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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชา ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตรการแพทย 

 

หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย        :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  

ชื่อภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Science Program in Biochemistry and    

   Molecular Biology  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม   :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) 

          Bachelor of Science (Biochemistry and    

          Molecular Biology)     

       ชื่อยอ   :  วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)  

   B.S. (Biochemistry and Molecular Biology)  

3. วิชาเอก (ถามี) 

 ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2552 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  เปนหลักสูตรทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาท่ีใช 

  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.4 การรับเขาศึกษา 

  รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ (โดยนักศึกษาตางชาติจะตองไดเรียน

ภาษาไทยมากอนอยางนอย 4 เดือน หรือ สามารถสื่อสารภาษาไทยได) 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

  ไมมี 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 กําหนดการเปดสอน 

  ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562 เปนตนไป 

 6.2 การดําเนินการ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2557 ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 

 6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

คณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 13/2561 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561สภา

วิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรในการประชุมครั้งท่ี 12/2561 เม่ือวันท่ี  19 พฤศจิกายน 2561 

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชมุครั้งท่ี 255(13/2561)   เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ในปการศึกษา 2564 (หลังจากเปดสอนเปนเวลา 2 ป) 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

(1) นักวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล หรือนักวิทยาศาสตรในหองปฏิบัติการ 

    ในหนวยงานของท้ังภาครัฐและเอกชน 

 (2) ครู อาจารยในสถาบันการศึกษา  

          (3)  นักวิชาการ ท่ีปรึกษา ผูเชี่ยวชาญในหนวยงานของท้ังภาครัฐและเอกชน 

 (4) นักธุรกิจทางดานวิทยาศาสตร  

          (5) ตัวแทนขายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 

 (6) ผูประกอบการทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 

          (7) ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 

ท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ประเทศ 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน 

(ชม./ปการศึกษา) 

หลักสูตร 

ปจจุบัน 

หลักสูตร 

ปรับปรุง 

1 นางสาวกัญจนณัฎฐ 

เทอญชูชีพ  

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

ชีวเคมี 

ชีววิทยา (จุลชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2556 

2537 

2534 

15 15 

2 นางเนตรนภสิ  

วรรณสิสร 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Medical Virology 

 

ชีวเคมี 

เทคนิคการแพทย 

Tokyo Medical and 

Dental University 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

Japan  

 

ไทย 

ไทย 

2546 

 

2537 

2533 

20 20 

3 นายวรศักดิ์ แกวกอง 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเคมีทางการแพทย 

เทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ไทย 

ไทย 

2555 

2551 24 24 

4 นายเมธวี  ศรีคํามูล อาจารย วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

สัตววิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2549 

2543 

2541 

15 15 

5 นางสาววราภรณ   

เกษกาญจน 

 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

ชีวเคมี 

เทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2548 

2542 

2538 

23 23 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการดําเนินการท่ีคณะวิทยาศาสตรการแพทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 การเรียนการสอนภาคสนาม เชน รายวิชาการฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ หรือ ราย

วิชาสหกิจศึกษา หรือ รายวิชาการฝกงานในประเทศ ดําเนินการท่ีหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนใน

ประเทศหรือตางประเทศ  

 การทําวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี ดําเนินการท่ีคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัย

นเรศวร รวมท้ังคณะหรอืหนวยงานอ่ืน ๆ ในหรือนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ในปจจุบันรัฐบาลไดใชโมเดล “Thailand 4.0” เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยใหเปนไป

ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพ่ือมุงพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเนนการสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจ โดยเนน

พัฒนาสังคมไทยไป “สูสังคม 4.0” ท่ีมุงสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจจากภายในอันประกอบไปดวย 4 

ยุทธศาสตรคือ (1)  ลดการพ่ึงพาเศรษฐกิจโลกสูการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ (2)  

ลดการผลิตสินคาโภคภัณฑสูการผลิตสินคาเชิงนวัตกรรม (3)  จากการเนนเงินทุนและทุนทางกายภาพสู

การเนนทุนมนุษยและเทคโนโลยี (4)  มีการกระจายของความม่ังค่ังและโอกาส ลดความเหลื่อมล้ําทาง

รายได นอกจากนี้โมเดล “Thailand 4.0” จะเนนพัฒนาคนไทยสู “คนไทย 4.0” ท่ีมุงเปลี่ยนเกษตรกรท่ี

เปนคนกลุมใหญของประเทศใหเปนผูประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม (smart farmer) และสามารถ

เพ่ิมมูลคาสินคาทางการเกษตรจากการแปรรูป ในขณะเดียวกันรัฐบาลไดพัฒนาสงเสริม “SME 4.0” ท่ีจะ

ขับเคลื่อนใหผูประกอบการสามารถสรางนวัตกรรม (innovation) เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค ในการ

สรางมูลคาในสินคาและบริการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการมีสวนรวมของนักวิจัย และมีการกระจาย

รายได แรงงาน ความม่ังม่ังทางเศรษฐกิจสูถ่ินฐานบานเกิด (จังหวัด 4.0) ควบคูไปกับการเชื่อมโยงกับ

ประชาคมโลกและนานาชาติตามแนวคิด   “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

 การพัฒนา “คนไทย 4.0” ท่ีเปนหนึ่งในโมเดลของ“Thailand 4.0” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศนั้น ตามท่ีกลาวมาขางตนนั้น คนไทย 4.0 จะตองไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพดี   และ

ไดรับสวัสดิการทางสังคมท่ีเหมาะสมตลอดทุกชวงชีวิต  เปนคนท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

เทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาบัณฑิตใหสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ของชาติ (TQF) ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) และเพ่ือใหเปนไป

ตามกรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 12-13 (พ.ศ.2560-2574) ซ่ึงจะเริ่มดําเนินการในป 2560 

ท่ีมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

และการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก

ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมท้ังมีความเปนพลวัตรภายใตสังคมแหงปญญา 

(Wisdom-Based Society) สังคมแหงการเรียนรู (Lifelong Learning Society) และการสราง
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สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู (Supportive Learning Environment) เพ่ือใหพลเมืองสามารถ

แสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับ

ดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลวในอีก 15 ปขางหนา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะ

วิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเปนหนึ่งในกลไกท่ีจะชวยสราง “คนไทย 4.0” ใหมีความ

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามท่ีระบุไวในโมเดล “Thailand 4.0” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  และกรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 12-13 (พ.ศ. 

2560 - 2574)  โดยสาระสําคัญของหลักสูตรปรับปรุงป 2562 นี้นอกจากจะมุงใหนิสิตมีความรู เกิดทักษะ

ทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแลว ยังใหโอกาสนิสิตไดเรียนในวิชาใหม

เพ่ิมเติมเก่ียวกับ “การเปนผูประกอบการ” และ “กฎหมายทรัพยสินทางปญญา” และรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีได

บูรณาการองคความรูชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลกับการประยุกตใชในกลุมทางดานการเกษตรศาสตร

สมัยใหม การตัดตอพันธุกรรมในพืชและเซลลสัตวเพาะเลี้ยง อาหาร เทคโนโลยีชวีภาพ  (Food, 

Agriculture and Biotechnology hub)  (รายวิชา ชีวเคมีเชิงโภชนาการ ชีวเคมีเทคโนโลยี ชีวเคมีและ

ชีววิทยาโมเลกุลทางการเกษตร และรายวิชาชีววิทยาสังเคราะหและวิศวกรรมระดับจีโนม) และบูรณา

การเขากับองคความรูดานสุขภาพ วิศวกรรมชีวภาพทางการแพทย และเทคโนโลยีชีวการแพทย (Health, 

Wellness and Biomedical hub) ไดแก รายวิชาชีวเคมีเชิงภูมิคุมกัน ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา เทคนิคทาง

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล และรายวิชาท่ีชวยยกระดับสมุนไพรในทองถ่ินและผลิตภัณฑธรรมชาติในการ

ปองกันโรค เปนตน  

ท้ังนี้หลักสูตรมุงเนนท่ีจะผลิตบัณฑิตใหมีทักษะเบื้องตนในการเปนผูประกอบการโดยประยุกตใช

ความรูทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในการสรางสรรคนวัตกรรมสูคนไทย 4.0 เพ่ิมรายไดใหกับ

ครอบครัวและชุมชน และบัณฑิตอีกกลุมท่ีเนนเขาตลาดแรงงานตามกรอบยุทธศาสตร National 

Brainpower Development ท่ีสรุปความตองการกําลังคนในระยะเวลา 20 ป ตามตารางท่ี 1 และ 2 
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ตารางท่ี 1  ความตองการกําลังคนในระยะเวลา 20 ป ตามกรอบยุทธศาสตร National Brainpower 

Development กลุมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ  

 

สาขา 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป 

วิศวกรเกษตร 1,000 5,000 10,000 20,000 

นักวิทยาศาสตรการอาหาร 2,000 10,000 20,000 50,000 

นักเกษตรศาสตรสมัยใหม 10,000 30,000 50,000 100,000 

นักเศรษฐศาสตรการเกษตร /

การตลาด 

1,000 5,000 10,000 20,000 

นักวิชาการเกษตร 5,000 10,000 20,000 50,000 

 

ตารางท่ี 2  ความตองการกําลังคนในระยะเวลา 20 ป ตามกรอบยุทธศาสตร National Brainpower 

Development กลุมสุขภาพและเทคโนโลยีชีวการแพทย 

 

สาขา 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป 

วิศวกรชีวภาพทางการแพทย 1,000 5,000 10,000 20,000 

วิศวกรหุนยนตการแพทย 500 2,000 5,000 10,000 

เภสัชกรผลิตยาและวัคซีน 500 2,000 5,000 10,000 

นักออกแบบอุปกรณการแพทย 500 2,000 5,000 10,000 

ชางซอมหุนยนตการแพทย 1,000 5,000 10,000 20,000 

 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในสถานการณปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทตอการพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงตามพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิตอล สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ัง

ดานบวกและดานลบตอวิถีชีวิต สภาพสังคม สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมท่ีจะมีผูสูงอายุมากข้ึน ตามความกาวหนาทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 

การคิดคนยาท่ีจําเพาะตอสารพันธุกรรม ดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ ท่ีทําใหคนมีอายุยืนยาวข้ึน ดวยเหตุนี้

บุคลากรทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลท่ีมีคุณลักษณะท่ีมีความรู ทักษะในการประยุกตใช

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม จะเปนหนึ่งในกลไกการรักษาสมดุลของสังคมและวัฒนธรรม 

ใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันไดเปนอยางดี 
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ในการวางแผนหลักสูตรตองใหผูเรียนมีความรูพ้ืนฐาน และนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลย ีการแพทย เทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมสมัยใหม ไดแก รายวิชาท่ี

เก่ียวกับอาหาร สมุนไพร เกษตรและอุตสาหกรรม รวมไปถึงการประยุกตใชเทคนิคชีวเคมีและชีววิทยา

โมเลกุลในการวิจัยตอยอดเพ่ือสรางสรรนวัตกรรมใหมๆ  เชน ความรูท่ีเรียนในหลักสูตรสามารถสรางชุด

ตรวจโรคท่ีจําเพาะตอโรคนั้น สามารถประยุตใชสมุนไพรในการศึกษากลไกระดับโมเลกุล เพ่ือบําบัดและ

ปองกันการเกิดโรค สรางผลิตภัณฑทางดานการสงเสริมสุขภาพ และสามารถบูรณาการความรูเพ่ือ

ประยุกตใชในการพัฒนางานวิจัย วิชาการและนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ท่ีดีของประชาชน 

 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

ในการวางแผนหลักสูตร ตองการผลิตบัณฑิตท่ีสามารถบูรณาการความรู พ้ืนฐาน และ

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล เพ่ือประยุกตใชความรู

ในการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม และศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือตอยอดองคความรู 

อันเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และตอบสนองความตองการของชุมชน 

 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน รายวิชาท่ี

เปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนๆ 

  (1) วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดแก แคลคูลัสมูลฐาน  ชีวสถิติ  เคมี

เบื้องตน เคมีอินทรีย  เคมีวิเคราะหเชิงปริมาณ  เคมีเชิงฟสิกสและการนําไปประยุกตใช ชีววิทยาเบื้องตน  

ฟสิกสเบื้องตน (โดยคณะวิทยาศาสตร) 

  (2)  วิชาบังคับ ไดแก   

1. รายวิชาของคณะมนุษยศาสตร ไดแก การเขียนข้ันพ้ืนฐาน การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะหเชิง

วิชาการ การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงาน 

2. รายวิชาของคณะนิติศาสตร ไดแก กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

3. รายวิชาของหลักสูตร สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ไดแก ชีวเคมี 

มูลฐาน เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล พันธุศาสตรและชีววิทยาโมเลกุล 
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 เทคนิคทางชีวเคมี เซลล และชีววิทยาโมเลกุล ชีวสารสนเทศนศาสตร ชีวเคมี 

เชิงสรีรวิทยา ชีวเคมีเทคโนโลยี 

(3) รายวิชาเลือกระดับปริญญาตรี ใหเลือกจากรายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  

(หมวดท่ี 3)   

 

13.2 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

- รายวิชาอ่ืน ๆ อาจถูกเลือกเปนรายวิชาเอกเลือก หรือรายวิชาเลือกเสรี โดยนิสิตระดับ 

ปริญญาตรีในหลักสูตรอ่ืน  

 

