๆ โดยสอดแทรกใน
มีการประเมินวางแผน และปรับปรุง สถานการณ์ที่เหมาะสม
ตนเอง
- สร้างวัฒนธรรมของการยอมรับ

กลยุทธ์การประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นิสิตขณะทากิจกรรม
- เปลี่ยนความกังวลให้เป็นสิ่งที่ควร
คานึงถึง
- การนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
- ประเมินความสม่าเสมอของการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม
- ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
- ประเมินจุดแข็งของนิสิตแต่ละคน และ
พัฒนาศักยภาพของนิสิต
- ให้นิสิตประเมินตนเองและประเมินนิสิต
ร่วมชั้นเรียน
- สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่น
- การประเมินบัณฑิตจากองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในการทางานและ
การศึกษาต่อ

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทาง
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ทักษะ
คณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหา การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การ
อย่างเหมาะสม
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึก
เพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ
3. สามารถนาเสนอรายงาน
อ่าน และการเขียน
วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้า ที่ - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้
ตีพิมพ์ในรูปแบบที่เป็นทางการ และ นิสิตได้มีประสบการณ์จริง และนาเสนอ
ไม่เป็นทางการ
การแก้ปัญหาที่เหมาะสม
- ให้ผู้เรียนนาเสนองานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ
- จัดอบรมให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาและวิจัย

กลยุทธ์การประเมินผล
- ทักษะในการนาเสนอผลงานการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะในการเขียนรายงานทาง
วิทยาศาสตร์
- การประเมินความสามารถในการ
ประเมินการอธิบาย อภิปรายโดยใช้
ทักษะทางคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม
- การประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน
การนาเสนอปากเปล่า รายงานและการ
นาเสนอผลงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1
01423511
01423512
01423513
01423514
01423515
01423516
01423517
01423542
01423544
01423545
01423546
01423551
01423553
01423554
01423555
01423561
01423562
01423563
01423564
01423581
01423583
01423584
01423585
01423591
01423596
01423597
01423598
01423599































2. ความรู้

2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O


1






























3. ทักษะทางปัญญา

2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O


1






























2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

3
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O





4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O





5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O
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รหัสวิชา

01424553
01424554
01424555
01424556
01424557
01424558
01424561
01424581
01424582
01424583
01424584
01424585
01424586
01424592
01424593
01424594

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1












O




2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O

2. ความรู้

1
O
O
O




O
O
O







3. ทักษะทางปัญญา

2



O
O
O
O



O
O
O
O
O
O

1

















2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

3
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

4. ความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเ คราะห์เ ชิง
ระหว่ า งบุ ค คล ตัวเลขการสื่อสาร และการ
แ ล ะ ค ว า ม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
1
2
1
2
3
O
O
O


O
O
O


O
O
O


O
O
O


O
O
O


O
O
O


O
O
O


O
O
O


O
O
O


O
O
O


O
O
O


O
O
O


O
O
O


O
O
O


O
O
O


O
O
O
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา ของบั ณ ฑิต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
- มีการประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในรายวิชา อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
- มีคณะกรรมการทวนสอบที่แต่งตั้งโดยภาควิชาฯ
- ทวนสอบจากการให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน
2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
- มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากภายนอกภาควิชา แต่ละปี
- มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทจากหน่วยงานภายนอก
- การได้งานทาของบัณฑิตและการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
1) ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 มอบหมายอาจารย์พี่เลี้ยงให้คาแนะนาและติดตามการทางานของอาจารย์ใหม่ อย่างน้อยหนึ่งภาค
การศึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง
2) การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ
2) สนับสนุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม
3) การฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพของหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ:
1) มี อาจารย์ ผู้รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร ร่ว มกับ คณะกรรมการฝ่ ายวิช าการภาควิช าฯ ดูแลคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ในภาพรวม ให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของหลักสูตร
2) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร ทาหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และ
ติดตามประเมิน ผลหลักสู ตร จัดทารายงานของผลการดาเนินการของหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
3) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาทาหน้าที่จัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5 วางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่ ว มกับ อาจารย์ ผู้ ส อน ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิช าที่
รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
4) มี คณะกรรมการพัฒ นาหลั กสู ตรระดับปริญญาโท หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช า
สัตววิทยา

