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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปรสิตวิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต               :    บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
                               ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย   :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
ชื่อภาษาอังกฤษ    :   Master of Science Program in Parasitology 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อภาษาไทย  ชื่อเต็ม  :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปรสิตวิทยา) 

ชื่อย่อ  :   วท.ม. (ปรสิตวิทยา) 
ชื่อภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :   Master of Science (Parasitology) 

 ชื่อย่อ  :   M.S. (Parasitology)   
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 -ไม่มี- 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
1. แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรเน้นการวิจัย  
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า     36   หน่วยกิต   
2. แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรเน้นการวิจัยและศึกษารายวิชา   
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า     36   หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 เป็นหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
- หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 

   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (ระบุภาษา)............................ 

 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
   นิสิตไทย  
   นิสิตต่างชาติ  
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ีน 
   ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
   รูปแบบของการร่วมมือ 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  
 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
กรณีหลักสูตรร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
โดยคณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 18/2560  เมื่อวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10/2560   
เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2561          
เมื่อวันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
สภามหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที ่244(2/2561)           
เมื่อวันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 (หลังเปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมาอย่าง
น้อย 1 ปี และมีผลการประกันคุณภาพตนเองอยู่ในระดับดีขึ้นไปสองปีติดต่อกัน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน     
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา) 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่าง
ประเทศ 
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9.  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

 
 

ประเทศ 
ปีที ่

ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด
หลักสูตร

แล้ว 
1  นายด ารงพันธุ ์ทองวัฒน์  รองศาสตราจารย ์ วท.ด. 

 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

ปรสิตวิทยา 
 
ปรสิตวิทยา 
 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2551 
 

2546 
 

2543 

15 15  

2 นางสาวนพวรรณ บุญช ู
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

ปรสิตวิทยา 
 
ปรสิตวิทยา 
 
เทคนิคการแพทย ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2550 
 

2546 
 

2543 

 
 

16 

 
 

16 

3  นางสาวรักษิณา พลสีลา                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

พย.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 
 
ปรสิตวิทยา 
 
- 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2551 
 

2542 
 

2534 

16 16 

4  นายอภิชาติ วิทย์ตะ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 
 
ปรสิตวิทยา 
 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2553 
 

2547 
 

2543 

18 18 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ในสถานที่ตั้ง โดยมีการเรียนการสอนภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติการ และการวิจัย ด าเนินการที่

ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการเรียนการ
สอน และวิจัยบางส่วนอาจด าเนินการที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศ มหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการ หรือคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เห็นสมควร 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ  
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซ่ึงเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร์ส าคัญที่
ต้องน ามาพิจารณาประกอบการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อช่วยขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย การก าหนดประเด็นวิจัยที่ตอบโจทย์การยกระดับภาค
การผลิตของภาคการเกษตร อุตสาหกรรมจากฐานเดิม และต่อยอดด้วยการพัฒนานวัตกรรม รวมถึง
นวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการด ารงชีวิตของประชาชน ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ มีความร่วมมือทั้งในภาคธุรกิจ ภาครั ฐ และภาค
ประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการลงทุนวิจัย
และการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิจัยที่มีคุณภาพ 
   นอกจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยยังมีการปรับโครงสร้างของประเทศไปสู่
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นนโยบายระดับชาติที่มีเป้าหมายให้ประเทศ
ไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง มุ่งเน้นการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 
กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ
หุ่นยนต์ อุปกรณ์อัจฉริยะและเครื่องยนต์อิเลคโทรนิคส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีและอินเทอร์เนต
เชื่อมต่อ และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง ดังนั้น การปรับปรุงหลักสู ตร
เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 จึงจ าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงบูรณา
การศาสตร์ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง
ยั่งยืน 

   การปรับปรุงหลักสูตรยังพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการและการบริหารจัดการเชิง
พ้ืนที่ (area based approach) โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นหลัก ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยนเรศวร     
ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย อาทิ กลุ่มสุขภาพและผู้สูงอายุ เ พ่ือการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อปรสิตหรือโรคที่
เกี่ยวข้องกับปรสิตในชุมชน กลุ่มการเกษตรและอาหาร เช่น อาหารปลอดพยาธิ การพัฒนาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทางปรสิตเพ่ือแก้ไขปัญหาการเกษตร กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพทางด้านปรสิตวิทยา และกลุ่มสมุนไพร เช่น การคิดค้น พัฒนาสมุนไพรในชุมชนเพ่ือ
การป้องกันสัตว์ขาข้อที่เป็นพาหะน าโรคหรือรักษาโรคติดเชื้อปรสิต นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นการพัฒนา



6 
 

ในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
ทางด้านปรสิตวิทยา ซึ่งสามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ซึ่งนับเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตและมีภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีการเคลื่อนย้าย
ทรัพยากรบุคคล สินค้า การบริการ การท่องเที่ยว การลงทุน  เงินทุน และแรงงานอย่างเสรีทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  จากการเคลื่อนย้ายทรัพยากรดังกล่าวจึงอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา
ทางสาธารณสุขของประชากรที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อทางปรสิตวิทยาหรือโรคที่มีสัตว์ขาข้อเป็นพาหะน า
โรคเพ่ิมมากข้ึน เช่น โรคมาลาเรีย โรคพยาธิใบไม้ตับ โรคไข้เลือดออก โรคไวรัสซิก้า โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น 
โรคลิชมาเนีย รวมถึงโรคที่ถูกละเลยทางปรสิตวิทยา (Neglected Parasitic Diseases) เช่น โรคติดเชื้อ
ปรสิตในล าไส้ เนื่องจากโรคดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นสาเหตุท า
ให้ประสิทธิภาพในการท างานของประชากรลดลง และเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทั้งในแง่ผลผลิตทางด้านการเกษตร รวมถึงสูญเสียงบประมาณในการรักษาและควบคุมป้องกัน  
   หลักสูตรจึงน าสถานการณ์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตคุณภาพ ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการวิจัยด้านปรสิตวิทยา สามารถจัดการองค์ความรู้
ได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์  และเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือผลิตและเผยแพร่งานวิจัย ที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ และน าไป
แก้ไขปัญหาได้ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้สังคมโลกมีการเชื่อมโยงอย่างไร้พรมแดน 
มีการถ่ายทอดข้อมูลทางวัฒนธรรมอย่างแพร่หลาย ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมอย่าง
รวดเร็ว มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรบุคคล เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยีข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี 
รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ท าให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น และผลกระทบจาก
การพัฒนาประเทศตามบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งอาจจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ถ้าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคปรสิตไม่เพียงพออาจส่งผลให้มีพฤติกรรม ความเชื่อ และค่านิยมที่ไม่เหมาะสม เช่น การบริโภค
อาหารแบบสุก ๆ ดิบ ๆ การพอกบาดแผลโดยใช้เนื้อสัตว์ดิบ การสุขาภิบาลและการดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคลไม่ถูกสุขลักษณะยังคงอยู่ในสังคมไทย จึงส่งผลท าให้การติดเชื้อปรสิตที่เป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และ
อุบัติซ้ าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือมีภาวะ      
ภูมิต้านทานต่ าหรือบกพร่อง ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน สังคมและวัฒนธรรม  

ดังนั้น ในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา                          
จึงมีเป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อแนวทางแก้ปัญหาต่อสถานการณ์
ดังกล่าว โดยการน าองค์ความรู้ทางปรสิตวิทยา มาเสริมสร้างเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของการพัฒนาระบบ
สุขภาพ มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันเป็นหลัก สามารถบูรณาการความรู้ด้านปรสิตวิทยาร่วมกับ
ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เดิมและน าไปประยุกต์ใช้ให้
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เข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต อันน าไปสู่การแก้ปัญหาในภาพรวมเพ่ือใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศต่อไป 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตาม
บริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถใน
ศาสตร์แต่ละด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านปรสิตวิทยา เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนในการพัฒนาการ
สาธารณสุขของประเทศ ดังนั้น หลักสูตรได้เล็งเห็นความส าคัญของการผลิตมหาบัณฑิตหรือบุคลากรที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านปรสิตวิทยาที่ทันสมัย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถน าความรู้
ที่ได้รับจากกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยทางปรสิตวิทยาที่เชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้จริงในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้แก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุข
ของประเทศได้และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน นับเป็นการ
ตอบสนองการแก้ปัญหาของประเทศ ต่างประเทศ และประชาคมอาเซียนด้วยองค์ความรู้ด้านปรสิตวิทยาที่
ทันสมัย 

หลักสูตรจึงมีแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเน้นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านปรสิต
วิทยาร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เป็นพื้นฐานส าคัญในออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง
หลักสูตร โดยหลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ problem based, project based 
และ professional based learning (P3BP model) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ     
การใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (augmented reality: AR) สร้าง
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นให้กับหลักสูตร นอกจากนี้ หลักสูตรเน้นการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานทางปรสิตวิทยาในพ้ืนที่เขตภาคเหนือตอนล่าง อีกทั้งยั งมีการ
สร้างเครือข่ายงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ หลักสูตรจึงได้สร้างรายวิชาใหม่เชิง
บูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร อาทิ ปรสิตวิทยาเพ่ือชุมชน การบริหารและ
การจัดการห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยา เป็นต้น  

 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
พันธกิจหลักที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปรสิตวิทยาจึงเน้นให้มหาบัณฑิตมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการพัฒนา
งานวิจัยที่หลากหลาย สามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ชุมชน สังคมและประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักด้านการผลิตมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาประชากรของประเทศให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างแท้จริง ต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยพันธกิจด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นมุ่งส่งเสริม
สนับสนุนทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยในศาสตร์สาขาต่าง ๆ รวมทั้งการวิจัยประยุกต์ ซึ่งสามารถ               
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บูรณาการศาสตร์ซึ่งเป็นฐานที่น าไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย ตรงกับความต้องการของสังคมจึงเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมาย
ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศได้อย่างครอบคลุม
ทุกด้าน  
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ / ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ / ภาควิชาอื่น) 

13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน (ถ้ามี) 
 

หมวดวิชา 
 

รายวิชา 
(ระบุรหัสรายวิชา) 

เป็นรายวิชา 
ของหลักสูตร

โดยตรง 
(ใช่/ไม่ใช่) 

 
ภาควิชา และคณะท่ี
เปิดสอนรายวิชานี้ 

 
หมายเหตุ 

วิชาบังคับ 
(ไม่นับหน่วยกิต) 
 
วิชาบังคับใน 
สาขาวิชา 

1. ระเบียบวิธีวิจัยทาง 
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
   (422510) 
2. ชีววิทยาของเซลล์ 
   (422513) 

ใช่ 
 
 

ใช่ 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
 
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

(ตามเงื่อนไข
ของบัณฑิต
วิทยาลัย) 

   
   13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน (ถ้ามี) 

           - ไม่มี –  
13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 ในรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะอ่ืน มอบฝ่ายบัณฑิตศึกษาประสานงานกับคณะ      
ที่เก่ียวข้องเพ่ือการหารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุง ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตร 
  13.3.2 มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร   

   ความรู้ด้านปรสิตวิทยา น าสู่การพัฒนา เพ่ิมศักยภาพการวิจัย ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
 
   1.2 ความส าคัญ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา มุ่งเน้นพัฒนามหาบัณฑิตเพ่ือให้น าความรู้ 
ความสามารถทางปรสิตวิทยาทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก รวมทั้งทักษะการวิจัย การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อีก
ทั้งการบูรณาการความรู้ด้านปรสิตวิทยากับศาสตร์อ่ืน เพ่ือค้นหาองค์ความรู้ที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาใน
งานด้านปรสิตวิทยาทั้งทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โภชนาการ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็น
ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้   
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหาวิชาทางปรสิตวิทยาอย่างถ่องแท้ ใฝ่รู้และ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง    สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ด้านปรสิตวิทยากับ
ศาสตร์อื่นเพ่ือน าสู่การวิจัยที่มีคุณภาพ   

2. มีทักษะและความสามารถในกระบวนการวิจัยด้านปรสิตวิทยา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ปรสิตวิทยาเพ่ือการค้นคว้าวิจัยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบและการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านปรสิตวิทยา เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

3. สามารถเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสังเคราะห์ความรู้ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ไปยังผู้อ่ืนได ้

4. มีวุฒิภาวะในการประกอบสัมมาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณการเป็นนักวิจัยที่ดี 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

 1.แผนพัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้มหาบัณฑิตมีอัตลักษณ์ 
เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่ง
ครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา
ของชุมชน สังคมและประเทศ 
โดยต้องมีความรู้แกนหลักด้าน
ปรสิตวิทยาพ้ืนฐานและขั้นสูง 
สามารถสร้างสรรค์และน าองค์
ความรู้ไปปฏิบัติและแก้ปัญหา
ได้จริง เพ่ือประโยชน์ในการ
ส่งเสริมพัฒนาทางด้าน
การแพทย์ โภชนาการ เกษตร 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน 
รวมทั้งเป็นที่ต้องการของแหล่ง
จ้างงานระดับแนวหน้าของ
ประเทศ และต่างประเทศ 

1.จัดให้มกีารปรับปรุงการเรียนการ
สอนไปสู่ Problem/Topic Based 
Learning แทน Content Based 
Learning 
 
 
2.คณาจารย์มีการประเมินผล การ
สอนที่เอ้ือต่อระบบ PDCA เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนโดย
ตนเอง 
3.บูรณาการการเรียนการสอน  การ
วิจัยหรือการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
 
 
4.ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติที่เนนให้นิสิตได้
เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านปรสิตวิทยา 
 
5.จัดให้มีวิทยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยาย/จัดไป
ศึกษาดูงานในรายวิชา 
 
6.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านวิชาการ 
 
 
 
 
7.สร้างความร่วมมือกับชุมชนและ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
ค้นหาปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาของชุมชนผ่านกระบวนการ
เรียนการสอน โครงการบริการ
วิชาการ หรืองานวิจัย 

1.1 มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่
เน้น Problem/Topic Based 
Learning อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 
1 รายวิชา 
1.2 เอกสาร มคอ.2 มคอ.3 และ  
มคอ.5 
2.มีแผนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองใน มคอ.3 
 
 
3.มรีายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการวิจัยหรือการบริการ
วิชาการสู่ชุมชน อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 รายวิชา 
4.รายวิชาที่ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่    
เนนให้นิสิตได้เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์
ขั้นสูงทางปรสิตวิทยา อย่างน้อย 1 
รายวิชาต่อภาคการศึกษา 
5.เชิญวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐมาบรรยายในการเรียนการสอน 
หรือมีการศึกษาดูงานในรายวิชา อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
6.1 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านวิชาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม
ต่อปีการศึกษา 
6.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ/หรือ
นิสิตที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการร้อยละ 80 
7.จ านวนกิจกรรม/โครงการ/รายวิชา/
งานวิจัย ที่มีการร่วมมือกับชุมชนและ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
แก้ปัญหาชุมชน อย่างน้อย 1 
กิจกรรม/โครงการ/รายวิชา/งานวิจัย 
ต่อปีการศึกษา 
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
2.แผนพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย 
ให้มหาบัณฑิตสามารถน าองค์
ความรู้ทางด้านปรสิตวิทยาไป
ประยุกต์ใช้และสามารถน าไป
แก้ปัญหาได้จริง เพ่ือประโยชน์
ในการส่งเสริมพัฒนาทางด้าน
การแพทย์ โภชนาการ เกษตร 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

1.จัดให้มีห้องปฏิบัติการที่มีความ
พร้อมและความปลอดภัยที่ได้
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Bio-safety) เข้าร่วมโครงการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย 
(ESPReL) และมาตรฐานตาม
พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ที่เอ้ือต่อ
การท าวิจัย 
2.จัดกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อบูรณาการด้านงานวิจัย
ทางปรสิตวิทยาและศาสตร์อื่น เพ่ือ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ที่สามารถเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกจิ ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน 
 
 
 
 
3. บูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน
ปรสิตวิทยาและองค์ความรู้จาก
ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
จริงในชุมชน 
 
 
 
 
 
4.ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
5.ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมให้นิสิต
เกี่ยวกับการเขียนผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการหรืออนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร 