13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารยประจําหลักสูตร รวมกับฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรการแพทยประสานงานกับคณะท่ี

เก่ียวของ ไดแก คณะมนุษยศาสตร คณะนิติศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร รวมท้ังภาควิชา

ตาง ๆ ในคณะวิทยาศาสตรการแพทย ท่ีใหบริการสอนวิชาตาง ๆ ในการจัดการดานเนื้อหาสาระของ

รายวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและการสอบ รวมท้ังมีการประชุมหารือรวมกับกรรมการบริหารหลักสูตร 

เพ่ือปรับปรุง ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร และ

สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี  
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หมวดท่ี 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตท่ีสามารถบูรณาการความรู พ้ืนฐานทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลเขา กับ 

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การแพทย เทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร อุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรมสมัยใหม  เพ่ือประยุกตใชความรูในการประกอบอาชีพ ศึกษาตอ  และสรางนวัตกรรมเชิง

พาณิชยดวยตนเอง 
 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

ในสถานการณปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทตอการพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงตามพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิตอล สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ัง

ดานบวกและดานลบตอวิถีชีวิต สภาพสังคม สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมท่ีจะมีผูสูงอายุมากข้ึน ตามความกาวหนาทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 

การคิดคนยาท่ีจําเพาะตอสารพันธุกรรม ดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ ท่ีทําใหคนมีอายุยืนยาวข้ึน ดวยเหตุนี้

บุคลากรทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลท่ีมีคุณลักษณะท่ีมีความรู ทักษะในการประยุกตใช

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม จะเปนหนึ่งในกลไกการรักษาสมดุลของสังคมและวัฒนธรรม 

ใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน หลักสูตรนี้จึงมุงเนนใหนิสิตมีความรู เกิด

ทักษะ มีความเชี่ยวชาญทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปน

ผูประกอบการและสรางนวัฒกรรมเชิงพาณิชยดวยตนเอง 
 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

1. มีความรูและทักษะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 

2. สามารถบูรณาการความรูพ้ืนฐาน และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดาน

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล เพ่ือประยุกตใชความรูในการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของ เปนผูประกอบการ

หรือศึกษาตอ  

3. เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

4. มีทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  

 5. มีความรูพ้ืนฐานดานการบริหารจัดการหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล และกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการสรางนวัตกรรมเชิงพาณิชย 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 

 2.2 กลยุทธ 

 2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
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แสดงรายละเอียด ดังตารางคาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา (4 ป) 
 

แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. พัฒนาระบบและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนใหบัณฑิตมี                    

อัตลักษณ เกงงาน เกงคน เกงคิด 

เกงครองชีวิต และเกงพิชิตปญหา 

มีทักษะดานวิจัยและตอยอดเพ่ือ

สรางนวัตกรรม ดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ดานวิทยาศาสตร

สุขภาพเปนท่ีตองการของแหลง

จางงานระดับแนวหนาของ

ประเทศ (Demand Based 

Competency) และไดรับ

คาตอบแทนในอัตราจางท่ีสูงกวา

เกณฑเฉลี่ย 

1.พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปน

ตอการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

โดย 

- ถายทอดเทคนิคและทักษะดาน

การวิจัยในทุกรายวิชาท่ีมี

ภาคปฏิบัติการ และสอดแทรก

หัวขอเก่ียวกับการสรางสินคาและ

นวัตกรรมจากองคความรูทาง

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 

-สรางวัฒนธรรมองคกรสู 

knowledge Based Society 

ดวยจิตสํานึกของความใฝรูใฝ

เรียน  

- ใหนิสิตสามารถพัฒนา

ภาษาอังกฤษดวยตนเองดวย

ระบบ e-Learning ซ่ึงสถาน

พัฒนาวิชาการดานภาษา 

(Language Center) จะเปน

หนวยสนับสนุน 

- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนทักษะ

โครงการฝกอบรม โครงการศึกษา

ดูงานแกคณาจารยเพ่ือปรับระบบ

การเรียนการสอนท่ีเนนนิสิตเปน

ศูนยกลาง 

1. มีเอกสาร มคอ. 2,3,4,5 และ 

6 ท่ีมีการจัดเก็บและวิเคราะห

ครบถวนถูกตองสมบูรณ 

2. มีแผนการสอนในรูปของ 

มคอ. 3 และ 4 ท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรูดวยตนเอง 

3. รอยละของจํานวนรายวชิา

เฉพาะท้ังหมดท่ีเปดสอนใน

หลักสูตร มีการเชิญวิทยากรจาก

ภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ/ 

สถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวของ มา

บรรยาย 

4. นิสิตจะตองมีการฝกงานใน

ประเทศ หรือ การฝกอบรมหรือ

การฝกงานในตางประเทศ 

หรือสหกิจศึกษา (ดูจาก มคอ. 4) 

5. รอยละของรายวิชาท่ีมี 

Tutorial  

6. มี มคอ. 3 คูกับ มคอ. 5 และ 

มคอ. 4 คูกับ มคอ. 6 ทุก

รายวิชา 
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แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

 และมีสวนรวมในการเรียนรู

รวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

กระบวนการเรียนรูท่ียึดหลัก ให

เห็น ใหคิด ใหคนหา หลักการ 

(ทฤษฎี) และใหปฏิบัติ 

- จัดใหมีการสอนภาษาอังกฤษ

สําหรับวิชาชีพโดยเนนท้ังทักษะ

การพูด ฟง อาน เขียน และฝก

ปฏิบัติจริงตอเนื่องกันไปจนครบ

จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวใน

หลักสูตร  

- มีวิทยากรจากภาคธุรกิจ

เอกชน/ภาครัฐ/สถาบันการศึกษา

ท่ีเก่ียวของ มาบรรยายในรายวิชา

ตางๆ ของหลักสูตร  

- จัดใหมีหองปฏิบัติการท่ีพรอม

ในการปฏิรูประบบการเรียนรูดวย

หลักความคิด ปฏิบัติการเพ่ือให

เห็น ใหคิด และไดทําแลวจึงสอน

ใหเขาใจถึงเหตุผลโดยใชองค

ความรูและทฤษฎี 

- มีระบบ Co-operative 

Education ท้ังในและตางประ 

เทศ 

- มีการสรางความรวมมือกับ

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

หรือสถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

ท่ีมีบทบาทเปนท้ังเครือขายทาง

วิชาการและแหลงงานของบัณฑิต 

7. รอยละของนิสิตท่ีมีผานการ

สอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

8. รอยละของนิสิตท่ีผานการ

สอบเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

9. รอยละของบัณฑิตท่ีไดงาน

ทํา/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษา

ตอภายใน 1 ป หลังสําเร็จ

การศึกษา 

10. คาเฉลี่ยของอัตราเงินเดือน

ของนิสิตสูงกวาอัตราเงินเดือนท่ี 

ก.พ.กําหนด 
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แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

 2. พัฒนากระบวนการเรียนรูตาม

หลักสูตรสูคุณภาพโดยมุงผลท่ี

บัณฑิตมีความสามารถในการ

ประยุกตและบูรณาการความรู

โดยรวม มาใชในการปฏิบัติงาน

ตามวิชาชีพ โดย 

- จัดใหมีการปรับปรุงหลักสูตร

ไปสู Activity Based Learning 

หรือProblem Based Learning 

หรือ Research Based 

Learning หรือ Topic Based 

Learning แทน Content Based 

Learning 

- จัดใหมีการปฏิรูประบบการ

เรียนภาษาตางประเทศอยาง

จริงจังโดยเรงรัดใหมี

หองปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสาร

ท่ีสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง

ตลอดเวลา 

- จัดใหมีระบบ Tutorial ในทุก

รายวิชาและมีการจัดการใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- ใหนิสิตทําวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาตรีทุกคน 

- ใหอาจารยและนิสิตมีกิจกรรม

รวมกัน 

- คณาจารยมีการประเมินผลการ

สอนท่ีเอ้ือตอระบบ PDCA เพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอน

โดยตนเอง 

- มีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบ Activity 

Based Learning หรือ 

Problem Based Learning 

หรือ Research Based 

Learning หรือTopic Based 

Learning 

- มีรายวิชา/โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ือการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษใหกับนิสิต 

- มีหองสมุด  และหองบริการ

คอมพิวเตอร เพ่ือใหนิสิตสามารถ

สืบคนและเรียนรูไดดวยตนเอง 

- มีการจัดระบบ Tutorial ใหกับ

นิสิต 

- มีรายวิชาวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาตรี 

- มีโครงการ / กิจกรรมพัฒนา

นิสิตใหเกิดกิจกรรมรวมกัน

ระหวางอาจารย / นิสิต 
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แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

2. พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนใหนิสิต /บัณฑิต มี

คุณลักษณะทางคุณธรรม 

จริยธรรม อยางนอย 4 ประการ 

ดังตอไปนี้   

1. มีความรักในสถาบันหลักของ

ชาติ 

2. มีสัมมาคารวะตอครูบา

อาจารย 

3. มีความตรงตอเวลา 

4. มีความซ่ือสัตยตอตนเองและ

ผูอ่ืน 

1.  สอดแทรกกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

คุณลักษณะทางคุณธรรมและ

จริยธรรมท้ัง 4 ประการ ใน

กระบวนการจัดการเรยีนการสอน

ในแตละหลักสูตร  

2.  พัฒนาโครงการและกิจกรรม

เสริมหลักสูตร กิจการพัฒนานิสิต

ใหมีความสอดคลองกับ

คุณลักษณะทางคุณธรรมและ

จริยธรรมท้ัง 4 ประการ 

 

1. มีแผนการสอนท่ีระบุกิจกรรม 

หรือการสอดแทรกการใหความรู

ดานคุณธรรมและจริยธรรมท้ัง 4 

ประการ ในรายวิชาของแตละ

หลักสูตร 

2. มีการกําหนดตัวชี้วัด

ความสําเร็จเพ่ือประเมิน

คุณลักษณะทางคุณธรรมและ

จริยธรรมท้ัง 4 ประการของนิสิต 

3.มีผลประเมินตามตัวชี้วัด

ความสําเร็จดานคุณธรรมและ

จริยธรรมของนิสิตแตละชั้นป 

4. เอกสารแสดงการเผยแพร/ 

ประชาสมัพันธคุณลักษณะท้ัง 4 

ประการแกคณาจารย และนิสิตทราบ 

3. สรางนิสิตใหเปนนักวิจัยหรือ

ผูประกอบการท่ีดี  สามารถ

บูรณาการองคความรูทางชีวเคมี

และชีววิทยาโมเลกุล กับ

เทคโนโลยี การแพทย อาหาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม 

และเกษตรกรรมสมัยใหม เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู

ของประชาชน 

1. รายวิชาวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาตรี 

2. การจัดงานประชุมวิชาการท่ี

นิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนตอง

เขารวมนําเสนอผลงาน 

3.การบูรณาการงานวิจัยทาง

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลกับ

ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความเปนอยูของประชาชน 

1. รอยละของงานวิจัย

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรีท่ีมี

การบูรณาการกับเทคโนโลยี 

การแพทย อาหาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม

และเกษตรกรรมสมัยใหม 

2. รอยละของนิสิตท่ีนําเสนอ

ผลงานวิจัยในงานประชุม

วิชาการ 

3.รอยละของงานวิจัยท่ีมีการบูร

ณาการกับชุมชน 
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แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

4. แผนการพัฒนาการจัดการ

เรียน 

การสอนท่ีเนนประยุกตความรู

ทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

เขาสูตลาดแรงงาน 

 

3.พัฒนาระบบการประเมินผล

การศึกษาท่ีชี้วัดระดับขีด

ความสามารถของบัณฑิต 

(Competency Based 

Assessment) โดย 

- จัดใหมีระบบพัฒนา

ความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยกีาร

สื่อสารของนิสิตระดับปริญญาตรี 

-  จัดใหมีเวทีวิชาการเพ่ือพัฒนา

ทักษะการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการสูสาธารณะใหนิสิตใน

ระดับปริญญาตรี 

-  จัดใหนิสิตมีประสบการณการ

ฝกงานรวมกับหนวยงานภาครัฐ 

หรือภาคเอกชน และเรียนรูการ

ประยุกตใชความรูอยางเปน

รูปธรรม 

- เนนทักษะดานภาษาอังกฤษ 

1.  มีการจัดการเรียนการสอนท้ัง

ในหลักสูตรและนอกหลักสูตร

เพ่ือพัฒนาการใชทักษะการใช

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลย ี

การสื่อสารใหแกนิสิต 

2. คาเฉลี่ยการวัดความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษของนิสิต 

3. รอยละของนิสิตท่ีเขารวมเวที

วิชาการท้ังในฐานะผูนําเสนอ

ผลงาน หรือผูเขารวมการประชุม 

4. รอยละของนิสิตท่ีผานการ

ฝกงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

5. นิสิตไดนําบทความวิจัยเปน

ภาษาอังกฤษมาใชในรายวิชา 

5. แผนการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนใหกับนิสิตปริญญา

ตรี 

- จัดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

และคณะกรรมการคอยให

คําแนะนําในดานหลักสูตร การ

เรียน และแนวทางการทํา

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 

- มีการดําเนินการติดตามโดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และอาจารยท่ีปรึกษา อยางนอย 