2. บัณฑิต
2.1 คุณ ภาพบัณ ฑิต เป็น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจาณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณ ฑิต 5 ด้าน คุณธรรม จริยธรรมด้านความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 บัณฑิตมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
1) มีการดาเนินการสารวจการได้งานทาของบัณฑิตเป็นประจาทุกปี เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
2) มีการดาเนินสารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป
3) มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
2.3 ผลงานวิจัยของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
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3. นิสิต
3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
การรับนิสิต
1) กาหนดจานวนการรับนิสิตตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสัตววิทยา (มคอ. 2) แผน ก แบบ ก 2
2) รับนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ประกาศรับสมัครโดยโครงการฯ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวนอย่างน้ อย 3 คน ร่วมเป็นกรรมการในการสอบคัดเลือก สอบ
สัมภาษณ์ โดยการนาเสนอกรอบแนวคิด ผลการตัดสินของคณะกรรมการเสนอต่อประธาน
โครงการฯ และบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องและประกาศผลการสอบคัดเลือก
5) มีการเตรีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีโครงการปฐมนิเทศและแนะแนวทางการเรียน การ
ลงทะเบียน และการทางานในห้องวิจัยกลาง เพื่อให้คาแนะนาแก่นิสิต โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์
6) ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ภาควิชาฯ และในวันสอบสัมภาษณ์
7) ประกาศแจ้งหัวข้อวิจัยของคณาจารย์ในสาขาต่างๆ ให้นิสิตทราบ เพื่อให้นิสิตสามารถตัดสินใจ
เลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาไดเร็วขึ้น จะส่งผลให้นิสิตสามารถจบการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
3.2 มีการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
1) มอบหมายให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นที่ปรึกษาชั่วคราวก่อนที่นิสิตจะดาเนินแต่งตั้งอาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คาปรึกษาและแนะนาในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้อง
2) การนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย (1) อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ (2) ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หรือผู้แทน (3) กรรมการประจาหลักสูตรใน
สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
3) อาจารย์ประจาหลักสูตรมีแผนให้ นิสิต้องรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักรับทราบและเสนอต่อประธานโครงการก่อนการประเมินผลการเรียนวิชา
วิทยานิพนธ์ เพื่อการประเมิน S/U
3.3 มีกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน (การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องรียนของนิสิต)
1) มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้คาปรึกษาแก่นิสิตเกี่ยวกับการทาแผนการเรียนและการทาวิจัย
วิทยานิพนธ์
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2) มีตารางในการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนิสิตเพื่อรายงานความก้าวหน้าใน
การเรียน การทาวิทยานิพนธ์หรือปัญหาอื่นๆ
3) นิสิตสามารถยื่นอุทธรณ์ ได้โดยให้ยื่นคาร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาประจาตัวนิสิต และภาควิชาที่
สังกัด เพื่อเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่
1) หลักสูตรมีการกาหนดกรอบอัตรากาลังร่ว มกันในการประชุมภาควิชาฯ โดยมีการกาหนดไว้
ล่วงหน้าตามวาระการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ประจาหลักสูตรและตามสาขาที่ขาดแคลน
ส่ งให้ ค ณะฯเพื่ อ น าเข้ าสู่ คณะกรรมการบริ ห ารอัต รากาลั ง ของมหาวิท ยาลั ย พิจ ารณากาหนด
อัตรากาลัง
2) ประกาศรับสมัครตามคุณสมบัติที่ กาหนด ได้แก่ คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาสัตววิทยา ผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษและสภาวะทางจิต และกาหนดวิธีการคัดเลือก เน้นการสอนและวิจัย
4.2 กลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส
มีการกาหนดวิธีการสรรหา โดยแบ่งการสรรหาออกเป็น 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภาควิชาสัตววิทยาพิจารณา
ความสามารถในการสอนภาคภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ทดสอบ
จิตวิทยา และครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์พิจารณาความสามารถในการด้านงานวิจัยโดยการนาเสนอ
หัวข้องานวิจัยภาคภาษาอังกฤษ
4.3 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
อาจารย์ป ระจ าหลักสู ตรมีคุณวุฒิ การศึกษาปริญญาเอก มีผ ลงานเผยแพร่ทั้ งในระดับชาติและ
นานาชาติ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างเนื่อง
5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาทันสมัย
1) มีการวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียน การสนับสนุนและการ
ให้คาแนะนานิสิต ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม หรือความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต
รวมทั้งโครงสร้ างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรฯ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้หลักสูตร
ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน มหาบัณฑิต ผู้ใช้มหาบัณฑิต นิสิต และผู้ทรงคุณวุฒิ นาไปปรับปรุงการ
ออกแบบหลักสูตร เพื่อควบคุม กากับการจัดทารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาทันสมัย
2) มีการสารวจความเห็นของมหาบัณฑิต /นิสิตต่อหลักสูตร เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และมีการ
ส ารวจความเห็ น ของผู้ บ ริ ห ารที่ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ องในการใช้ บั ณฑิต ว่า หลั ก สู ตรสามารถผลิ ต
มหาบัณฑิตได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มหาบัณฑิตมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักเกณฑ์
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ทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะด้านการค้นคว้าวิจัย และมีกระบวนความคิดในสาขาวิชาสัตววิทยาที่
พร้อมสาหรับการประกอบอาชีพในภาวะเศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันหรือไม่ เพื่อนาไปปรับปรุง
การออกแบบหลักสูตร สาหรับควบคุม กากับการจัดทารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาทันสมัย
3) การประเมินผลจากการสารวจความเห็นของมหาบัณฑิต /นิสิต สาขาวิชาสัตววิทยา เกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรายวิชา รวมถึงการทาวิทยานิพนธ์และการเป็นผู้ ช่วยสอนและวิจัย นาไปปรับปรุง
การออกแบบหลักสูตร เพื่อควบคุม กากับการจัดทารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาทันสมัย
4) มี ค ณะกรรมการทวนสอบและรายงานผลการทวนสอบในการประชุ มภาควิ ช า ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ 7) และจัดทาแผนพัฒนาออกแบบปรับปรุง
หลักสูตร
5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
มีการประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยพิจารณาตามคุณวุฒิ และ
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยภาควิชามีทั้งรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนคนเดียว
และเป็นคณะ ในรายวิชาที่มีเนื้อหาบูรณาการหลายด้าน ได้กาหนดให้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญใน
แต่ละด้านร่วมสอน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต
5.3 มีการประเมินผู้เรียน กากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
กากับให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน ครัง้ ที่ 1 เพือ่ นาผลการประเมินมาปรับปรุงในชั้นเรียน และ
กากับให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน ครัง้ ที่ 2 เพือ่ นาผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน
ครัง้ ต่อไป
5.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1) มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต เน้นนาความรู้ที่จากห้องเรียนสู่ชุมชน
2) จัดโครงการสัมมนาพิเศษเป็นภาษาอังกฤษผ่านการนาเสนองานสัมมนา เน้นงานวิจัยที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
3) มีโครงการเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์สัตววิทยาผ่านการจัดนิทรรศการปีละ 2 ครั้ง
4) มีกิจกรรมทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่สัตว์ทดลองเป็นประจาทุกปี
5.5 มีผลดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1) มีการกากับให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาดาเนินการจัดทาประมวลการสอน/มคอ 3‐4 โดย
รายวิชาเดียวกันกาหนดให้ จัดทา มคอ 3 เพียง 1 ชุด และการกากับให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผล
การสอน (มคอ 5‐6)
2) มี ค ณะกรรมการทวนสอบทวนสอบและรายงานผลการทวนสอบในการประชุ ม ภาควิ ช า
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ 7)
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 มีระบบการดาเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง
ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และ สิ่งอานวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1) มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ให้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตววิทยา เพื่อสนับสนุนความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2) มีการติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.2 มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พอเพียงและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
1) มี ห้ อ งบรรยายและห้ อ งประชุ ม สั ม มนาที่ ทั น สมั ย มี อุ ป กรณ์ ด้ า นการสอน ได้ แ ก่ แอลซี ดี
เครื่องฉายแผ่นทึบ เครื่องฉายสไลด์ อุปกรณ์มัลติมิเดีย คอมพิวเตอร์ และสื่อโสตทัศนูปกรณ์อื่น ๆ
2) มีห้องปฏิบัติการกลางทางสัตววิทยาและหน่วยวิจัยทางสัตววิทยา
3) มีเครื่องมือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางสัตววิทยา สาหรับการเรียนการสอน การทาปัญหาพิเศษ
และการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิต
4) มีตารา หนังสืออ้างอิง วารสารทางวิชาการที่ทันสมัย ทั้งที่เป็นเล่มและเป็นสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อ
การเรียนการสอน
5) มีพิพิธภัณฑ์สัตววิทยาที่เก็บรักษาวัสดุตัวอย่างทางสัตววิทยา และตู้นิทรรศการ
6.3 มีการดาเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
มีการน าผลประเมิ น ความพึง พอใจของนิสิ ตและอาจารย์ ต่อ สิ่ งสนับ สนุน การเรียนรู้ เ ข้าที่ ประชุ ม
ภาควิชาฯ เพื่อจัดลาดับความสาคัญในการจัดหาและปรับปรุงสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามความ
ต้องการของนิสิตและอาจารย์
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการวางแผน



ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน



คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)



ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ



ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน



หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ที่กาหนดใน



มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ



ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รางานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะให้ดาเนินการ
8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ



โดยเฉพาะเป้าประสงค์ของหลักสูตรหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง



กับศาสตร์ที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการสอน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้นิสิต



(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาการวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ส่วนงานต้นสังกัด และมีการนาผลไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพการบริหาร
* 

หลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
* * 
จากคะแนนเต็ม 5.0
* เป็นการประเมินตัวชี้วัดต่อเนื่องจากหลักสูตรเล่มก่อนหน้านี้
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) ประเมินรายวิชาโดยนิสิต
2) การประชุมร่ วมของอาจารย์ในภาควิช าฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นและขอคาแนะนาหรือ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
3) อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอื่น
หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
4) การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการ
สนทนากับกลุ่มนิสิต ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
5) ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา
2) สังเกตการณ์โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน
3) รายงานผลการประเมินทักษะของอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ
กลยุทธ์การสอน

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีจากนิสิในชั้นปีนั้น
2) ภาควิชาประเมินหลักสูตรความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
3) ภาควิชารับการประเมิน จากคณะเพื่อนาข้อมูลไปสู่ การประเมินหลั กสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก

3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ (7)
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตร
ควรมีการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย มีการปรับปรุงประกอบด้วยดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เป็นระยะ และมีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
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4. การทบทวนการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทารายงานการประเมินผลหลักสูตรทุกปี
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนาผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
และกลยุทธ์การสอน
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและ กลยุทธ์
การสอน