1. จ านวนห้องปฏิบัติการที่มีความ
พร้อมและความปลอดภัยที่ได้
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Bio-safety level 2) จ านวน 1 ห้อง 
และห้องปฏิบัติการ ESPReL จ านวน 1 
ห้อง และห้องปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง 
ที่เอ้ือต่อการท าวิจัย  
 
2.1กิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านวิจัยจากสถาบันวิจัย
ภาคเอกชนที่มีหน่วยงานวิจัยและ
พัฒนา หรือสถาบันวิจัยชั้นน า อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง   
2.2.อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ/หรือ 
นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน
อย่างน้อยร้อยละ 80 
3.1 จ านวนกิจกรรมที่มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่บูรณาการแก่ชุมชน/กลุ่ม
สัมมาอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม
ผู้ประกอบการ อย่างน้อย 1 กิจกรรม
ต่อปีการศึกษา 
3.2 จ านวนชุมชน/กลุ่มสัมมาอาชีพ/
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ที่มีการน าองค์
ความรู้ที่บูรณาการในหลายๆศาสตร์ 
ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน อย่างน้อย 1 
กลุ่มต่อปีการศึกษา 
4.นิสิตเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ  ร้อยละ 100 
ต่อปีการศึกษา 
5. จ านวนผลงานตีพิมพ์หรือการยื่นขอ
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรของนิสิต 
อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปีการศึกษา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา (ระบุให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา)  

1.1 ระบบ     ทวิภาค   
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  มีภาคฤดูร้อน       
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  - ไม่มี – 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  วัน - เวลาราชการปกติ  

ภาคการศึกษาต้น  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

 วันเสาร์ - อาทิตย์  
ภาคการศึกษาต้น  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 

 นอกวัน - เวลาราชการ/อ่ืนๆ 
หรือ เป็นไปตามประกาศปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559   
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 
1. ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือการศึกษาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ ที่ เกี่ยวข้อง                         
จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
  2. ผู้เข้าศึกษาต้องมีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัย หรือเป็นผู้ช่วยวิจัย อย่างน้อย 2 ปี หรือมี
ประสบการณ์ทางด้านงานวิจัย หรือเป็นผู้ช่วยวิจัย อย่างน้อย 1 ปี และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ใน
ทั้งสองกรณีต้องมีอาจารย์ในภาควิชาลงนามรับรองการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือถ้าผู้เข้าศึกษามี
คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
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หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
  ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือการศึกษาศาสตร์                
ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือถ้าผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติ
นอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปรสิตวิทยา 

 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

   ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 
    ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
    การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
    นิสิตไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ (พิจารณา) 
    ขาดทุนสนับสนุนการศึกษา    
    ความรู้ด้านการวิจัย 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

         จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
        จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะน าการให้บริการของมหาวิทยาลัยเทคนิคการเรียนใน    

        มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
       มอบหมายให้อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นิสิต 
       จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย/ด้านภาษาต่างประเทศ 

 
  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี   

แผน ก แบบ ก 1 
 

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

 2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

 
 
 
 
 
 
 



14 
 

แผน ก แบบ ก 2 
 

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

 2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 800,000 1,600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

รวมรายรับ 800,000 1,600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 80,000.00 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา *จ านวนนิสิต 10 คน  
 
 2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

 
รายละเอียดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ค่าตอบแทน 80,250 160,500 240,750 240,750 240,750 

2. ใช้สอย 88,500 177,000 265,500 265,500 265,500 

3. วัสด ุ 70,000 140,000 210,000 210,000 210,000 

4. ครุภัณฑ์ 30,000 60,000 90,000 90,000 90,000 

รวมรายจ่าย 268,750 537,500 806,250 806,250 806,250 

  
         2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อการผลิตมหาบัณฑิตเป็นเงิน 64,500.00 บาทต่อคน   
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เนต 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
   1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

2. ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือมีข้อตกลงเฉพาะ
ราย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอน ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
แทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด หรือบางส่วนได้ หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้
ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยก็ได้ 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   

1. แผน ก แบบ ก 1  จ านวนหน่วยกิต   ไม่น้อยกว่า        36   หน่วยกิต   
2. แผน ก แบบ ก 2  จ านวนหน่วยกิต   ไม่น้อยกว่า        36   หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

 
รายการ 

เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561 

แผน ก 
แบบ ก 1 

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ก 
แบบ ก 1 

แผน ก 
แบบ ก 2 

1 
 
 
2 
3 

งานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า  
    1.1  วิชาบังคับ 
    1.2  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 
วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 
- 
- 

36 
- 

12 
- 
- 

12 
- 

- 
- 
- 

36 
5 

24 
6 
18 
12 
5 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36 
 

3.1.3 รายวิชา   
(1) รายวิชาในหมวดต่างๆ  

 ก. กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 
 วิทยานิพนธ์                 จ านวน  36      หน่วยกิต 
424551 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1    9  หน่วยกิต 
 Thesis 1, Type A 1  
424552 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1    9  หน่วยกิต 
 Thesis 2, Type A 1  
424553 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1    9 หน่วยกิต 
 Thesis 3, Type A 1  
424554 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1    9 หน่วยกิต 
 Thesis 4, Type A 1   
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รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต           จ านวน    5      หน่วยกิต              
422510 
 

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Research Methodology in Health Science 

   3 (3-0-6) 
 

424596 สัมมนา 1    1 (0-2-1) 
 Seminar 1  
424597 สัมมนา 2    1 (0-2-1) 
 Seminar 2  
 
ข. กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 

          งานรายวิชา              จ านวนไม่น้อยกว่า                  24    หน่วยกิต               
          วิชาบังคับ                       จ านวน                                  6   หน่วยกิต 

424511 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์     3 (2-3-5) 
 Medical Parasitology  
422513 ชีววิทยาของเซลล์     3 (3-0-6) 
 Cell Biology  

       วิชาเลือก                       จ านวนไม่น้อยกว่า               18     หน่วยกิต 
   นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนรายวิชาระดับปริญญาโทใน
หลักสูตรอื่นของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

 
424501 ปรสิตวิทยาเชิงการทดลอง 3 (2-3-5) 
 Experimental  Parasitology  
424502 การตรวจวินิจฉัยด้านปรสิตวิทยา 3 (2-3-5) 
 Diagnosis of Parasitology  
424503 นิเวศวิทยาและระบาดวิทยาของปรสิต 3 (2-3-5) 
 Ecology and Epidemiology of Parasites  
424504 อณูปรสิตวิทยา 3 (2-3-5) 
 Molecular Parasitology  
424505 วิทยาภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อปรสิต 3 (2-3-5) 
 Immunology of Parasitic Infection  
424506 หัวข้อทันสมัยทางปรสิตวิทยา 1 3 (2-3-5) 
 Current Topic in Parasitology 1  
424507 อนุกรมวิธานของปรสิต 3 (2-3-5) 
 Taxonomy of Parasites  
424508 ชีวสารสนเทศด้านปรสิตวิทยา 3 (2-3-5) 
 Bioinformatics in Parasitology  
424509 ปรสิตวิทยาเพ่ือชุมชน                           3 (2-3-5) 
 Parasitology  for Community  
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424510 การบริหารและการจัดการห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยา 3 (2-3-5) 
 Administration and Management of Parasitological 

Laboratory 
 

424512 หนอนพยาธิวิทยาทางการแพทย ์ 3 (2-3-5) 
 Medical Helminthology  
424513 โปรโตซัววิทยาทางการแพทย์ 3 (2-3-5) 
 Medical Protozoology  
424514 ปรสิตวิทยาเชิงคลินิก  3 (2-3-5) 
 Clinical Parasitology  
424515 สังขวิทยาทางการแพทย์ 3 (2-3-5) 
 Medical Malacology  
424521 กีฏวิทยาทางการแพทย์ 3 (2-3-5) 
 Medical Entomology  
424522 พาหะน าโรคและการควบคุม    3 (2-3-5) 
 Vector and Control  
424523 เทคนิคทางห้องปฏิบัติการด้านกีฏวิทยา 3 (1-6-5) 
 Laboratory Techniques in Entomology  
424524 นิติกีฏวิทยา      3 (2-3-5) 
 Forensic Entomology  

 
          วิทยานิพนธ์                            จ านวนไม่น้อยกว่า               12    หน่วยกิต 
 