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

1. มีระบบอาจารยท่ีปรึกษา และ

คณะกรรมการใหคําปรึกษาดาน

หลักสูตร การเรียน และแนวทาง

การทําวิทยานิพนธระดับปริญญา

ตรี 

2. สรุปผลการติดตามให

คําแนะนํานิสิตและขอเสนอแนะ

เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

นเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 - ไมมี - 

 1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  เปนไปตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 

   

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

  ภาคการศึกษาตน เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 

ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม 

 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  2.2.1 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

           (1) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของ

วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร หรือเทียบเทา และ 

   (2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

และ/หรือ เปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือก (โควตา) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

   (3) นักศึกษาตางชาติ ตองมีความรูภาษาไทย หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

  (1) นักเรียนท่ีเขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  (2) นักเรียนท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนผูดําเนินการคัดเลือกเอง 

 

 2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

- ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนระดับอุดมศึกษา

ท่ีเนนการเรียนรูดวยตนเอง 

- การกําหนดแผนการเรียน และการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนของนิสิต 
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 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

           - จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม เพ่ือแนะนําหลักสูตร เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา ใหนิสิต

ไดเขาใจตั้งแตเริ่มเขาสูแผนการศึกษา 

          - มอบหมายหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาท่ีสอดสองดูแล ตักเตือน 

ใหคําปรึกษาแนะนํา ท้ังในดานการเรียน การปรับตัว การแบงเวลา และการวางเปาหมายในชีวิต 

  - มอบหมายใหกรรมการบริหารหลักสูตรในทุกหลักสูตรท่ีเก่ียวของกํากับดูแลการจัด

การศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร และใหคําปรึกษาแกนิสิต กรณีมีขอสงสัยในแผนการ

ศึกษาในหลักสูตรท่ีเก่ียวของ 

         - มีฝายกิจการนิสิตของคณะใหความชวยเหลือแกอาจารยท่ีปรึกษา จัดกิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับการดูแลนิสิต เชน วันแรกพบระหวางนิสิตกับอาจารยท่ีปรึกษา วันพบผูปกครอง การติดตาม

การเรียนของนิสิตชั้นปท่ี 1 จากอาจารยท่ีปรึกษา เปนตน 

        - สงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกับการเรียนการสอน และการ

ดํารงชีวิต เชน โครงการปฐมนิเทศสําหรับนิสิตปริญญาตรี เปนตน 

2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 3 - - 40 40 40 

ชั้นปท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จํานวนนิสิตท่ีคาดวา 

จะสําเร็จการศึกษา 

- - - 40 40 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ  

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

คาธรรมเนียมการศึกษา 1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 6,400,000 

รวมรายรับ 1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 6,400,000 

หมายเหตุ :   คํานวณจากคาธรรมเนียมการศึกษาตอปการศึกษา ตอคน คูณดวยจํานวนนิสิต 

ในปการศึกษานั้น (คาธรรมเนียมการศึกษา 20,000.00 บาท ตอคนตอภาคการศึกษา) 
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2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจาย  

รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. คาตอบแทน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

2. ใชสอย 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

3. วัสด ุ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

4. ครุภัณฑ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

รวมรายจาย 
 

1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 

   

2.6.3 ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต  

คํานวณจากคาใชจายรวม ตอคนตอภาคการศึกษา (ประมาณการคาใชจาย เปนเงิน 

19,000 บาท ตอคนตอภาคการศึกษา 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรยีน 

 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 

 อ่ืนๆ (ระบุ)  

 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2559 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จํานวนหนวยกิต  

รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 

   

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
เกณฑ ศธ. 

พ.ศ.2558 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2562 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                     ไมนอยกวา 

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ                           ไมนอยกวา 

2.1 วิชาแกน 

     2.1.1 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

             และคณิตศาสตร 

     2.1.2 วิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน 

2.2 วิชาเฉพาะดาน 

     2.2.1 วิชาบังคับ 

     2.2.2 วิชาเลือก                        ไมนอยกวา 

หมวดวิชาเลือกเสรี                         ไมนอยกวา 

30 

- 

72 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

6 

30 

1 

95 

51 

43 

 

8 

44 

38 

6 

6 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                          ไมนอยกวา 120 131 
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3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             จํานวน ไมนอยกวา 30   หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา  จํานวน   30  หนวยกิต   

กําหนดใหนิสิตเรียนตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

    1. กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา    จํานวน    12   หนวยกิต 

001201  ทักษะภาษาไทย         3(2-2-5) 

   Thai Language Skills  

001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 

   Fundamental English   

001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา     3(2-2-5) 

   Developmental English   

001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 

   English for Academic Purposes   

    2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา   จํานวน   6  หนวยกิต 

 โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้   

 001221  สารสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษาคนควา    3(2-2-5) 

   Information Science for Study and Research 

 001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 

   Language, Society and Culture 

 001224  ศิลปะในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5) 

   Arts in Daily Life 

 001225  ความเปนสวนตัวของชีวิต      3(2-2-5) 

   Life Privacy 

 001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 

               Ways of Living in the Digital Age 

 001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา      3(2-2-5) 

   Music Studies in Thai Culture 

 001228  ความสุขกับงานอดิเรก      3(2-2-5) 

               Happiness with Hobbies 

  001229           รูจักตัวเอง เขาใจผูอ่ืน ชีวิตท่ีมีความหมาย              3 (2-2-5) 

                               Know Yourself, Understand Others,  

                                Meaningful Life 
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          001241          ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน              3 (2-2-5) 

                              Western Music in Daily Life 

          001242          การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม            3 (2-2-5) 

                              Creative Thinking and Innovation     

 

 3.    กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา   จํานวน   6   หนวยกิต  

 โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้   

001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5) 

           Philosophy  of  Life for Sufficient Living     

 001232  กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 

   Fundamental Laws for Quality of Life  

 001233  ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 

   Thai State and the World Community 

 001234  อารยธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน     3(2-2-5) 

   Civilization and Local Wisdom 

 001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 

   Politics, Economy and Society   

 001236  การจัดการการดําเนินชีวิต     3(2-2-5) 

   Living Management 

 001237  ทักษะชีวิต      3(2-2-5) 

   Life Skills 

 001238  การรูเทาทันสื่อ      3(2-2-5) 

   Media Literacy   

 001239  ภาวะผูนํากับความรัก     3(2-2-5) 

   Leadership and Compassion 

 001251     พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม              3(2-2-5) 

                         Group Dynamics and Teamwork 

001252     นเรศวรศึกษา                3(2-2-5) 

                                Naresuan Studies 

 001253     การเปนผูประกอบการ               3 (2-2-5) 

               Entrepreneurship 
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4.    กลุมวิชาวิทยาศาสตร ไมนอยกวา จํานวน   6  หนวยกิต  

 โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้   

 001271  มนุษยกับสิ่งแวดลอม      3(2-2-5) 

   Man and the Environment  

 001272  คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 

   Introduction to Computer Information Science 

 001273  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

   Mathematics and Statistics in Everyday Life 

 001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 

   Drugs and Chemicals in Daily Life 

 001275          อาหารและวิถีชีวิต                                     3(2-2-5) 

           Food and Life Style 

           001276          พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว    3(2-2-5) 

   Energy and Technology around Us  

 001277  พฤติกรรมมนุษย       3(2-2-5) 

   Human Behavior 

 001278  ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 

   Life and Health 

 001279  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 

   Science in Everyday Life 

 

    5. กลุมวิชาพลานามัย   บังคับไมนับหนวยกิต   จํานวน  1 หนวยกิต 

001281  กีฬาและการออกกําลังกาย    1(0-2-1) 

   Sports and Exercises 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ        จํานวน   95 หนวยกิต 

2.1 วิชาแกน                จํานวน   51 หนวยกิต 

2.1.1 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  จํานวน   43 หนวยกิต  

252111  แคลคูลัสมูลฐาน      4(4-0-8) 

   Fundamental Calculus 

 255111  ชีวสถิติ       3(2-2-5) 

   Biostatisitcs 

256103  เคมีเบื้องตน      4(3-3-7) 

   Introductory Chemistry 

256121  เคมีอินทรีย      5(4-3-9) 

   Organic Chemistry 

256254  เคมีวิเคราะหเชิงปริมาณ     4(3-3-7) 

   Quantitative Chemical Analysis  

256343   เคมีเชิงฟสิกสและการนําไปประยุกตใช   4(3-3-7) 

  Physical Chemistry and Applications 

258101  ชีววิทยาเบื้องตน      3(3-0-6) 

   Introductory Biology 

 258102  ปฏิบัติการชีววิทยา     1(0-3-2) 

   Laboratory in Biology 

261103  ฟสิกสเบื้องตน      4(3-3-7) 

   Introductory Physics 

266201  จุลชีววิทยาท่ัวไป      4(3-3-7) 

  General Microbiology 

266381  เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและ   4(3-3-7) 

   การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ 

   Basic Scientific Instrumentation and 

   Laboratory Administration and Management 

415402  ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐาน     3(2-3-5) 

   Basic Research Methodology 
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 2.1.2 วิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน     จํานวน  8  หนวยกิต 

205121  การเขียนข้ันพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 

   Basic Writing 

205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ  1(0-2-1) 

   Communicative English for Specific Purposes 

 205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะหเชิงวิชาการ   1(0-2-1) 

   Communicative English for Academic Analysis 

 205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงาน  1(0-2-1) 

   Communicative English for Research Presentation 

230410  กฎหมายทรัพยสินทางปญญา    2(2-0-4) 

   Intellectual Property Law 

 

2.2 วิชาเฉพาะดาน              จํานวน  44 หนวยกิต 

  2.2.1 วิชาบังคับ             จํานวน  38 หนวยกิต 

411101  ชีวเคมีมูลฐาน              2(2-0-4) 

   Fundamental Biochemistry 

 411102  การจัดการและการสื่อสารขอมูลทางวิทยาศาสตร  1(0-2-1) 

   Management and Communication of Scientific Data 

411202 เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล     3(2-3-5) 

Metabolism of Biomolecules 

411206  เทคนิคทางชีวเคมี เซลล และชีววิทยาโมเลกุล   3(1-6-5)  

  Techniques in Biochemistry, Cell and Molecular Biology 

411207  พันธุศาสตรและชีววิทยาโมเลกุล     4(3-3-7) 

   Genetics and Molecular Biology 

411302  ชีวสารสนเทศศาสตร      2(1-3-3) 

   Bioinformatics 

 411303  ชีวเคมีเชิงภูมิคุมกัน     2(2-0-4) 

   Immunological Biochemistry 

411304  ชีวเคมีเทคโนโลยี      3(2-3-5) 

   Biochemical Technology 

411305  ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา     3(2-3-5) 

   Physiological Biochemistry 
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411306  สรีรวิทยาและชีวเคมีของพืช    2(2-0-4) 

   Physiology and Biochemistry of Plant 

411491  การฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ   6  หนวยกิต 

   International Academic or Professional Training หรือ  

411492  สหกิจศึกษา      6  หนวยกิต 

Co-operative Education    หรือ 

411493  การฝกงานในประเทศ     6  หนวยกิต 

   Professional Training  

411495  วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี    6 หนวยกิต 

   Undergraduate Thesis   

411497  สัมมนา       1 (0-2-1) 

   Seminar 

 

2.2.2 วิชาเลือก      ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

411311  ชีววิทยาสังเคราะหและพันธุวิศวกรรมระดับจีโนม  3(3-0-6) 

Synthetic Biology and Genome Scaling Engineering 

411312  การวิเคราะหทางชีวเคมี     3(2-3-5) 

  Biochemical Analysis 

 411313  จีโนมิกส       3(2-3-5) 

 Genomics  

 411314  ชีวเคมีของโปรตีน     3(3-0-6) 

   Protein Biochemistry 

411321  เทคนิควิจัยทางดานชีวเคมี     3(2-3-5) 

   Research Techniques in Biochemistry 

 411322  เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร    3(2-3-5) 

   Medicinal Plant Biotechnology 

 411323  การเพาะเลี้ยงเซลลเบื้องตน    3(2-3-5) 

   Basic Cell Culture 

411331   ชีวเคมีเชิงโภชนาการ     3(2-3-5) 

  Nutritional Biochemistry 

411332  เทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมีภูมิคุมกัน    3(2-3-5) 

  Basic Immunobiochemical Techniques 
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411334    ชีวเคมีของเซลลตนกําเนิด     3(2-3-5) 

  Biochemistry of Stem Cell 

411335  การประยุกตชีวเคมีเพ่ือการปองกันและ   3(3-0-6) 

รักษาโรคไมติดตอเรื้อรัง 

Biochemical Applications for Prevention and  

Treatment of Non-communicable Diseases 

411341  ชีวเคมีของพืช      3(3-0-6) 

   Plant Biochemistry 

 411343  ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการเกษตร   3(3-0-6) 

 Agricultural Biochemistry and Molecular Biology 

411344 สรีรวิทยาและชีวเคมีของฮอรโมนพืช   3(3-0-6) 

 Physiology and Biochemistry of Plant Hormones 

411345  สรีรวิทยาและชีวเคมีของพืชสมุนไพร   3(3-0-6) 

Physiology and Biochemistry of Medicinal Plants 

411351  ชีวเคมีอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

  Industrial Biochemistry 

411381  ปญหาพิเศษทางชีวเคมี      3(0-6-3) 

   Special Problem in Biochemistry 

หมายเหตุ นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลท่ีเปด

สอนโดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและท่ีประชุมภาควิชาชีวเคมี  
 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 ใหนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสถาบันอ่ืน 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

แผนการศึกษา 

 

ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศึกษาตน 

 

001xxx  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษา             6 หนวยกิต 

 001xxx  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชามนุษยศาสตร            3 หนวยกิต 

252111  แคลคูลัสมูลฐาน              4 (4-0-8) 

  Fundamental Calculus 

 256103  เคมีเบื้องตน              4 (3-3-7) 

   Introductory Chemistry 

258101  ชีววิทยาเบื้องตน      3(3-0-6) 

 Introductory Biology  

 258102  ปฏิบัติการชีววิทยา     1(0-3-2) 

   Laboratory in Biology 

   รวม             21 หนวยกิต 

 

ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

 001xxx  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษา              3 หนวยกิต 

001xxx  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร             3 หนวยกิต 

001xxx  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร             3 หนวยกิต 

001xxx  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาพลานามัย (ไมนับหนวยกิต)            1 หนวยกิต 

256121  เคมีอินทรีย               5 (4-3-9) 

  Organic Chemistry 

 261103  ฟสิกสเบื้องตน               4 (3-3-7) 

   Introductory Physics 

411101  ชีวเคมีมูลฐาน              2 (2-0-4) 

   Fundamental Biochemistry 

   รวม             20 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาตน 

 

001xxx วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษา             3 หนวยกิต     

001xxx  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร            3 หนวยกิต 

205121  การเขียนข้ันพ้ืนฐาน              3 (3-0-6) 

   Basic Writing 

255111  ชีวสถิติ                3 (2-2-5) 

   Biostatistics 

266201  จุลชีววิทยาท่ัวไป               4 (3-3-7) 

   General Microbiology 

411102  การจัดการและการสื่อสารขอมูลทางวิทยาศาสตร  1(0-2-1) 

   Management and Communication of Scientific Data 

411202 เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล    3 (2-3-5)          

Metabolism of Biomolecules 

   รวม            20 หนวยกิต 

 

ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

001xxx  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชามนุษยศาสตร             3 หนวยกิต 

001xxx  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร             3 หนวยกิต 

205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ            1(0-2-1) 

   Communicative English for Specific Purposes 

 256254  เคมีวิเคราะหเชิงปริมาณ      4(3-3-7) 

   Quantitative Chemical Analysis 

411206  เทคนิคทางชีวเคมี เซลล และชีววิทยาโมเลกุล   3(1-6-5)  

  Techniques in Biochemistry, Cell and Molecular biology 

411207  พันธุศาสตรและชีววิทยาโมเลกุล     4(3-3-7) 

   Genetics and Molecular Biology 

 

   รวม       18 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศึกษาตน 

 205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะหเชิงวิชาการ   1(0-2-1) 

   Communicative English for Academic Analysis 

230410  กฎหมายทรัพยสินทางปญญา    2(2-0-4) 

   Intellectual Property Law 

 256343  เคมีเชิงฟสิกสและการนําไปประยุกตใช   4(3-3-7) 

   Physical Chemistry and Applications 

266381  เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและ   4(3-3-7) 

   การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ 

   Basic Scientific Instrumentation and 

   Laboratory Administration and Management 

411302  ชีวสารสนเทศศาสตร     2(1-3-3) 

   Bioinformatics 

411303  ชีวเคมีเชิงภูมิคุมกัน     2(2-0-4) 

   Immunological Biochemistry 

411306  สรีรวิทยาและชีวเคมีของพืช    2(2-0-4) 

   Physiology and Biochemistry of Plant 

415402  ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐาน     3(2-3-5) 

   Basic Research Methodology 

รวม                 20 หนวยกิต 
 

ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงาน            1(0-2-1) 

   Communicative English for Research Presentation 

411304  ชีวเคมีเทคโนโลยี      3(2-3-5) 

   Biochemical Technology 

411305  ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา      3(2-3-5) 

   Physiological Biochemistry 

411XXX วิชาเลือก ไมนอยกวา     3  หนวยกิต 

411XXX วิชาเลือก ไมนอยกวา     3  หนวยกิต 

 



30 

 

      ช้ันปท่ี 3  

ภาคการศึกษาปลาย  (ตอ) 

 

     XXXXXX วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา     3 หนวยกิต 

 XXXXXX วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา     3 หนวยกิต 

รวม       19 หนวยกิต 

 

ช้ันปท่ี 4 

ภาคการศึกษาตน 

   

วิชาบังคับอีก 6 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชา ดังนี้ 

411491  การฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ   6  หนวยกิต 

   International Academic or Professional Training   

411492  สหกิจศึกษา      6  หนวยกิต 

   Co-operative Education     

411493  การฝกงานในประเทศ     6  หนวยกิต 

   Professional Training  

 

รวม       6 หนวยกิต 

 

ช้ันปท่ี 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

411495  วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี    6 หนวยกิต 

   Undergraduate Thesis   

411497  สัมมนา       1 (0-2-1) 

   Seminar 

  

รวม       7 หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

001201          ทักษะภาษาไทย       3(2-2-5) 

                 Thai Language Skills 

   ความสําคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย  และในฐานะเครื่องมือการ

สื่อสาร  เรียนรูชนิดของสารประเภทวรรณกรรมรวมสมัยอยางกวางขวางหลากหลาย ท้ังประเภทสื่อ

สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส ปลูกฝงจิตวิสัยความรักการอาน รวมท้ังฝกทักษะการวิเคราะหวิจารณ

เนื้อหาเพ่ือพิจารณาคุณคาเชิงวรรณศิลป และโดยเฉพาะอยางยิ่งคุณคาหรือความเก่ียวของกับสังคมไทย 

สังคมโลกในบริบทตางๆ (เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณตางๆ) ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะการใช

ภาษาไทย โดยเนนทักษะการอานและการเขียนเปนสําคัญ   

The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a 

meaning making tool learning about various kinds of modern media, including 

newspapers and electronic media cultivating reading habits and practicing analyzing and 

criticizing literary values, especially relations and values in Thai and global societies in 

various contexts (economics and politics in different situations) along with developing 

Thai language skills, especially reading and writing. 

 

001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน          3(2-2-5) 

            Fundamental English 

  การพัฒนาการฟงภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  การพูด  การอาน  และไวยากรณเพ่ือการ

สื่อสารในบริบทตางๆ ในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก 

          Development of basic English listening, speaking, reading skills and 

grammar for communication in various contexts in preparation for a global society. 

 

001212   ภาษาอังกฤษพัฒนา                 3(2-2-5) 

       Developmental English 

  การไดรับความรูทางดานภาษาอังกฤษ ซ่ึงสามารถปลูกฝงทักษะดานตางๆ ในศตวรรษท่ี 

21    และการพัฒนาในดานการฟง  การพูด  การอาน  และไวยากรณ  เพ่ือใหเขาใจและสามารถสื่อสาร

ขอมูลท่ีแทจริงของโลกท่ีใชในบริบทท่ีเก่ียวของท่ีแตกตางกัน 

         Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and 

develop in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand 

and communicate real-world information used in different relevant context. 
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001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 

            English for Academic Purposes 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการอาน  การเขียนงาน  และการศึกษา

คนควาเชิงวิชาการในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก 

            The development of English skills with an emphasis on academic reading, 

writing, and researching in preparation for a global society. 
 

001221  สารสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษาคนควา    3(2-2-5) 

   Information Science for Study and Research 

  ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศ การเขาถึงแหลง

สารสนเทศตางๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ  การจัดการ

ความรู การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติท่ี

ดี และมีนิสัยในการใฝหาความรู มีความขยัน  อดทน  ซ่ือสัตยและกตัญูตอแผนดิน 

   The meaning and importance of information; types of information sources; 

access to different sources of information; application of information technology and 

communication; media and information literacy; knowledge managements; selection, 

synthesis, and presentation of information as well as creating positive attitudes and a 

sense of inquiry in students; diligences; patience; honesty; and gratitude to the country. 

 

001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                 3(2-2-5) 

            Language, Society and Culture  

  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับภาษา  และความสัมพันธระหวางภาษาท่ีมีตอสังคมและวัฒนธรรม 

พิจารณาโลกทัศนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสะทอนผานภาษา  ท้ังภาษาพูด ภาษาสัญลักษณ  โครงสราง

ทางสังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหมท่ีกาวพนพรมแดน  การแปรเปลี่ยนและการใชภาษาในโลกพน

พรมแดน 

  The relationship between language and society as well as language and 

culture in terms of the ways in which language reflects society and culture.  The study 

includes verbal and symbolic communication, new meanings of social and cultural 

structure, changes of language, and usages in a borderless world. 
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001224  ศิลปะในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5) 

   Arts in Daily Life 

  พ้ืนฐานความรู เขาใจในคุณลักษณะเบื้องตน ความหมายคุณคาและความแตกตาง 

รวมท้ังความสัมพันธระหวางกัน ของศิลปกรรมประเภทตางๆ ไดแก วิจิตรศิลป ประยุกตศิลป ทัศนศิลป 

โสตศิลป       โสตทัศนศิลป และศิลปะสื่อสมัยใหม โดยผานการมีประสบการณทางสุนทรียภาพ และการ

ทดลองปฏิบัติงานข้ันพ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทตางๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู เขาใจ และการปลูกฝง

รสนิยมทางสุนทรียะ ท่ีสามารถนํามาประยุกตใช ใหเปนประโยชน ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ

สัมพันธกับบริบทตางๆ ท้ังในระดับทองถ่ินและสากลได  

  Art fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 

differences and the relationship between the various categories of works of art, including 

fine art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art through the 

artistic experience and basic practice on various types of art for developing knowledge, 

understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, 

harmonized with the social context in both the global and local levels. 

 

001225  ความเปนสวนตัวของชีวิต       3(2-2-5) 

Life Privacy 

ปรัชญาและความรูพ้ืนฐานทางดานความเปนสวนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมาย 

ทางดานความเปนสวนตัว ความเปนสวนตัวดานขอมูล ดานสุขภาพ ดานท่ีอยูอาศัยและเคหสถาน ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การพิทักษสิทธิ์ความเปนสวนตัว ความเปนสวนตัวในชีวิตประจําวัน 

Philosophy and basic knowledge of privacy.  Human rights, privacy law. 

 Privacy regarding private information, health, residence, and information technology. 

Protection of privacy, privacy in daily life. 

 

001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 

Ways of Living in the Digital Age 

  พัฒนาทักษะความสามารถในการใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอร  และอุปกรณ

สื่อสารประเภทตางๆ  การสืบคน  วิเคราะห  ประเมินคา  สิทธิและการสรางสรรค  ตระหนักรูถึงจริยธรรม

และความรับผิดชอบของตนตอสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 

  Development of skills in media usage, various computer equipment 

utilization, inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical 

awareness and individual responsibility to the society in communication behaviors. 
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001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา       3(2-2-5) 

Music Studies in Thai Culture 

ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทตางๆ ในวิถีชีวิต รวมท้ังบทบาทหนาท่ี คุณคา 

ดานสุนทรียภาพและความสําคัญตอสังคมและวัฒนธรรม 

Uniqueness and development of various genres of music in Thai culture,  

Including their roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and 

Thai culture. 

 

001228  ความสุขกับงานอดิเรก       3(2-2-5) 

  Happiness with Hobbies 

  แนวคิดความสุข  องคประกอบพ้ืนฐานของการสรางความสุขในการดําเนินชีวิต  การคิด

อยางสรางสรรค  การสรางสรรคผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือสงเสริมความสุขในชีวิตและสังคม   

  Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, 

creation of works from hobbies to promote life and social happiness. 

 

001229   รูจักตัวเอง เขาใจผูอ่ืน ชีวิตท่ีมีความหมาย      3(2-2-5) 

Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 

   สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณคาความหมายในการใชชีวิต การรูจักรับฟงผูอ่ืน

อยางลึกซ้ึง การดูแลอารมณความรูสึกของตน การเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืน การคํานึงถึงบริบทดาน

สังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การใชชีวิตและทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 

Mindfulness; self-reflection; meaning of life; deep listening; handling 

emotions; empathy and consideration of the social, economic, cultural, and 

environmental context; living and working constructively with others. 
 

 

001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

  Philosophy of Life for Sufficient Living 

  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถีการ

ดําเนินชีวิต ประสบการณอันทรงคุณคา ตลอดจนปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีสงผลตอความสําเร็จในชีวิตและงาน

ในทุกมิติของผูมีชื่อเสียง เพ่ือประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีประโยชนและคุณคา

ตอสังคม 
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Basic philosophical and conceptual knowledge on worldviews, attitudes,  

philosophy for life, lifestyle, valuable experiences and factors or conditions which 

influence success in all aspects of life and professions, develop one’s quality of life to 

benefit society. 

 

001232  กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต       3(2-2-5) 

   Fundamental Laws for Quality of Life  

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน สิทธิข้ันพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน 

จริยธรรมการใชสื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการคุมครองศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสูศตวรรษท่ี 21  

  The laws concerning the quality of student life, such as basic rights, 

human rights, media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental 

laws, the laws relating to the protection of art and culture as well as the laws pertaining 

to the developments in the 21st century. 