424561 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2     3   หน่วยกิต 
 Thesis 1, Type A 2  
424562 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2     3  หน่วยกิต 
 Thesis 2, Type A 2  
424563 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2     6  หน่วยกิต 
 Thesis 3, Type A 2  

    
        รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                    จ านวน                         5      หน่วยกิต 

422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ                3 (3-0-6) 
 Research Methodology in Health Science  
424596 สัมมนา 1 1 (0-2-1) 
 Seminar 1  
424597 สัมมนา 2 1 (0-2-1) 
 Seminar 2  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
3.1.4.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 
 

ชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาต้น 

424551 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1 9  หน่วยกิต 
 Thesis 1, Type A 1  
422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)          3 (3-0-6) 
 Research Methodology in Health Science (Non-credit)  
 รวม 9   หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 1  

        ภาคการศึกษาปลาย 
424552 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1 9  หน่วยกิต 
 Thesis 2, Type A 1  
 รวม   9  หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 2  

 ภาคการศึกษาต้น 
424553 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1 9  หน่วยกิต 
 Thesis 3, Type A 1  
424596  สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)       1 (0-2-1) 
 Seminar 1 (Non-credit)  
 รวม 9  หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 2  

 ภาคการศึกษาปลาย 
424554 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1 9  หน่วยกิต 
 Thesis 4, Type A 1  
424597 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)       1 (0-2-1) 
 Seminar 2 (Non-credit)  
 รวม 9  หน่วยกิต 
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3.1.4.2 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
 

ชั้นปีที่ 1  
 ภาคการศึกษาต้น 

424511 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์        3 (2-3-5) 
 Medical Parasitology  
422513 ชีววิทยาของเซลล์                  3 (3-0-6) 
 Cell Biology  
xxxxxx วิชาเลือก      3 (x-x-x) 
 Elective Course   
422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (บังคับไม่นับหน่วยกิต)     3 (3-0-6) 
 Research Methodology in Health Science (Non-credit)  
 รวม 9  หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 1  

ภาคการศึกษาปลาย 
424561 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2 3  หน่วยกิต 
 Thesis 1, Type A 2  
xxxxxx วิชาเลือก  3  (x-x-x) 
 Elective Course   
xxxxxx วิชาเลือก  3  (x-x-x) 
 Elective Course   
xxxxxx วิชาเลือก  3  (x-x-x) 
 Elective Course   
 รวม  12  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2  
 ภาคการศึกษาต้น 

424562 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2  3 หน่วยกิต 
 Thesis 2, Type A 2  
xxxxxx วิชาเลือก  3 (x-x-x) 
 Elective Course   
xxxxxx วิชาเลือก  3 (x-x-x) 
 Elective Course   
424596 สัมมนา 1 (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 1 (0-2-1) 
   Seminar 1 (Non-credit)  
 รวม 9  หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 2  

ภาคการศึกษาปลาย 
424563 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2 6  หน่วยกิต 
 Thesis 3, Type A 2  
424597 สัมมนา 2 (บงัคับไม่นับหน่วยกิต) 1 (0-2-1) 
   Seminar 2 (Non-credit)  
 รวม 6  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 
424501          ปรสิตวิทยาเชิงการทดลอง                                                     3 (2-3-5) 
   Experimental Parasitology 
          วิธีการทดลอง และเทคนิคทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือใช้ในงานวิจัยด้านปรสิตวิทยา 
          Experimental methods and laboratory techniques for parasitological 
research. 
 
424502          การตรวจวินจิฉัยด้านปรสิตวิทยา                                           3 (2-3-5) 
           Diagnosis of Parasitology    
                   การเก็บตัวอย่าง  การเตรียมตัวอย่าง  เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางด้านปรสิตวิทยา         
โดยเน้นเทคนิคการตรวจวินิจฉัยที่ได้มาตรฐานเป็นสากล  และการน าเทคนิคการตรวจไปประยุกต์ใช้  

         Collection, specimen preparation, laboratory diagnosis of parasitology, 
emphasis on standard techniques including applications.  
 
424503          นิเวศวิทยาและระบาดวิทยาของปรสิต                                                  3 (2-3-5)  
           Ecology and Epidemiology of Parasites 
           ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการระบาดของปรสิต การวิเคราะห์
และแปลผลข้อมูล  การประยุกต์ใช้เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากปรสิตในชุมชน       

          Ecological factors affecting influences the development, transmission and 
dispersal of parasites, data analysis and interpretation, application for prevention and 
control of common parasitic diseases in the community.  

 
424504           อณูปรสิตวิทยา                   3 (2-3-5)                      
           Molecular Parasitology 
           พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ ความหลากหลายทางพันธุกรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และ
ปรสิต จีโนมปรสิต วิธีการทางอณูชีววิทยาและการประยุกต์ใช้เพ่ือการวินิจฉัยโรคปรสิต  การจ าแนกชนิด
ของปรสิตในระดับโมเลกุล   
          Cytogenetics, genetic diversity, host-parasite interaction, parasite genome, 
methods in Molecular Biology and its application for diagnosis of parasitic infections, 
molecular typing of parasites.  
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424505          วิทยาภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อปรสิต                                 3 (2-3-5) 
           Immunology of Parasitic Infection 
           ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และปรสิต กลไกการท างานของเซลล์และโมเลกุลในระบบ
ภูมิคุ้มกัน  การตอบสนองของภูมิคุ้มกัน พยาธิสรีรวิทยาของการติดเชื้อปรสิต วิธีการตรวจทางภูมิคุ้มกัน
วิทยา การพัฒนาวัคซีน 
     Host-parasite interaction, cellular and molecular regulation in immune 
system, immune responses, pathophysiology of parasitic infections, immunological 
methods for detection, vaccine development. 
 
424506          หวัข้อทันสมัยทางปรสิตวิทยา 1                                                      3 (2-3-5) 
                    Current Topic in Parasitology 1      

  หัวข้อที่น่าสนใจทางปรสิตวิทยา การน าเสนอ การอภิปราย การเขียนรายงาน สรุปความรู้ที่
ทันสมัยเกี่ยวกับโปรโตซัว หนอนพยาธิ และสัตว์ขาข้อที่มีความส าคัญทางการแพทย์                    

  Interesting topics in parasitology, presentation, discussion, report writing of 
current knowledge on medical protozoa, helminthes and arthropods.  
 
424507  อนุกรมวิธานของปรสิต       3 (2-3-5) 

Taxonomy of Parasites 
ประวัติของระบบการจัดจ าแนก หลักการตั้งชื่อ การจ าแนกชนิดของโปรโตซัว หนอนพยาธิ 

และสัตว์ขาข้อที่มีความส าคัญทางการแพทย์ สัณฐานวิทยา การกระจายทางสภาพภูมิศาสตร และ
วิวัฒนาการ  
  History of classification systems, nomenclature, classification of protozoa, 
helminthes, medically important arthropods, morphology, geographical distribution, and 
evolution. 
 
424508           ชวีสารสนเทศด้านปรสิตวิทยา                  3 (2-3-5) 

 Bioinformatics in Parasitology 
 จีโนมปรสิต การสืบค้นฐานข้อมูลทางชีวสารสนเทศศาสตร์  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 

เปรียบเทียบข้อมูล และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปรสิต โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  
Parasite genome, searching of bioinformatics databases, data collection,                   

data analysis, data alignment and genetic relationship of parasites  by using basic 
bioinformatic technology.  
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424509          ปรสิตวิทยาเพ่ือชุมชน                               3 (2-3-5) 
                     Parasitology for Community 

ประเมินสถานการณ์สุขภาพ ประยุกต์ใช้ความรู้ปรสิตวิทยา การเสริมสร้างสุขภาพ
วิทยาการระบาด การป้องกันและควบคุมโรคปรสิต ทักษะการเข้าชุมชนและการบริการวิชาการ 

Assessment of community health status, application of parasitological 
knowledge, health promotion, epidemiology, prevention and control of parasitic disease, 
health communication skill and academic service. 
 
424510         การบริหารและการจัดการห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยา        3 (2-3-5) 
                   Administration and Management of Parasitological Laboratory 

         การบริหาร การจัดการ ระบบความปลอดภัย การจัดการความเสี่ยง  ข้อก าหนดและการ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยา 
         Administration, management, safety management system, risk management, 
regulation and quality control of parasitological laboratory. 
 
424511          ปรสิตวิทยาทางการแพทย์                                                             3 (2-3-5)  
           Medical Parasitology  

         พ้ืนฐานของปรสิตทางการแพทย์ สัญฐานวิทยา วงจรชีวิต ระบาดวิทยา การก่อโรค อาการ
วิทยาของโรค  การตรวจวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อปรสิต   
                    Basic medical parasites, morphology, life cycle, epidemiology, pathogenesis, 
symptomatology, diagnosis, treatment, prevention and control of parasitic infection. 
 
424512          หนอนพยาธิวิทยาทางการแพทย์                                                     3 (2-3-5) 
                    Medical Helminthology 
                   สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน วงจรชีวิต ระบาดวิทยา การติดต่อ พยาธิสภาพ อาการแสดง 
อาการ  การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การรักษา การป้องกันและควบคุมหนอนพยาธิทางการแพทย์ 
                   Morphology, taxonomy, life cycle, epidemiology, transmission, pathogenesis 
sign, symptom, laboratory diagnosis, treatment, prevention and control of medical 
helminthes.  
 
424513          โปรโตซัววิทยาทางการแพทย์                                                        3 (2-3-5) 
                    Medical Protozoology 
                   สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน วงจรชีวิต ระบาดวิทยา การติดต่อ พยาธิสภาพ อาการแสดง
อาการ  การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การรักษา การป้องกันและควบคุมโปรโตซัวทางการแพทย์ 
                   Morphology, taxonomy, life cycle, epidemiology, transmission, pathogenesis 
sign, symptom, laboratory diagnosis, treatment, prevention and control of medical 
protozoa.  
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424514           ปรสิตวิทยาเชิงคลินิก                                    3 (2-3-5) 
           Clinical Parasitology   
           พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิก าเนิด  พยาธิสภาพ  อาการ อาการแสดง  การวินิจฉัยทางคลินิก 
การรักษา และความสัมพันธ์ทางคลินิกกับการติดเชื้อปรสิต 
                    Pathophysiology, pathogenesis, pathology, symptom, sign, clinical diagnosis, 
treatment, clinical correlation of parasitic disease. 
 
424515     สังขวิทยาทางการแพทย์                                                 3 (2-3-5) 
           Medical Malacology 
           สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา แหล่งที่อยู่ การแพร่กระจาย การส ารวจภาคสนาม 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และปรสิต  การควบคุมและวิธีการเพาะเลี้ยงหอยท่ีมีความส าคัญทางการแพทย์ 
           Morphology, taxonomy, physiology, habitat, distribution, field survey, host-
parasite interaction, control and methods for cultivation of medically important mollusks. 
 
424521           กีฏวิทยาทางการแพทย์                          3 (2-3-5) 
                     Medical Entomology 
           สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยา นิเวศวิทยา การใช้ประโยชน์และการควบคุมสัตว์ขา
ข้อที่มีความส าคัญทางการแพทย์  การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่าง การตรวจหาปรสิตหรือเชื้อก่อโรคอ่ืน ๆ 
ในพาหะน าโรค 
           Morphology, taxonomy, biology, ecology, their application, and control of 
medically important arthropods, collection and preservation of specimens, examination for 
parasites or other infectious agents in vectors. 
 
424522         พาหะน าโรคและการควบคุม               3 (2-3-5) 
                   Vector and Control 
                สัณฐานวิทยา การจัดหมวดหมู่ การจ าแนกชนิด ชีววิทยา  การถ่ายทอดเชื้อก่อโรค 
ความสามารถในการเป็นพาหะน าโรค เทคนิคในการวิจัยเกี่ยวกับแมลงพาหะและการควบคุม 
                Morphology, classification, identification, biology, pathogen transmission, 
vectorial capacity, vector research techniques, and vector control. 
 
424523          เทคนิคทางห้องปฏิบัติการด้านกีฏวิทยา                                             3 (1-6-5)  
                    Laboratory Techniques in Entomology                                                     
          เทคนิคในห้องปฏิบัติการและการศึกษาภาคสนาม การเก็บ การเก็บถนอมรักษา การการผ่า 
เพาะเลี้ยง การทดสอบสารเคมี จ าแนกชนิดของสัตว์ขาข้อที่มีความส าคัญทางการแพทย์ 
          Techniques in laboratory and field study, collection, preservation, dissection, 
rearing, insecticide susceptibility tests, identification of medical arthropods. 
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424524          นิติกีฏวิทยา                                       3 (2-3-5) 
                    Forensic Entomology 
          หลักการ ประวัติ ความส าคัญ การใช้ประโยชน์จากสัตว์ขาข้อในทางนิติวิทยาศาสตร์   
          Principle, history, importance, application of arthropods in forensic science. 
 
แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
424551          วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1              9 หน่วยกิต 
          Thesis 1, Type A 1 
          ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

         Study the elements of a thesis, review literature and related research, and 
determine the thesis title. 
 
424552          วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1              9 หน่วยกิต 
          Thesis 2, Type A 1 
         พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper)  และจัดท า
ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
         Develop a concept paper and prepare a summary of the literature and 
related research synthesis.    
 
424553         วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1              9 หน่วยกิต 
          Thesis 3, Type A 1 

        พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย  จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ       
        Develop research instruments and research methodology and prepare a 

thesis proposal in order to present it to the committee. 
 
424554         วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1              9 หน่วยกิต 
          Thesis 4, Type A 1 

        เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 

        Collect data, analyze data, prepare a progress report in order to present it to 
the thesis advisor, and prepare the full-text thesis and a research article in order to get 
published according to the graduation criteria. 
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แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
424561         วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2              3 หน่วยกิต 
          Thesis 1, Type A 2 
         ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ หรือตัวอย่างวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept 
Paper)  และจัดท าผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

        Study the elements of a thesis or thesis examples in the related field of study, 
determine the thesis title, develop a concept paper, and prepare the summary of the 
literature and related research synthesis.    
 
424562         วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2              3 หน่วยกิต 
          Thesis 2, Type A 2 
         พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
         Develop research instruments and research methodology and prepare a 
thesis proposal in order to present it to the committee. 
 
424563         วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2              6 หน่วยกิต 
          Thesis 3, Type A 2 

         เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา   

         Collect data, analyze data, prepare a progress report in order to present it to 
the thesis advisor, and prepare the full-text thesis and a research article in order to get 
published according to the graduation criteria. 
 
424596          สัมมนา 1                                         1 (0-2-1) 
          Seminar 1 
          ฝึกฝนการค้นคว้า การอ่าน การคิดวิเคราะห์และเรียบเรียงบทความหรือผลงานวิจัย 
ตลอดจนการน าเสนอหัวข้อต่างๆ ทางด้านปรสิตวิทยาที่ก าลังอยู่ในความสนใจ   
          Practice search, reading, critical thinking and organization the information 
from   articles or published papers as well as practice the oral presentation on selected 
topics of current interest in parasitology. 
 
424597          สัมมนา 2                            1 (0-2-1) 
          Seminar 2 
          น าเสนอรายงานและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ทางด้านปรสิตวิทยาที่ก าลังอยู่ในความสนใจ  
          Report and discuss on selected topics of current interest in parasitology.   
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422510         ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ                       3 (3-0-6) 
         Research Methodology in Health Science 

                    ความหมาย  ลักษณะ  และ  เป้าหมายการวิจัย  กระบวนการวิจัย  ประเภทการวิจัย           
การก าหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนโครง
ร่างและรายงานการวิจัย  การประเมินงานวิจัย  การน าผลวิจัยไปใช้  และ  จรรยาบรรณนักวิจัย  เทคนิคการ
วิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Definition, characteristics and goals of research, research methodology,  
types of research, determinations of research questions, variables and hypothesis, data 
collection, data analysis, research proposal and report writing, research assessment, 
research application and  researcher ethics, research techniques in health sciences.  
 