 

001233  ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 

  Thai State and The World Community  

  ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 

ตาง ๆ  ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงสังคมในปจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโนมใน

อนาคต การประยุกตใชความรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง  การดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม และการเปน

พลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

  Relations between Thailand and the world community under changes 

over time  from the premodern period  to the present day and roles of Thailand in the 

world forum, including future trends, applications of knowledge in self-improvement, 

ethic of life management and being a good citizen of Thailand and the world. 

 

001234  อารยธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน     3(2-2-5) 

  Civilization and Local Wisdom 

อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูปญญา- 

ทองถ่ิน  และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 

  Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, 

ritual practices, beliefs, and conservation, development and preservation of local 

wisdom. 
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001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 

Politics, Economy and Society 

  ความหมายและความสัมพันธของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมือง

ระดับสากล  การเมืองพ้ืนฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา  การ

ปกครองประเทศไทย  ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพ้ืนฐาน  

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  มนุษยกับสังคม  สังคมวิทยาพ้ืนฐาน  การจัดระเบียบ

สังคม  การขัดเกลาทางสังคม  ลักษณะสังคม  เอกลักษณสังคมไทย  รวมถึงการประยุกตหลักวิชา  เพ่ือใช

ในการดํารงชีวิตใหอยูรอดไดตามกระแสโลกแหงการเปลี่ยนแปลงท้ังการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  

ความสัมพันธของระบบโลกกับประเทศไทย 

  Meaning and relationship of politics, economy, and society; development 

of international politics; fundamental politics; politics and the adjustment of developed 

and developing countries; Thai politics; world-economic systems; influences of 

globalization in terms of economy; fundamental economy; the development of the 

economy and society of Thailand;  man and society; fundamental sociology; social 

order; social refinement; social characteristics; uniqueness of Thai society; the 

application of the body of knowledge to one’s living in a dynamic world of change in 

politics, economy, and society; and relationships of the world and Thai systems. 

 

001236  การจัดการการดําเนินชีวิต      3(2-2-5) 

Living Management  

  ความรูและทักษะ เก่ียวกับบทบาท หนาท่ี ธรรมชาติของมนุษย และปจจัยสูความสําเร็จ

ท่ียั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรูเทาทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการ

ใชชีวิตใหทันสมัยรูจักการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังการดําเนินชีวิตทามกลางพลวัต

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจําเปนตองมีบทบาทเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

  Living management: knowledge and skills concerning role, duty, and 

human nature as well as factors relating to sustainable development in improving 

responsibility, thinking skills, and being updated with modern science and technology in 

daily life. Living ethically along the dynamics of the 21st century, which is essential to 

the members of the ASEAN community as well as the world community. 
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001237  ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 

  Life Skills  

  ความรู บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบตอครอบครัว และสังคม การปรับตัวเขากับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษท่ี 21 ทักษะในการยืดหยุน และการ

ปรับตัว ทักษะความคิดสรางสรรคและการกําหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสรางปฏิสัมพันธใน

สังคมและในสังคมขามวัฒนธรรม ทักษะการเพ่ิมผลผลิตและรับผิดชอบตอผลผลิต และทักษะการสราง

ภาวะผูนําและการรับผิดชอบตอหนาท่ี 

  Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both 

as a member of a family and a member of a society which includes an adaptation to 

changes in a society, life and 21st century career skills, flexibility and adaptability skills, 

creativity and self-direction skills, intra-social and cross culture interaction skills, 

productivity and accountability skills, leadership and responsibility skills. 

 

001238  การรูเทาทันสื่อ       3(2-2-5) 

Media Literacy 

กระบวนการรูเทาทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรูความเขาใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ 

ทฤษฎีสื่อศึกษา ไดแก มายาคติ สัญญะศาสตร แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อรวม

สมัย และสื่อดิจิทัล รวมท้ังวิเคราะหสารท่ีมาพรอมกับสื่อแตละประเภทดังกลาวไดอยางเทาทัน

สถานการณท่ีเกิดข้ึนในยุคปจจุบัน 

  Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. 

Understanding of media effect theories, such as myth semiology and advertising 

concept, attributes and influence of contemporary and digital media, including analyzing 

contents on every current platform. 

 

001239  ภาวะผูนํากับความรัก       3(2-2-5) 

Leadership and Compassion 

ความสําคัญของผูนํา  ผูนําในศตวรรษท่ี 21  การเรียนรูดวยความรัก  การใชชีวิตดวย 

ความรัก  การเปนพลโลก  พลเมืองท่ีดี  ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีในการทํากิจกรรมเชิงสาธารณะท่ีสามารถ

เปนแนวทางในการทําจริงของผูเรียน 

The importance of a leader, leadership in the 21st century, learning and 

living with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public 

activities as a guideline for learner’s own activities. 
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001241  ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน     3 (2-2-5) 

Western Music in Daily Life 

สุนทรียภาพทางดนตรี องคประกอบ โครงสราง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก 

ประเภทของบทเพลงในชีวิตประจําวัน หลักการวิจารณและชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกตทาง

ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน  

Aesthetics of music, elements, structure, and the history of Western 

music. style of music in daily life. criticism and admiration of music. the application and 

process of Western music in daily life. 
 

001242  การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม    3 (2-2-5) 

Creative Thinking and Innovation 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเขาถึงจิตใจลูกคาและคนพบรากเหงาของปญหา 

การสรางและการเลือกแนวความคิด การสรางตนแบบของสินคาหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บ

ขอมูล การดําเนินผานวงจรของการออกแบบ/สราง/ทดสอบซํ้าๆ อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การ

ทํางานใหสําเร็จในทีมงาน  พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณอยางสรางสรรคและการ

จัดการกับความขัดแยง 

Innovation development process; means of accessing customers’ mind 

and discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough 

prototypes, testing in the field and extracting information, quick and efficient design-

build-test cycles, getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making 

decisions, giving constructive comments, and managing conflicts.  
 

001251    พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม     3(2-2-5) 

Group Dynamics and Teamwork 

  พฤติกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมรวมกลุม การพัฒนาการของลักษณะตางๆ ของ

กลุม สิ่งแวดลอมชนิดตางๆ ของกลุม การเขาเก่ียวของกับกลุมของบุคคล การคลอยตามกลุม การเปลี่ยน

ทัศนคติของกลุม การสื่อสารภายในกลุม รูปแบบของการทํางานเปนทีม แนวทาง การสรางทีมงาน และ

เครือขาย ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม ปจจัยท่ีสงเสริมการทํางานเปนทีมและฝกการปฏิบัติงาน

เปนทีม 

  Various behaviors regarding group behavior, development of group 

characterization, group environments, interpersonal relations versus group involvement, 

group persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork 

model, guideline to create team and network, group unity, factors enhancing teamwork, 

and practice of teamwork. 
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001252    นเรศวรศึกษา       3(2-2-5) 

Naresuan  Studies 

พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุงเนนศึกษาพระราชกรณียกิจในการ 

บริหารราชการแผนดินในดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคมและการตางประเทศท่ีสะทอนใหเห็นอัตลักษณ

ของคนไทยท่ีพึงประสงคในดานตางๆ เชน การแสวงหาความรู   ความเพียรพยายาม ความกลาหาญ 

ความเสียสละ ความซ่ือสัตย และความอดทนตอการเผชิญปญหา 

Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning over 

the kingdom, such as economy, society, and international affairs reflecting Thai identity 

in various aspects, namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, 

sacrifice, loyalty, and tolerance in the face of problems. 
 

001253  การเปนผูประกอบการ               3 (2-2-5) 

  Entrepreneurship  

การปฏิบัติการในการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยเนนการคนหาแนวความคิดใหมทาง 

ธุรกิจ การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม และการเริ่มธุรกิจใหมโดยเนนการระบุธุรกิจใหมท่ีเปนไปได

และการประเมินความอยูรอดของธุรกิจใหมนั้น การวิเคราะหสิ่งกีดขวางความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ

ใหมนั้น  เรียนรูความกดดันจากการกอตั้งธุรกิจใหม ความไมแนนอนท่ีเก่ียวของ และพฤติกรรมของ

ผูประกอบการ  แนะนํามุมมองเชิงทฤษฎีท้ังดานการเปนผูประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชา

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เครือขายทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธเพ่ือความอยูรอดอยางยั่งยืน    

The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find 

business ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; 

focuses on identifying and evaluating new ventures, and how to recognize the barriers to 

success. Exposure to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and 

the behavior of entrepreneurs.  Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's 

links with other disciplines, and entrepreneurial networks and alliances.  Strategies for 

sustainable survival. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

001271  มนุษยกับสิ่งแวดลอม          3(2-2-5) 

    Man and the Environment 

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ 

และระบบนิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและระบบมนุษยท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ขอบเขตการรองรับมลภาวะของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

จริยธรรมสิ่งแวดลอมและการสรางจิตสํานึกและความตระหนัก และการมีสวนรวมในการจัดการ

สิ่งแวดลอม 

  Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystems, human 

structure and system change that effects the environment, planetary boundary, climate 

change, sustainable development goals, environmental ethics and consciousness 

building, and environmental public participation. 

 

001272  คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 

  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจากอดีตถึงปจจุบันและความเปนไปไดของ

เทคโนโลยีในอนาคต องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูลคอมพิวเตอร 

วิธีการทํางานของคอมพิวเตอร พ้ืนฐานระบบเครือขาย เครือขายอินเตอรเน็ตและการประยุกตใชงาน 

ความเสี่ยงในการใชงานระบบ การจัดการขอมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ 

เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพรสื่อทางเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีตอมนุษย

และสังคม 

Evolution of computer technology from past to present and a possible  

future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer 

network, Internet and applications on the Internet, risks of system usage, data 

management, information system, office automation software, multimedia technology, 

web-based media publishing, web design and development, and the influence of 

technology on man and society. 

 

001273   คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5) 

Mathematics and Statistics in Everyday Life 

ความรูเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย การวัดใน 

มาตราวัดตางๆ การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และสวนลด 

ข้ันตอนในการสํารวจขอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน 

ความนาจะเปน และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน 



41 

 

Fundamental knowledge of mathematics and statistics for everyday life, 

including measurement in different types of unit systems, surface area and volume of 

geometric shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, 

data collection methods, introduction to data analysis and presentation, probability, and 

introduction to statistical decision making. 

 

001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน               3(2-2-5) 

            Drugs and Chemicals in Daily Life  

ความรูเบื้องตนของยาและเคมีภัณฑ โภชนาการ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร รวมถึง 

เครื่องสําอางและยาจากสมุนไพรท่ีใชในชีวิตประจําวันท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใชและ

การจัดการเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

Basic knowledge of drugs and chemicals, nutrition, food supplements,  

including cosmetics and herbal medicinal products commonly used in daily life and 

related to health as well as their proper selection and management for health and 

environmental safety. 

 

001275  อาหารและวิถีชีวิต      3(2-2-5) 

Food and Life Style  

บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมกาบริโภค 

อาหารในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตางประเทศตอ

พฤติกรรมการบริโภคของไทย  เอกลักษณและภูมิปญญาดานอาหารของไทย การเลือกอาหารท่ีเหมาะสม

ตอความตองการของรางกาย  อาหารทางเลือก ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกซ้ืออาหาร และอาหาร

และวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน  ความตระหนัก และรักษสิ่งแวดลอม 

  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption  

behavior around the world, including the influence of foreign cultures on Thai 

consumption behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selection 

according to basic needs, food choices, information for purchasing food, and food and 

life style in the age of globalization with the awareness of environmental conservation. 
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001276  พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว     3(2-2-5) 

Energy and Technology around Us  

ความรูพ้ืนฐานดานพลังงาน และเทคโนโลยีใกลตัว  ท่ีมาของพลังงาน  พลังงานไฟฟา 

พลังงานเชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางออม  

สถานการณพลังงานกับสภาวะโลกรอน  สถานการณท่ีเก่ียวของกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ

พลังงานอยางมี       สวนรวม  การใชพลังงานอยางฉลาด  การเตรียมความพรอมสําหรับการ

เปลี่ยนแปลงดานพลังงาน 

Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy 

sources  and knowledge about electrical energy, fuel energy, and alternative energy; 

relationship between technology and energy consumption; direct and indirect energy 

consumption; global warming and related energy situation; current issues and 

relationship to energy and technology; participation in energy conservation; efficient 

energy use; and proactive approach to energy issues. 

 

001277  พฤติกรรมมนุษย        3(2-2-5) 

  Human Behavior 

ความรูเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย ในดานตางๆ เชน แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม  พ้ืนฐาน 

ทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารท่ีเก่ียวของ

กับการมีสติ  การรับรู เรียนรู ความจํา และภาษา เชาวนปญญาและความฉลาดดานตางๆ  พฤติกรรม

มนุษยทางสังคม  พฤติกรรมอปกติ  รวมท้ังการวิเคราะหพฤติกรรมอ่ืนๆ เพ่ือการประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

Knowledge of human behavior such as behavioral concepts; biological 

basics and mechanisms of human behaviors; mindfulness, meditation, consciousness 

and involved substances; sensory perception, learning and memory, language; 

intelligence and other quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human 

behavioral analysis and applications in daily life. 

 

001278   ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 

   Life and Health  

ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสรางเสริมสุขภาพของแตละชวงวัย  รวมถึง 

การประยุกตใชความรูและทักษะ  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง 
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  Life and health behavior, health care and promotion for each age group, 

including the implementation of health knowledge and skills for continuous 

improvement of the quality of life for oneself and others. 