422513  ชีววิทยาของเซลล์       3 (3-0-6)   
  Cell Biology 
  การแนะน าเบื้องต้นเก่ียวกับเซลล์ การจัดระเบียบและหน้าที่ของเซลล์ ชีวโมเลกุล 
โครงสร้างของเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ เอนไซม์ เมแทบอลิซึมและระบบพลังงานของเซลล์ ข้อมูลทางพันธุกรรม
และการควบคุม การสื่อสารของเซลล์ การส่งสัญญาณภายในเซลล์ วงจรของเซลล์ พยาธิวิทยาของเซลล์และ
การตายของเซลล์ และหัวข้อพิเศษที่เก่ียวข้องกับเซลล์วิทยา 

Introduction to cells, cell organization and functions, biomolecules, 
cytoskeleton, cell membranes, enzymes, cellular metabolism and bioenergetics, genetic 
information and regulations, cell communications, cell signaling, cell cycles, cell pathology 
and programmed cell death, and special topics in cell biology. 
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสวิชา 
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้ 
ความหมายของเลขรหัสชุดที่หนึ่ง คือ ตัวเลขเฉพาะของแต่ละภาควิชาหรือสาขาวิชา  
(รหัส 3 ตัวแรก) 
      424  หมายถึง   สาขาปรสิตวิทยา 
 422  หมายถึง   สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  
ความหมายของเลขสามตัวหลัง แสดงถึงกลุ่มเลขประจ าวิชา  
หลักร้อย แสดงถึง  ระดับการศึกษา 
 5  ระดับปริญญาโท 
 หลักสิบ แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
 0, 1    หมายถึง   หมวดวิชาทั่วไปและสาขาทางการแพทย์ 
 2    หมายถึง   หมวดวิชาในสาขาทางกีฏวิทยา 
 5, 6, 7, 8  หมายถึง   วิทยานิพนธ์ 
 9   หมายถึง   สัมมนา 
หลักหน่วย แสดงถึง  ล าดับรายวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 
 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

1  นายด ารงพันธุ ์ทองวัฒน์  รองศาสตราจารย ์ วท.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

ปรสิตวิทยา 
 
ปรสิตวิทยา 
 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2551 
 

2546 
 

2543 

 
 

15 

 
 

15 

2 นางสาวนพวรรณ บุญช ู
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

ปรสิตวิทยา 
 
ปรสิตวิทยา 
 
เทคนิคการแพทย ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2550 
 

2546 
 

2543 

 
 

16 

 
 

16 

3  นางสาวรักษิณา พลสีลา      
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

พย.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 
 
ปรสิตวิทยา 
 
- 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2551 
 

2542 
 

2534 

 
 

16 

 
 

16 

4 นายอภิชาติ วิทย์ตะ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 
 
ปรสิตวิทยา 
 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2553 
 

2547 
 

2543 

 
 

18 

 
 

18 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 
ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

1 นายด ารงพันธุ ์ทองวัฒน์  รองศาสตราจารย ์ วท.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

ปรสิตวิทยา 
 
ปรสิตวิทยา 
 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2551 
 

2546 
 

2543 

15 15 

2 นางสาวนพวรรณ บุญช ู
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

ปรสิตวิทยา 
 
ปรสิตวิทยา 
 
เทคนิคการแพทย ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2550 
 

2546 
 

2543 

16 16 

3 นางสาวรักษิณา พลสีลา                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

พย.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 
 
ปรสิตวิทยา 
 
- 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2551 
 

2542 
 

2534 

16 16 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

 
 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด

หลักสูตรนี้
แล้ว 

4 นายอภิชาติ  วิทย์ตะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 
 
ปรสิตวิทยา 
 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2553 
 

2547 
 

2543 

18 18 

5 นางสาวอัญชลี ฐานวิสัย 
 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 
 
ชีววิทยาสภาวะ
แวดล้อม 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2555 
 

2547 
 

2543 

23 23 

 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย การแต่งต ารา หรือหนังสือ ระบุในภาคผนวก 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
   - ไม่ระบุ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 -  ไม่มี –  
4.2 ช่วงเวลา 

 -  ไม่มี – 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 -  ไม่มี – 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
  ข้อก าหนดในการท างานวิจัย ต้องเป็นงานวิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับปรสิตวิทยา และมี
วิทยานิพนธ์ที่ต้องน าส่งตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

งานวิจัยทางด้านปรสิตวิทยาที่นิสิตสนใจ มีกระบวนการวิจัยอย่างถูกต้องเหมาะสมภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เช่น การก าหนดปัญหาการวิจัย เป้าหมายการวิจัย ตัวแปรและ
สมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและ
รายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัยและการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีขอบเขตการวิจัยที่ชัดเจน 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
       นิสิตสามารถพัฒนาความช านาญทางการวิจัยด้านปรสิตวิทยาและน าไปสู่การท า

วิทยานิพนธ์โดยมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  
1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปัญหาเบื้องต้นโดยใช้จรรยาบรรณที่มีอยู่ 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
2. มีความรู้ทางปรสิตวิทยาในเชิงกว้างและเชิงลึกและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงวิชาการและ

ทักษะการใช้เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการวิจัย  รู้ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ใน
สภาพแวดล้อมระดับชาติ และนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ  

3. ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการ บูรณาการให้เข้ากับ
องค์ความรู้เดิมเพ่ือการแก้ไขปัญหา และสามารถวางแผนและด าเนินการโครงการทางวิชาการ หรือ
โครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง 

4. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนในการท างานได้ด้วยตนเอง ตัดสินใจในการด าเนินงานและ
ประเมินตนเอง และวางแผนปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการท างานได้  รวมทั้งมีทักษะใน
การเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

5.  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา 
และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ สื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไป
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสามารถน าเสนอรายงานวิทยานิพนธ์และโครงการค้นคว้า
ที่ส าคัญทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได ้ 
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5.3 ช่วงเวลา 
 แผน ก แบบ ก 1  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 1 - ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 2 
 แผน ก แบบ ก 2  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 1 - ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 2 

 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 12 หน่วยกิต 

 
5.5 การเตรียมการ 

มีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยโดยอาจารย์บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้นิสิตสามารถไปขอ
ค าปรึกษาจากอาจารย์บัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  น าเสนอ
และพิจารณาร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือด าเนินการวิจัย น าเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัย รวมถึงการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย และการสอบวิทยานิพนธ์ 
 
    5.6 กระบวนการประเมินผล 

มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการที่
ปรึกษาท าวิทยานิพนธ์  โดยแบ่งเป็น 

1. การเตรยีมโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3. การรายงานความก้าวหน้า 
4. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
(มีการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์และตัวแทน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีการสอบวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการสอ บ
วิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2559 โดยการ
สอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์/กิจกรรม 
1. มีทักษะการวิจัยและสามารถบูรณาการ

ความรู้ทางปรสิตวิทยากับศาสตร์อ่ืน 
 

- ส่งเสริมทักษะด้านการวิจัย ผ่านกระบวนการเรียนการสอน  
  การอบรม สัมมนา  
- เข้าร่วมการประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
  เรียนรู้เพื่อบูรณาการงานวิจัยทางปรสิตวิทยากับศาสตร์อ่ืน 

2. นิสิตสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
ไดใ้นเกณฑ์ดี 
 

-  ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา 
-  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
-  มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
-  ฝึกทักษะการเขียนบทความตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 

3. มีทักษะและความสามารถในการ 
   บูรณาการความรู้ทางปรสิตวิทยาใน

การจัดโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการ/
บริการวิชาการด้วยตนเอง 

-  ฝึกทักษะในการเป็นผู้ประสานงานโครงงาน/กิจกรรมทางวิชาการใน
ภาควิชาและคณะ 

-  เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการท่ีจัดโดยภาควิชา/คณะ 
-  ฝึกทักษะในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านปรสิตวิทยา 

 
2.  ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งไม่คัดลอกผลงานของ
ผู้อื่น 

2. สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาจรรยาบรรณที่มีอยู่เพ่ือการแก้ไข และจัดการปัญหาเบื้องต้น และ
สามารถสนับสนุนให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปัญหานั้น 

3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น  
4. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างเชิงวิชาการหรือ

วิชาชีพ 
 

   2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1. อาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัยขณะสอน 
2. การให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ เพ่ือปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบทั้ง

ต่อตนเองและสังคม มีความซื่อสัตย์ ใช้คุณธรรม จริยธรรมในการแก้ไขปัญหา  
3. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่นในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย 
4. มีการจัดอภิปรายกลุ่มในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม 
5. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพ่ือส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
6. มีการประกาศเกียรติคุณนิสิตที่ท าความดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละแก่สังคม 
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการเรียน การปฏิบัติงาน ปฏิบัติการทดลอง พฤติกรรมการ

ด าเนินงานวิจัย การไม่คัดลอกงานวิจัยของผู้ อ่ืน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย การรายงาน
ความก้าวหน้าและการสอบ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมการด าเนินงานวิจัยโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนิสิตในการท ากิจกรรมนอกหลักสูตรที่จัดขึ้น 
5. ประเมินจากการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตอาสาทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
 

2.2  ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความรู้ด้านปรสิตวิทยาในเชิงกว้างและเชิงลึก สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ และ
บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง  

2. สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา 

3. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่และการประยุกต์ที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา  
4. รู้ระเบียบข้อบังคับท่ีใช้ในสภาพแวดล้อมระดับชาติ และนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขา

วิชาชีพ รวมทั้งมีเหตุผลการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. มีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้น ทั้งหลักการและทฤษฎี รวมทั้ง 

ทักษะการทดลองในห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอภิปรายกลุ่ม โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้รับ
องค์ความรู้ใหม่ๆ มาคิดสร้างสรรค์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 

2. เน้นการฝึกทักษะการทดลองในห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการน าเสนอ
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ 

3. เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการ
ศึกษาวิจัย เริ่มตั้งแต่การค้นคว้าข้อมูลและโจทย์วิจัย การวางแผนการทดลอง ความก้าวหน้าในการเขียน
โครงร่างการวิจัย และการท าวิทยานิพนธ์ 

4. มีการเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้โดยใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา ผ่านการ
ด าเนินการวิจัย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนากลุ่มย่อยและการสัมมนาทางวิชาการ 

5. สนับสนุนการเข้าอบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย  
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ/หรือการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่าง ๆ เช่น         

บททดสอบย่อย  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน รายงานที่นิสิตจัดท า 
2. ประเมินจากการน าเสนอรายงานบทความวิชาการและบทความวิจัยในชั้นเรียน 
3. ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาหรือการประชุมวิชาการ 
4. ประเมินจากการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าของการท าวิจัย 
5. ประเมินจากการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

2.3  ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการ     
2. สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางปรสิตวิทยาที่

บูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถปฏิบัติได้จริง  
3. สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการทางวิชาการหรือโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
1. ให้นิสิตค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการน าเสนอรายงาน บทความวิชาการและบทความวิจัยแบบ

เดี่ยวในชั้นเรียน 
2. ส่งเสริมให้นิสิตเขียนบทความเพ่ือสกัดความรู้จากแหล่งข้อมูลและผลงานวิจัย และ/หรือ

น าไปสู่การน าเสนอรายงาน บทความวิชาการหรือบทความวิจัยในที่ประชุมระดับคณะ มหาวิทยาลัย 
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

3. ให้นิสิตเรียนรู้การแก้ปัญหาจากโจทย์วิจัย/กรณีศึกษาต่างๆ ด้วยตัวเอง โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้
ค าปรึกษา 

4. ให้นิสิตค้นคว้าข้อมูล วางแผนการทดลองในการท าวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1. การประเมินการน าเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ได้รับมอบหมาย 
2. การสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า เพ่ือให้นิสิตได้อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาในโจทย์วิจัย 
3. ความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์วิจัย/กรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
4. การประเมินการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
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2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  

1.  สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนในการท างานได้ด้วยตนเอง 
2.  สามารถตัดสินใจในการด าเนินงาน และประเมินตนเองและวางแผนปรับปรุงตนเองให้มี

ประสิทธิภาพในการท างานได้ 
3.  มีทักษะในการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

ในการท างานของกลุ่ม และมีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. มีการให้โจทย์วิจัยที่ซับซ้อนเพ่ือให้นิสิตออกแบบวางแผน และน าเสนอแนวคิดเพ่ือแก้ปัญหา
ดังกล่าว  

2. มีการน าเสนอรายงานจากกรณีศึกษาหรือความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และให้นิสิตประเมิน
ตนเอง  

3. ให้มีการท างานเป็นกลุ่มหรือการท างานที่ต้องประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืน 
4. รายวิชาสัมมนาก าหนดให้น าเสนอทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือฝึกทักษะการ

สื่อสารกับบุคคลอ่ืน 
5. ส่งเสริมให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. ประเมินจากการท างานวิจัยหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ในมิติต่างๆ 
2. ประเมินจากการท ากิจกรรม/โครงการ 
3. ผ่านรายวิชาสัมมนาส าหรับนิสิตปริญญาโท 
4. มีผลงานวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป

ปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
2. สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
3. มีทักษะในการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้ง

วิทยานิพนธ์และโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข           
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือให้นิสิตมีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องได้ 

2. จัดสอน/ฝึกอบรม ให้ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ปัญหา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการวิจัย 

3. ให้นิสิตได้วิเคราะห์ผลการทดลองท่ีได้จากปฏิบัติการจริงหรือบทความทางวิชาการ 
4. ให้นิสิตฝึกหัดเสนอแนวคิดของการวิเคราะห์ผลและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. จัดสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือฝึกหัดการน าเสนอการวิพากษ์เชิงวิชาการ 
6. ส่งเสริมให้นิสิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอบทความวิชาการและผลงานวิจัย ใน

การสัมมนาหรือการประชุมวิชาการ 
7. ให้นิสิตได้เผยแพร่ผลงานวิจัย/ความก้าวหน้าผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างๆ  
 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. ประเมินจากผลการเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. ประเมินจากการเข้าร่วมการฝึกอบรม การสืบค้นเอกสารหรือบทความวิชาการในฐานข้อมูล

ต่างๆ ของนิสิต 
3. ประเมินจากผลงานและความสามารถในการใช้เทคโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวมและ

ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการสัมมนาหรือการประชุม
วิชาการ 

4. ประเมินจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ และนิสิต
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้อง 

5. นิสิตสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และได้มีการน าเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่าในการประชุมวิชาการ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
    หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก     หมายถึง ความรับผิดชอบรอง   

ล าดับ
ที ่

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
 รายวิชาบังคับ                  

1 424511 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์                  
2 422513  ชีววิทยาของเซลล์ *                          
 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1                  
1 424551  วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1                  
2 424552  วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1                  
3 424553  วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1                  
4 424554  วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1                  
 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2                  
1 424561  วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2                  
2 424562  วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2                  
3 424563  วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2                  
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ล าดับ
ที ่

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
 รายวิชาเลือก                  
1 424501 ปรสิตวิทยาเชิงการทดลอง                  
2 424502 การตรวจวินิจฉัยด้านปรสิตวิทยา                  
3 424503 นิเวศวิทยาและระบาดวิทยาของปรสิต                  
4 424504 อณูปรสิตวิทยา                  
5 424505 วิทยาภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อปรสิต                  
6 424506 หัวข้อทันสมัยทางปรสิตวิทยา 1                  
7 424507 อนุกรมวิธานของปรสิต                  
8 424508 ชีวสารสนเทศด้านปรสิตวิทยา                  
9 424509 ปรสิตวิทยาเพ่ือชุมชน                  
10 424510 การบริหารและการจัดการห้องปฏิบัติการ

ทางปรสิตวิทยา 
                 

11 424512 หนอนพยาธิวิทยาทางการแพทย์                  
12 424513 โปรโตซัววิทยาทางการแพทย์                  
13 424514 ปรสิตวิทยาเชิงคลินิก                  
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ล าดับ
ที ่

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
 รายวิชาเลือก                  
14 424515 สังขวิทยาทางการแพทย์                  
15 424521 กีฏวิทยาทางการแพทย์                  
16 424522 พาหะน าโรคและการควบคุม                  
17 424523 เทคนิคทางห้องปฏิบัติการด้านกีฏวิทยา                  
18 424524 นิติกีฏวิทยา                       
 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                  
1 424596  สัมมนา 1                  
2 424597  สัมมนา 2                  
3 422510 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ *                  
 รวมตลอดหลักสูตร                  

 
หมายเหตุ  * รายวิชาที่ไม่ใช่รหัส 424xxx ซึ่งเป็นรายวิชาของหลักสูตรอื่นได้เทียบผลการเรียนรู้เป็นผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปรสิตวิทยา) แล้ว 
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ผลการเรียนรู้ในตารางส าหรับรายวิชาในระดับปริญญาโทมีความหมาย ดังนี้ 
1. ทักษะทางคุณธรรม จริยธรรม 