 

001279   วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน               3(2-2-5) 

      Science in Everyday Life 

บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู 

ทางดานวิทยาศาสตรของโลกท้ังระบบท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ไดแก สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เคมี 

พลังงานและไฟฟา การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรูใหมๆ ทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

The role of science and technology with concentration on both biological 

and physical science and integration of earth science in everyday life, including 

organisms and environments, chemicals, energy and electricity, telecommunications, 

meteorology, earth, space and the new frontier of science and technology. 

 

001281  กีฬาและการออกกําลังกาย     1(0-2-1) 

  Sports and Exercises 

  การเลนกีฬา การออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย และการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 

  Playing sports, exercises for improvement of physical fitness, and physical 

fitness test. 

 

205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ   1(0-2-1) 

  Communicative English for Specific Purposes 

          ฝกพัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเนนการออกเสียง การใชคําศัพท สํานวน และรูปประโยคเพ่ือ

วัตถุประสงคทางวิชาการและวิชาชีพ 

Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 

vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes. 
 

205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะหเชิงวิชาการ    1(0-2-1) 

  Communicative English for Academic Analysis 

  ฝกฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยเนนการสรุปความ การวิเคราะห การตีความ และการแสดง

ความคิดเห็น เพ่ือวัตถุประสงคทางวิชาการตามสาขาของผูเรียน 
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  Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing, 

analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to 

students’ educational fields. 
 

205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงาน   1(0-2-1) 

  Communicative English for Research Presentation 

  ฝกนําเสนอผลงานการคนควา หรือผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสาขาของผูเรียนเปน

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  Practice giving oral presentations on academic research related to students’ 

educational fields with effective delivery in English. 

 

230410  กฎหมายทรัพยสินทางปญญา     2(2-0-4) 

  Intellectual Property Law 

  แนวคิดท่ีมาและความสําคัญของทรัพยสินทางปญญา ประเภทของทรัพยสินทางปญญา

ตางๆ เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในเครื่องหมายการคา ความคุมครองตามกฎหมาย การบังคับใช

ตลอดจนการตรวจสอบสิทธิ และวิธีการขอรับการคุมครอง  

  Principles, sources and the importance of intellectual property, the 

classifications of intellectual property rights such as copyrifht, patent and trademark 

including legal proterty rights such as copyright, right examination and protection eligibility.  

252111   แคลคูลัสมูลฐาน       4(4-0-8) 

Fundamental Calculus 

  ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน การประยุกตของอนุพันธ  

ปริพันธของฟงกชันและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธ เมทริกซและตัวกําหนด 

Limit and continuity of functions, derivative of functions, applications of 

derivative, integral of functions and its applications, differential equations, matrices and 

determinants. 
 

255111   ชีวสถิติ             3(2-2-5) 

   Biostatistics 

ขอบเขต และประโยชนของสถิติทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพและชีววิทยา สถิติเชิง

พรรณนา ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงของ 

ตัวสถิติ การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนเบื้องตน การวิเคราะห

ถดถอยและสหสัมพันธ การทดสอบไคสแควร  
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  Extent and utility of statistics for health science and biology, descriptive 

statistics, elementary of probability theory, probability distribution of random variable, 

sampling distribution, estimation and testing hypotheses, elementary analysis of variance, 

regression and correlation analysis, chi-square test. 
 

256103   เคมีเบื้องตน        4(3-3-7) 

Introductory Chemistry 

ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี  สารละลาย

สมดุลเคมี กรด-เบส แกส ของแข็ง ของเหลว เคมีอุณหพลศาสตร เคมี จลนศาสตร เคมีไฟฟา เคมีอินทรีย

และสารชีวโมเลกุล เคมีสิ่งแวดลอม สารประกอบ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและแทรนซิชัน เคมีอุตสาหกรรม 

เคมีนิวเคลียร 

Stoichiometry, atomic structure, periodic table and properties of elements, 

chemical bonding, solution, chemical equilibrium, acid-base, gas, solid, liquid, 

thermodynamic, chemical kinetic, electrochemistry, organic chemistry and biomolecules, 

environmental chemistry, representative and transition elements, industrial chemistry, 

nuclear chemistry. 

 

256254     เคมีวิเคราะหเชิงปริมาณ         4(3-3-7) 

Quantitative Chemical Analysis  

บทนําเก่ียวกับเคมีวิเคราะห เชน อุปกรณ เครื่องแกว สารเคมี การเตรียมสารละลาย 

หนวยทางเคมี และการใชสถิติในทางเคมีวิเคราะห หลักการของวิธีทางเคมีวิเคราะห เชน วิธีปริมาตร

วิเคราะห และ วิธีการวิเคราะหโดยน้ําหนัก และเทคนิคการแยกสารดวยวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย 

หลักการเก่ียวกับเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห เชน อัลตราไวโอเล็ต-วิสิเบลิ สเปกโทรโฟโตเมตรี โพเทนซิโอ

เมตรี อะตอมมิกแอบซอรปชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แกสโครมาโทกราฟ และโครมาโทกราฟของเหลว

สมรรถนะสูง 

Introduction of analytical chemistry focused on topics such as apparatuses, 

glassware, chemicals, solution preparation, chemical units and statistics for analytical 

chemistry,  principles of analytical methods including volumetric method, gravimetric 

method, and separation technique by solvent extraction,  principles of instrumental 

analysis methods such as ultraviolet- visible spectrophotometry, potentiometry, atomic 

absorption spectrophotometry, gas chromatography, and high performance liquid 

chromatography. 
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258101  ชีววิทยาเบื้องตน       3(3-0-6) 

Introductory Biology  

  คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร สารเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและ 

เมแทบอลิซึมของเซลล พันธุศาสตร โครงสรางและหนาท่ีของพืช โครงสรางและหนาท่ีของสัตว กลไกการ

เกิดวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม และพฤติกรรม 

Properties of life, Scientific methods, chemical building blocks of life, 

structure and metabolism of cells, genetics, structures and functions of plants, structures 

and functions of animals, mechanism of evolution, diversity of life, interactions between 

organisms and environment, behavior. 

 

258102  ปฏิบัติการชีววิทยา      1(0-3-2) 

  Laboratory in Biology 

  ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  กลองจุลทรรศน เซลลและออรแกเนลล การแบงเซลล

การถายทอดลักษณะพันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืช โครงสรางและการทํางานของ

พืช โครงสรางและการทํางานของสัตว นิเวศวิทยา  

  Laboratory safety,  microscopes,  cells and organelles, cell division, genetic 

inheritance, diversity of life, plant tissues, structures and functions of plants, structures 

and functions of animals, ecology. 
 

261103  ฟสิกสเบื้องตน       4(3-3-7) 

  Introductory Physics 

คณิตศาสตรท่ีใชในฟสิกส กฎการเคลื่อนท่ี แรงโนมถวง งานและพลังงาน โมเมนตัมและ

การชน การเคลื่อนท่ีแบบหมุน สมบัติของสาร กลศาสตรของไหล ปรากฏการณคลื่นและเคออส เทอรโม

ไดนามิกส แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟาเบื้องตน ฟสิกสยุคใหม 

  Mathematics for physics, law of motion, gravitational force, work and 

energy, momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, mechanic of 

fluids, wave phenomena and chaos, thermodynamics, electricity and magnetism, basic 

electric circuits, modern physics. 
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266381  เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและ-    4(3-3-7) 

การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ  

              Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and  

Management  

  หลักการ หลักปฏิบัติและการเตรียมตัวอยางสําหรับเครื่องมือพ้ืนฐานตาง ๆ ทาง

วิทยาศาสตร รวมถึงการศึกษาระบบมาตรฐานเครื่องมือในหองปฏิบัติการ  การบริหารจัดการ

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ระบบการจัดการ การจัดการขอมูล การจัดการวัสดุและครุภัณฑทาง

วิทยาศาสตร งบประมาณคาใชจาย ความปลอดภัย ระบบการกําจัดของเสียในหองปฏิบัติการ การตรวจ

รับรองคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ คุณภาพการบริหารจัดการ การทดสอบความชํานาญทาง

หองปฏิบัติการ การพัฒนาวิธีวิเคราะห การประเมินวิธีวิเคราะหใหม ตลอดจนการจัดการทรัพยากรมนุษย 

ความสามารถในการจัดการหรือความสามารถในการเปนผูนํา 

            Principles, practices and sample preparations for basic instruments used in 

scientific laboratories, system of instrumental quality, and scientific laboratory 

administration including management styles, information management, materials 

management, preparation of laboratory budgets, cost containment, laboratory safety and 

disposal of Laboratory waste, accreditation inspections, quality control and quality 

management activities, proficiency testing, procedure manual development, new 

technology/procedure evaluation, human resources management and 

management/professional leadership skills. 

 

411101  ชีวเคมีมูลฐาน       2(2-0-4) 

  Fundamental Biochemistry   

น้ําและบัฟเฟอรในสิ่งมีชีวิต โครงสรางทางเคมีสมบัติเฉพาะ และหนาท่ีของสารชีว

โมเลกุล เอนไซม วิตามิน  เกลือแร ฮอรโมน ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในชีวิตประจําวัน และการ

ประยุกตใช 

          Water and buffers in organisms, chemical structure properties and functions 

of biomolecules, enzymes, vitamins, minerals, hormones, biochemistry and molecular 

biology in daily life and their application. 
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411102  การจัดการและการสื่อสารขอมูลทางวิทยาศาสตร   1(0-2-1) 

  Management and Communication of Scientific Data 

  การสื่อสารขอมูลทางวิทยาศาสตรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเรียนรูและฝกฝน

ทักษะการคิด การเขียน การพูดและการฟงขอมูลวิทยาศาสตร การเรียบเรียง การลําดับความคิดการจับ

ใจความสําคัญ การสรางคําถามและการตอบคําถาม การวิเคราะหขอมูลทางวิทยาศาสตรเพ่ือการสื่อสารท่ี

สัมฤทธิ์ผล ท้ังในแงของการเตรียมขอมูล การจดบันทึกและการนําเสนอ 

  Scientific data communication in both Thai and English, learning and 

practicing of thinking, composing, communicating and listening of scientific data, data 

organization, prioritization and simplification, capturing main idea, creating good questions 

and answers, analysis of scientific datasets for effective communication on data 

preparation, data recording and presentation. 
 

411202  เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล     3(2-3-5) 

Metabolism of Biomolecules 

จลนศาสตรของเอนไซม และการเรงปฏิกิริยาในวิถีเมแทบอลิซึม ชีวพลังงานศาสตร และ

การสังเคราะหดวยแสง เมแทบอลิซึมและการควบคุมเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล  เมแทบอลิซึมของ

วิตามิน  ความสัมพันธระหวางวิถีเมแทบอลิซึม ภาวะเครียด ออกซิเดชัน และสารตานอนุมูลอิสระ หลักการ

และเทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี  การทดสอบสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล   

Enzyme kinetics and metabolic catalysis, bioenergetics and photosynthesis, 

metabolic interrelationships, metabolism of biomolecules and relations, oxidative stress 

and antioxidant of biomolecules, principles and techniques in biochemistry, determination 

of chemical properties.   

 

411206  เทคนิคทางชีวเคมี เซลลและชีววิทยาโมเลกุล   3(1-6-5) 

  Techniques in Biochemistry, Cell and Molecular Biology 

หลักการ และเทคนิคทางดานชีวเคมี การสกัด การแยก การทําใหบริสุทธิ์ และการ

วิเคราะหคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล เทคนิคทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล หลักการและวิธี

เพาะเลี้ยงเซลล และการประยุกตใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล 

Principles and techniques for extraction, isolation, purification and analysis 

of biomolecules, molecular biology techniques, principles and techniques of cell culture, 

and its application. 
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411207  พันธุศาสตรและชีววิทยาโมเลกุล     4(3-3-7) 

Genetics and Molecular Biology 

หลักพันธุศาสตร มนุษยพันธุศาสตร การวิเคราะหเพดิกรี โครโมโซมและความผิดปกติ

ระดับโครโมโซม จีโนมและการจัดตัวของจีโนม การแสดงออกของยีนและการควบคุม อิพิจีเนติกส 

ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม พันธุศาสตรประชากรและความหลากหลายทางพันธุกรรม การตรวจ

พิสูจนเอกลักษณทางพันธุกรรม ความผิดปกติของยีนเดี่ยว โรคพันธุกรรมท่ีเกิดจากพหุปจจัย พันธุศาสตร

และกลไกการเกิดโรค พันธุศาสตรของพืช  พันธุศาสตรยอนรอย การประยุกตใชความรูทางพันธุศาสตร 

Principles of genetics, human genetics, pedigree analysis, chromosome and 

chromosome aberration, genome and genome organization, gene expression and 

regulation, epigenetics, molecular biology and genetic engineering, population genetic and 

diversity, genetic identity, single gene defect, multi-factorial diseases,  genetics and 

diseases mechanism, plant genetics,  reverse genetics, applications of genetics.  

 

411302  ชีวสารสนเทศศาสตร       2(1-3-3) 

Bioinformatics 

การสืบคนขอมูลทางชีวภาพและชีววิทยาโมเลกุลบนเครือขายอินเตอรเน็ต ประเภทของ

ฐานขอมูล ฐานขอมูลวรรณกรรมและบทความวิจัย ฐานขอมูลกรดนิวคลิอิกและโปรตีน ฐานขอมูล        เม

แทบอลิซึม โรคและยา การเขียนโปรแกรมเบื้องตน การวิเคราะหและแปลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรทางดานชีวสารสนเทศบนเครือขายอินเตอรเน็ต การวิเคราะหลําดับดีเอ็นเอและกรดอะมิโน 

การวิเคราะหความสัมพันธทางตนกําเนิดและวิวัฒนาการ การวิเคราะหหนาท่ีของยีนในระดับจีโนม การ

วิเคราะหโครงสรางและหนาท่ีของยีนและโปรตีน โปรตีโอมิกส การประยุกตใชชีวสารสนเทศ   

Searching the biological data and molecular biological data through the 

internet, type of databases, database for literatures and articles, nucleic acid and protein 

databases, databases for metabolic pathways, diseases and drugs, basic programming, data 

analysis and interpretation using bioinformatics software from the internet, analysis of DNA 

and amino acid sequences, phylogenetic analysis, functional genomics, structural and 

functional analysis of gene and protein, proteomics, application of bioinformatics. 

 

411303  ชีวเคมีเชิงภูมิคุมกัน      2(2-0-4) 

Immunological Biochemistry 

หลักการพ้ืนฐานทางชีวเคมีของระบบภูมิคุมกัน โครงสรางและหนาท่ีของระบบภูมิคุมกัน 

กลไกการตอบสนองแบบท่ีมีแตกําเนิดและท่ีเกิดจากการปรับตัว ปฏิกิริยาแบบอาศัยเซลลและไมอาศัย

เซลล สภาวะความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันตางๆ  
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Basic principles of immunological biochemistry, structure and function of 

immune system, innate and adaptive immune responses, cellular and humoral mediated-

reactions, immunological disorders. 

 

411304  ชีวเคมีเทคโนโลยี       3(2-3-5) 

Biochemical Technology 

การประยุกตความรูทางชีวเคมีของพืช สัตว และจุลินทรีย สารออกฤทธิ์ชีวภาพ 

เทคโนโลยีของคารโบไฮเดรต ลิพิด เอนไซม โปรตีน และสารชีวโมเลกุลอ่ืนๆ วิศวกรรมโปรตีน เทคโนโลยี

ระดับนาโน เพ่ือใชทางวิทยาศาสตรการแพทย เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม 

Application of plant, animal and microbial biochemistry, bioactive 

compounds, carbohydrate, lipid, enzyme, protein technology and other biomolecules, 

protein engineering, nanotechnology for medical sciences biotechnology, industry. 

 

411305  ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา      3(2-3-5) 

Physiological Biochemistry 

บทนําสรีรวิทยาของระบบรางกายมนุษย เมแทบอลิซึมและความสัมพันธระหวางวิถี    

เเมแทบอลิซึม กระบวนการควบคุมวิถีเมแทบอลิซึม สรีรวิทยาและชีวเคมีของระบบประสาท ระบบ

กลามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบขับถายปสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบตอไรทอ ระบบการ

กําจัดพิษ ระบบเนื้อเยื่อเก่ียวพัน 

Introduction to human physiology systems, metabolism and metabolic 

interrelationship, regulation of metabolic pathway, physiology and biochemistry of 

nervous system, muscular system, blood and the vascular system, urinary system, 

gastrointestinal system, endocrine system, detoxification system, connective tissue 

system. 

 

411306  สรีรวิทยาและชีวเคมีของพืช     2(2-0-4) 

   Physiology and Biochemistry of Plant  

เนื้อเยื่อพืช เซลลและออรแกเนล ระบบการลําเลียง ฮอรโมนและการควบคุม การ

สังเคราะหแสง กระบวนการเมแทบอลิซึมในพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช  

Plant tissue, cell and organelle, transportation, hormone and regulation, 

photosynthesis, plant metabolism, plant growth and development.  
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411311  ชีววิทยาสังเคราะหและวิศวกรรมระดับจีโนม   3(3-0-6) 

Synthetic Biology and Genome -Scaling Engineering 

การเก็บขอมูลดิจิตอลในดีเอ็นเอ และเครื่องกลนาโนจากดีเอ็นเอ, การขยายรหัส

พันธุกรรมและอะมิโนผิดธรรมชาติ, ระบบคํานวนจากยนี, ออรแกเนลสังเคราะห, เซลลเทียม, พันธุผสม

จากพืชและสัตว, การออกแบบ / แกไข และสังเคราะหท้ังจีโนม, การพิมพอวัยวะแบบสามมิติ, การเพาะ

เนื้อในหองแล็บและอาหารเสริมพันธุกรรม, การเรงวิวัฒนาการ, การออกแบบเด็กทารก, การเปลี่ยนจีโน

ไทปท้ังระบบนิเวศน, การคืนชีพใหสิ่งมีชีวิตท่ีสูญพันธุไปแลว, การใชปญญาประดิษฐเพ่ืองานวิศวกรรม

ชีวภาพ, สิ่งมีชีวิตก่ึงเครื่องจักร, ไซบอรกจากพืชและสัตว, ประสาทวิทยาสังเคราะห, ชีววิทยาเพ่ือการตั้ง

รกรากในอวกาศ, เทคโนโลยีชวีภาพแบบเปดและการ “แฮ็ก”ในทางชีววิทยา 

DNA digital data storage & DNA nanomachine, codon expansion & 

unnatural amino acids, genetically encoded computing, synthetic organelle, artificial 

cells, animal-plant hybrid, whole genome design / edit / synthesis, 3D printing organ, lab 

cultured meat and genetic enhanced food, accelerated evolution, designer baby, gene 

drive, de-extinction,  AI-assisted biological engineering, biology-machine interface, plant& 

animal cyborg, synthetic neurobiology, biology for space colonisation, open sources 

biotechnology & biohacking.  

 

411312  การวิเคราะหทางชีวเคมี      3(2-3-5) 

 Biochemical Analysis 

  เทคนิคพ้ืนฐานของการวิเคราะหทางชีวเคมี การวัดคาปริมาณสําคัญของปฎิกิริยาเคมีใน

สิ่งมีชีวิต เทคนิคพ้ืนฐานของสเปกโทรสโกป อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกป อินฟราเรดสเปกโท

รสโกป ฟลูออเรสเซนซและเคมิลูมิเนสเซนซ นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป อะทอมิกแอบ

ซอรพชันสเปกโทรสโกป เอกซ-เรย สเปกโทรสโกป แมสสเปกโทรเมตรี โครมาโทกราฟ แกสโครมาโทกราฟ 

โครมาโทกราฟของเหลว เทคนิคทางกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน เทคนิคทําแหงแบบแชเยือกแข็ง 

Basic techniques of biochemical analyses, the analytical measurement of 

chemical reactions in organisms, basic techniques of spectroscopic method, ultraviolet 

and visible spectroscopy, infrared spectroscopy, fluorescence and chemiluminescence, 

nuclear magnetic resonance spectroscopy, atomic absorption spectroscopy, x-ray 

spectroscopy, mass spectrometry, chromatography, gas chromatography, liquid 

chromatography, electron microscopy techniques, freeze drying technique. 
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411313  จีโนมิกส        3(2-3-5) 

Genomics  

บทนําสูจีโนมิกส จีโนมิกส เทคนิคในการวิเคราะหจีโนม พ้ืนฐานจีโนมประชากร จีโนม 

ของโรคพบนอย จีโนมของสัตวและอุตสาหกรรมเนื้อสัตว จีโนมพืช การแพทยเฉพาะบุคคล จีโนมในงานนิติ

วิทยาศาสตร จีโนมของจุลชีพและจุลินทรีย วิศวกรรมจีโนม สตารทอัพจีโนม 

  Introduction to genomics, techniques in genomic analysis, basis of 

population genomics,  genomic of rare diseases, animal genomics and meat industry, plant 

genomics, personalized medicine, genomics in forensics, genomics of microbes and 

microbiomes, genome engineering, genomics startup. 

 

411314  ชีวเคมีของโปรตีน      3(3-0-6) 

  Protein Biochemistry 

  องคประกอบ หนาท่ี และโครงสรางของโปรตีน เคมีของโปรตีน การสังเคราะหโปรตีน 

การดัดแปลงหลังการสังเคราะห การสลายโปรตีน อันตรกิริยาของโปรตีน วิศวกรรมของโปรตีน การศึกษา

เก่ียวกับเอนไซม หลักการสกัดโปรตีน การแยกบริสุทธิ์โปรตีน การวิเคราะหโปรตีน การศึกษาคุณสมบัติ

ของโปรตีน การประยุกตใชโปรตีนและเอนไซมทางการแพทยและเทคโนโลยีชีวภาพ 

  Composition, function and structure of proteins, protein chemistry, protein 

synthesis, post-translational modifications, protein degradation,protein interaction, protein 

engineering, enzyme studies, principle of protein extraction, protein purification 

techniques, protein identification, studies of protein properties, application of protein and 

enzyme in medicine and biotechnology. 

 

411321  เทคนิควิจัยทางดานชีวเคมี      3(2-3-5) 

  Research Techniques in Biochemistry 

  หลักการและแนวคิดการทําวิจัยทางดานชีวเคมี รวมท้ังการฝกการทําวิจัยพ้ืนฐาน

ทางดานชีวเคมี 

  Principle and concept for carrying out research in biochemistry as well as 

basic research practice in biochemistry.  
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411322  เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร     3(2-3-5) 

  Medicinal Plant Biotechnology 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับเซลลและเนื้อเยื่อพืช โครงสรางของจีโนมพืช พืชสมุนไพรและ

องคประกอบทางเคมี ชนิดของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพร ชีวสังเคราะหของสารออกฤทธิ์

ทางชีวภาพ เทคนิคการแยกและการศึกษาองคประกอบทางเคมีของพืชสมุนไพร เทคนิคการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช การประยุกตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการศึกษาพืชสมุนไพร หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคนิค

ทางพันธุวิศวกรรมและการประยุกตพันธุวิศวกรรมในการศึกษาพืชสมุนไพร 

  Basic knowledge of plant cell and tissue, the structure of plant genomes, 

medicinal plant and chemical composition, types of bioactive compounds of medicinal 

plant, biosynthesis of bioactive compounds, separation technique and chemical 

composition of medicinal plants, plant tissue culture techniques, application of tissue 

culture in medicinal plants, basic principle of genetic engineering techniques and the 

application of genetic engineering in medicinal plants. 

 

411323  การเพาะเลี้ยงเซลลเบื้องตน     3(2-3-5) 

Basic Cell Culture 

           ความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับชีววิทยาของเซลลพืชและเซลลสัตว เทคนิคการปลอดเชื้อ 

หลักการและวิธีเพาะเลี้ยงเซลลพืชและสัตว ประโยชนและการประยุกตใชเซลลเพาะเลี้ยง   

  Basic plant and animal cells biology, aseptic techniques,  background of 

cell and tissue culture, biology of cell culture, principles and methods in plant cell and 

animal cell culture, advantages and applications of cell culture. 
 

411331  ชีวเคมีเชิงโภชนาการ      3(2-3-5) 

 Nutritional Biochemistry 

ขอกําหนดปริมาณสารอาหารท่ีควรไดรับ โปรตีนและกรดอะมิโน ลิพิด คารโบไฮเดรตใน

อาหาร สารเสนใยในอาหารและสารใหความหวาน แอลกอฮอลและเมแทบอลิซึมของแอลกอฮอล สมดุล

ของกลูโคสและเมแทบอลิซึมของพลังงาน ชีวเคมีของวิตามิน น้ํา และแรธาตุ โภชนาการท่ีเหมาะสมตามวัย 

โภชนบําบัด การหาปริมาณและวิเคราะหคุณภาพของกรดอะมิโนและโปรตีน การหาไขมันคารโบไฮเดรต 

และวิตามินในอาหาร   

          Nutrient standard recommendation, dietary protein and amino acid, lipid, 

carbohydrate, fiber and sweetener, alcohol and alcohol metabolism, glucose homeostasis 

and fuel metabolism, biochemistry of vitamin, water and mineral, nutrition focusing on 
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life stages, diet therapy, analysis of dietary amino acid and protein, lipid, carbohydrate and 

vitamin. 
 

411332  เทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมีภูมิคุมกัน     3(2-3-5) 

  Basic Immunobiochemical Techniques 

  ความรูพ้ืนฐานทางชีวเคมีภูมิคุมกัน ชีวเคมีของแอนติเจนและแอนติบอดี หลักการของ 

เทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมีภูมิคุมกันและการประยุกตใช  

  Basic knowledge of immunobiochemistry, biochemical background of 

antigen and antibody, techniques in immunobiochemistry and applications. 

 

411334  ชีวเคมีของเซลลตนกําเนิด      3(2-3-5) 

 Biochemistry of Stem Cell  

  บทนําสูความคิดรวบยอดและประวัติในการศึกษาเซลลตนกําเนิด ชีววิทยาของเซลลตน

กําเนิดตัวออน เซลลตนกําเนิดเต็มวัย และเซลลตนกําเนิดจากการเหนี่ยวนํา กลไกทางชีวเคมีในระดับ

โมเลกุลท่ีควบคุมพลูริโพเทนซี และกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปเปนเซลลชนิดอ่ืนของเซลลตนกําเนิด 

สภาพแวดลอมของเซลลตนกําเนิด ตัวบงชี้ของเซลลตนกําเนิด เทคโนโลยีการสรางเซลลตนกําเนิดจากการ

เหนี่ยวนํา เซลลตนกําเนิดมะเร็ง การประยุกตใชเซลลตนกําเนิด เทคนิคท่ีใชในการศึกษาวิจัยเซลลตน

กําเนิด ความทาทายทางวิทยาศาสตร การเมือง กฎหมาย และจริยธรรม 

  Introduction to concepts and history of stem cell studies, biology of 

embryonic, adult, and induced pluripotent stem cells, biochemical mechanisms 

underlying pluripotency and differentiation of stem cells, stem cell niche, stem cell 

markers, iPS cells technology, cancer stem cell, applications of stem cells, techniques 

used in stem cell studies, stem cell debate for the challenges in science, politics, law, and 

ethics. 