1.1  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น 
1.2  สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาจรรยาบรรณที่มีอยู่  เพ่ือการแก้ไขและจัดการปัญหาเบื้องต้น และ

สามารถสนับสนุนให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปัญหานั้น 
1.3  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น  
1.4  เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างเชิงวิชาการ  

หรือวิชาชีพ 
 

2. ทักษะทางความรู้ 
2.1 มีความรู้ด้านปรสิตวิทยาในเชิงกว้างและเชิงลึกและสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ และ 

บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง  
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้  ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหา 
2.3 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่และการประยุกต์ท่ีมีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา  
2.4 รู้ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในสภาพแวดล้อมระดับชาติ และนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขา

วิชาชีพรวมทั้งมีเหตุผลการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการ     

          3.2. สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางปรสิตวิทยาที่บูรณา
การกับศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถปฏิบัติได้จริง  

3.3 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการทางวิชาการหรือโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนในการท างานได้ด้วยตนเอง 
4.2  สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานและประเมินตนเอง และวางแผนปรับปรุงตนเองให้มี

ประสิทธิภาพในการท างานได้ 
4.3  มีทักษะในการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมกับโอกาส และสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 

ในการท างานของกลุ่ม และมีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา     

สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
5.2  สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
5.3  มีทักษะในการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  รวมทั้ง

วิทยานิพนธ์และโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 



43 
 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
       เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร       
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1  มีการทวนสอบ วิธีการวัดผลและประเมินผล ผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาในระดับภาควิชา โดยมี   
        รูปแบบของระบบและกลไกการทวนสอบ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในระดับรายวิชาทุกภาค
การศึกษา 

2. จัดท าแนวทางการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในระดับรายวิชา 
3. คณะกรรมการทวนสอบฯ ด าเนินการสุ่มรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษา และกระจายการทวนสอบให้ครบทุกรายวิชาในหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร 

2.1.2 มีการทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมินการเรียนการสอน 
2.1.3 มีการประเมินจากแบบประเมินความพร้อมของนิสิตในการเรียนรู้ และคุณสมบัติอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต 
2.1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมีตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร เพ่ือติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 

2.1.5 มีการทวนสอบในระดับหลักสูตรที่ก ากับโดยระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา 
    2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา  

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การสอบถามจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้มหาบัณฑิตท่ีท างานในสถานประกอบการนั้น 

2.2.3 การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ได้งานท า ในด้านความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ท าการประเมินหลักสูตร 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา         
พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
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3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1  
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
4. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าซึ่งการสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ

ฟังได ้
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ 

3.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ  
5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 
6. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าซึ่งการสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ

ฟังได ้
7. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูส าหรับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

สถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่ งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง 
ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ให้ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน  
 มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.1 ในการด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ.ต่างๆ ของหลักสูตรให้ด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาค
การศึกษาปลาย โดยให้มีการก ากับติดตามโดยคณบดี/ ผู้อ านวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 
  - การจัดท าและส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 
  - คณะรายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

 1.2 อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนให้เป็นไป
ตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควบคุมการจัดการเรียนการสอน
วิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับปริญญาโทของนิสิตที่
รับผิดชอบ  
 1.4 มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.5 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประชุมหารือเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่และ/หรือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิม 
 
2.  บัณฑิต 
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา เป็นที่ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีการส ารวจอัตราการได้งานท าของมหาบัณฑิตภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา และก าหนด
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตและของผู้ประกอบการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ คณะฯ โดยความ
ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยได้ท าการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามา
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการวางแผน การรับนิสิตต่อไป 

 
3.  นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

       3.1.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  

       3.1.2 ภาควิชาจัดกิจกรรมเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนิสิตทุกชั้นปี                
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
  กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
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4.  คณาจารย ์
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

ภาควิชาก าหนดกรอบอัตราต าแหน่งอาจารย์โดยพิจารณาจากค่า FTES มีการคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า               
ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาปรสิตวิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ และ/หรือ น าเสนอผลงานวิจัยหรือทดสอบการ
สอน ต่อคณาจารย์ของภาควิชาและคณาจารย์ของภาควิชาส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบให้รับได้ 

 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

             4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้สอนจะต้องประชุม 
ร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา มีการ
น าผลประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และผลประเมินรายวิชาของทุกภาคการศึกษา มาวิเคราะห์ เพ่ือ
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้มหาบัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

          4.2.2 กรณีเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าทุกคนจะต้องร่วม 
เป็นกรรมการยกร่างหรือวิพากษ์หลักสูตรด้วย 

 4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา สามารถแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน 
เป็นอาจารย์พิเศษในการสอน ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  5.1 แผน ก แบบ ก 1 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559) 
 1)  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
 2)  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  
 3)  สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 4) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าซึ่งการสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้ 
 5)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 
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  5.2 แผน ก แบบ ก 2  (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559) 
 1)  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
 2)  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  
 3)  สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 4)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น 
 5)  มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 6)  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าซึ่งการสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้ 
 7)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
        ภาควิชาร่วมกับคณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
เพ่ือจัดซื้อต ารา  สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นิสิต 

      6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
        คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลต่างๆ  โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งมีต าราเฉพาะทาง เช่น ทางด้านกายวิภาคศาสตร์  ชีวเคมี สรีรวิทยา จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา และ
ด้านอื่นๆ นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอน ได้แก่ ต ารา หนังสือ เครื่องมืองานวิจัย
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและแจ้งให้คณะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อจัดหาให้เพียงพอ และมีการประเมิน
ความต้องการด้านทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ในการหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

ในทุกภาคการศึกษา จะมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชา และมีการประเมินความ 
ต้องการด้านทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน โดยประเมินปัจจัยเกื้อหนุนโดยนิสิต เพ่ือเป็น
ข้อมูล ส าหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติมให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน  ส าหรับด้านครุภัณฑ์การศึกษาและโสตทัศนอุปกรณ์ ได้มี
การประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้ของอาจารย์ด้วย นอกจากนี้นักวิชาการของหน่วยวิชาการ
ของคณะท าหน้าทีป่ระสานการประเมินความเพียงพอเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยนิสิต ทุกชั้นปีในทุก
ปีการศึกษา   
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core KPIs) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อย
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ที ่ ดัชนีบ่งชี้ผลด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2  ปีท่ี 3 
  2561 2562 2563 
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
X X X 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

3 
 

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม   
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30  
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60  
วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

X X X 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

X X X 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 

 X X 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 

       เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลด าเนินการบรรลุ
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เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป และ
จะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

7.2 ตัวบ่งช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 

 Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2 จะถูก
ควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2  ปีท่ี 3 
2561 2562 2563 

1 ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา/การประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือน าเสนอหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย โดยใช้ภาษาอังกฤษ  

 100 100 

2 ร้อยละของนิสิตที่มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ซึ่งมาจากผลงานวิทยานิพนธ์ที่เป็น
องค์ความรู้พื้นฐานด้านปรสิตวิทยา และ/หรือมีการประยุกต์ร่วมกับ
ศาสตร์อื่น  

  20 

7.3 ตัวบ่งช้ีในระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม ประเมินตัว
บ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
2561 2562 2563 

1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาท้ังหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาค
ธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 

30 30 30 

2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

- 50 50 

3 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา
การศาสตร์ 

30 30 30 

4 ร้อยละของจ านวนงานวิจัยที่มีงานวิจัยในลักษณะบูรณาการศาสตร์ - 20 40 
5 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา - - - 
6 จ านวน Start-up/ entrepreneurship - - - 
7 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน สถาน

ประกอบการ ในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 
2 2 2 

8 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้
และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยูข่องประชาชน 

1 1 1 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อน

และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมโดยอาจารย์         
แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ

นิสิตแต่ละชั้นปีโดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใช้

สื่อในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3. การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
 ข้อ 7  โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน 
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมิน
การเรียนการสอนของอาจารย์ นิสิต มหาบัณฑิต และผู้ใช้มหาบัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพ่ือ
ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุง
รายวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ประวัติและผลงานทางวิชาการ  
ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

 