 

411335  การประยุกตชีวเคมีเพ่ือการปองกันและรักษาโรคไมติดตอเรื้อรัง        3(3-0-6) 

Biochemical Applications for Prevention and Treatment  

of Non-communicable Diseases 

โรคในคน ความหมายและความสําคัญของโรคไมติดตอเรื้อรัง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบตอ

สุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจจากโรคไมติดตอเรื้อรัง ผลิตภัณฑธรรมชาติท่ีชวยในการปองกันและรักษาโรค

ไมติดตอเรื้อรัง สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑธรรมชาติและกลไกการออกฤทธิ์ระดับโมเลกุล 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชผลิตภัณฑธรรมชาติในการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง 
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Human diseases, definition and importance of non-communicable diseases, 

related risk factors, health and socioeconomic impacts of non-communicable diseases, 

natural products for prevention and treatment of non-communicable diseases, bioactive 

compounds in natural products and their molecular mechanisms of actions, research 

issues related to the use of natural products for prevention of non-communicable 

diseases. 

 

411341  ชีวเคมีของพืช       3(3-0-6) 

  Plant Biochemistry 

  โครงสรางและหนาท่ีของออรกาเนลของเซลลพืช การสังเคราะหแสง การหายใจ และ

การหายใจในภาวะท่ีมีแสง สารชีวโมเลกุลปฐมภูมิและทุติยภูมิของพืช เมแทบอลิซึมปฐมภูมิและเมแทบอลิ

ซึมทุติยภูมิของพืช การควบคุมวิถีเมแทบอลิซึม และ ความสัมพันธระหวางวิถีเมแทบอลิซึมของพืช 

Structure and functions of plant cell organelles, photosynthesis, respiration, 

photorespiration, primary and secondary metabolites, primary and secondary metabolism 

and regulation, metabolic interrelationship in plants. 

 

411343  ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการเกษตร    3(3-0-6) 

Agricultural Biochemistry and Molecular Biology 

  แนวคิดและความรูเบื้องตนดานการเกษตร ปญหาท่ีพบในพืชและสัตวเศรษฐกิจ การ

ประยุกตใชความรูทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในการเพาะปลูก การปศุสัตวและการประมง การ

คัดเลือกพันธุ การปรับปรุงพันธุ การพัฒนาคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร การตรวจวินิจฉัย เกษตร

แมนยําและดิจิตอล การควบคุมโรคสําคัญในพืชและสัตวท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ 

Concept and basic knowledge in agriculture, problems in economic plants 

and animals, application of biochemistry and molecular biology in cultivation, livestock 

and fishery, strain selection, strain manipulation, quality improvement of agricultural 

products, diagnosis, agricultural precision and digital, control of plant and animal diseases 

which affect economy, society and health. 

 

411344  สรีรวิทยาและชีวเคมีของฮอรโมนพืช    3(3-0-6) 

Physiology and Biochemistry of Plant Hormones 

ชนิดและบทบาทของฮอรโมนพืช สรีรวิทยาการเจริญเติบโต พัฒนาการ และ การ

ตอบสนองตอสภาวะเครียดของพืช การทํางานของฮอรโมนพืชชนิดตางๆ ระดับสรีรวิทยาและชีวเคมี การ

ควบคุมการทํางานของฮอรโมนพืช การทํางานรวมกันของฮอรโมนพืช 
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                    Types and roles of phytohormones, physiological aspects of plant growth, 

development and response to stresses, modes of hormone action at physiological and 

biochemical basis, hormone regulation, hormones integration. 

 

411345  สรีรวิทยาและชีวเคมีของพืชสมุนไพร    3(3-0-6) 

Physiology and Biochemistry of Medicinal Plants 

ความสําคัญของพืชสมุนไพร โครงสรางพืช ระบบการลําเลียงในพืช สารปฐมภูมิและสาร

ทุติยภูมิในพืช ฮอรโมนพืช สรีรวิทยาและชีวเคมีของการงอกของเมล็ด การเจริญเติบโต พัฒนาการของพืช 

และการตอบสนองของพืชตอสภาวะเครียด สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชสมุนไพรและการประยุกตใช 

การคัดเลือกพันธุ การขยายพันธุ และ การปรับปรุงพันธุพืชสมุนไพรเพ่ือใหไดสารท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพ

เพ่ิมข้ึน 

Roles of medicinal plants on health, plant structure, transportation, primary 

and secondary metabolites, phytohormones, physiological and biochemical aspects of 

plant germination, growth and development, stress response, bioactive compounds in 

medicinal plants and their applications, selection, propagation and breeding for medicinal 

plant improvements. 

 

411351   ชีวเคมีอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

 Industrial Biochemistry 

 หลักการและกระบวนการทางชีวเคมีในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง สิ่ง

ทอ เยื่อกระดาษ สารชําระลาง พลังงานชีวภาพ กระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรม ถังปฏิกรณชีวภาพ

ในระดับอุตสาหกรรม เอนไซมในอุตสาหกรรม การฟนฟูทางชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี 

  Principles and biochemical processes in food, beverage, cosmetics, textile, 

pulp and paper, detergent industry, bioenergy, industrial fermentation processes, industrial 

bioreactor, industrial enzymes, bioremediation and nanotechnology.  

 

411381  ปญหาพิเศษทางชีวเคมี       3(0-6-3) 

  Special Topics in Biochemistry 

           ฝกปฏิบัติทําปญหาพิเศษทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล การตั้งสมมติฐาน การ

วิเคราะห การแปลผลขอมูล การอภิปรายสรุปผล การเขียนรายงานวิจัย ตลอดจนการนําเสนอผลงานวิจัย 

Practice how to do special problem in biochemistry and molecular  

biology including how to form hypothesis, data analysis, data interpretation, discussion 

and conclusion, research report writing and presentation. 
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411491   การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ    6 หนวยกิต 

  International Academic or Professional Training 

  ฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ในหนวยงาน

ของรัฐ หรือเอกชน 

International academic or professional training in biochemistry and 

molecular biology at a government or private organization. 

  

411492  สหกิจศึกษา       6 หนวยกิต 

  Co-operative Education 

  การฝกปฏิบัติงานดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีอยู

ภายใตโครงการสหกิจศึกษา 

  Training in biochemistry and molecular biology at government or private 

sections according to co-operative education project. 

 

411493  การฝกงานในประเทศ      6  หนวยกิต 

  Professional Training  

ฝกงานในประเทศทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  ในหนวยงานของรัฐ หรอืเอกชน 

Professional training in biochemistry and molecular biology fields at a 

government or private organization.  

 

411495  วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี     6 หนวยกิต 

  Undergraduate Thesis  

  การศึกษาคนควาวิจัยเชิงชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล หรือสาขาท่ีเก่ียวของ ภายใตการ

ดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา การดําเนินการวิจัยตามโครงรางและแผนการวิจัย วิเคราะหผลการวิจัย เขียน

ผลการวิจัย จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ และการนําเสนอปากเปลา 

  Conducting a research project in biochemistry and molecular biology or 

related fields under supervision of advisor, carrying out research to proposal and research 

plan, data analysis, writing up results, submit a complete report, and presenting results 

orally. 
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411497  สัมมนา        1(0-2-1) 

 Seminar  

อภิปราย วิเคราะห และนําเสนอกรณีศึกษา บทความ ผลงานการคนควา หรืองานวิจัยท่ี 

นาสนใจทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 

Discussion,  analysis and presentation of case studies, articles, or research 

publications relevant to biochemistry and molecular biology. 

 

415402  ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐาน      3(2-3-5) 

  Basic Research Methodology 

  หลักการและความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการแพทย การสืบคน

ขอมูลทางวิทยาศาสตรและสารสนเทศ การเขียนโครงรางงานวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการ

ทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ รายงานการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย และ

การนําเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร 

  Principle and basic knowledge of medical sciences research, accessment of 

scientific information and information technology, , research proposal writing, research 

methodology, experimental design, collecting and statistical analysis of research data, 

research report writing, researcher ethics, and scientific research presentation. 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา 

ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุด ๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 

ความหมายของเลขรหัสชุดท่ี 1   รหัส 3 ตัวแรก 

คือ ตัวเลขประจําสาขาวิชา 

252  หมายถึง  สาขาวิชาคณิตศาสตร 

256  หมายถึง  สาขาวิชาเคมี 

258  หมายถึง  สาขาวิชาชีววิทยา 

261  หมายถึง  สาขาวิชาฟสิกส 

266,412 หมายถึง  สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

411   หมายถึง  สาขาวิชาชีวเคมี 

415   หมายถึง  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

 

เลขสามตัวหลัง ใหความหมายดังนี ้

หลักรอย หมายถึง ระดับชั้นป 

  หลักสิบ  หมายถึง หมวดหมูในสาขาวิชาดังนี้ 

 0 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะสาขาบังคับ 

 1,2 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะสาขาเลือกชีวเคมีท่ัวไป 

 3 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะสาขาเลือกชีวเคมีทางการแพทย 

 4 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะสาขาเลือกชีวเคมีดานพืช 

 5 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะสาขาเลือกชีวเคมีเทคโนโลยี 

 8     หมายถึง  ปญหาพิเศษ 

 9  หมายถึง สัมมนา  ฝกงาน สหกิจ วิทยานิพนธ 

  หลักหนวย   หมายถึง ลําดับรายวิชา 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 

ท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ประเทศ 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน 

(ชม./ปการศึกษา) 

หลักสูตร 

ปจจุบัน 

หลักสูตร 

ปรับปรุง 

1 นางสาวกัญจนณัฎฐ 

เทอญชูชีพ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

ชีวเคมี 

ชีววิทยา (จุลชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2556 

2537 

2534 

15 15 

2 นางเนตรนภสิ  

วรรณสิสร 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Medical Virology 

 

ชีวเคมี 

เทคนิคการแพทย 

Tokyo Medical and 

Dental University 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

JAPAN  

 

ไทย 

ไทย 

2546 

 

2537 

2533 

20 20 

3 นายวรศักดิ์ แกวกอง ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเคมีทางการแพทย 

เทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ไทย 

ไทย 

2555 

2551 24 24 

4 นายเมธวี  ศรีคํามูล อาจารย วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

สัตววิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2549 

2543 

2541 

15 15 

5 นางสาววราภรณ   

เกษกาญจน 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

ชีวเคมี 

เทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2548 

2542 

2538 

23 23 
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน 

  

ลับดับ

ท่ี 

 

ชื่อ-สกลุ 

 

 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ประเทศ 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน  

(ชม./สัปดาห) 

หลักสูตร 

ปจจุบัน 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

1 นายกฤษณ  ตันตนะรัตน ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ชีวเคมี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2555 

2550 

2547 

15 15 

2 นางสาวกัญจนณัฏฐ  เทอญชู

ชีพ 

ผูชวยศาสตราจารย ปรด. 

วทม. 

วทบ. 

ชีวเคมี 

ชีวเคมี 

ชีววิทยา  

(จุลชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2556 

2537 

2534 
15 15 

3 นางสาวจงรักษ  อรรถรัฐ ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

ไทย 

ไทย 

2548 

2542 
21 21 

4 นางสาวชนนิษฏ  ชูพยัคฆ ผูชวยศาสตราจารย Dr.rer.nat. 

วท.ม. 

พย.บ. 

Genetics 

ชีวเคมี 

การพยาบาล 

University of Vienna 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยับูรพา 

Austria 

ไทย 

ไทย 

2551 

2540 

2533 

17 15 

5 นางสาวดามรัศมน  สรุางกูร ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

พันธุวิศวกรรม 

ชีวเคมี 

ชีวเคมีและชีวเคมี

เทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2549 

2541 

2537 
24 24 
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน (ตอ) 

ลับดับ

ท่ี 

 

ชื่อ-สกลุ 

 

 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ประเทศ 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน  

(ชม./สัปดาห) 

หลักสูตร 

ปจจุบัน 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

6 นางธารทิพย  บุญสง ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. 

 

วท .ม.  

วท .บ.  

Biomedical 

Sciences 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

ชีววิทยา 

University of Nottingham 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

UK 

 

ไทย 

ไทย 

2551 

 

2538 

2534 

23 23 

7 นางเนตรนภสิ  วรรณิสสร ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Medical Virology 

 

ชีวเคมี 

เทคนิคการแพทย 

Tokyo Medical and 

Dental University 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

Japan 

 

ไทย 

ไทย 

2546 

 

2537 

2533 

20 20 

8 นางสาวปนัดดา จันทรเนย ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ชีวเคมีและชีวเคมี

เทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2552 

2547 

2545 
15 15 

9 นายพันธุชนะ  สงวนเสรมิศร ี ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. 

สพ.บ. 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

สัตวแพทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ไทย 

ไทย 

2547 

2535 
15 15 

10 นางสาวรุงแสง  นาครําไพ ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. 

 

 

วท.บ. 

Molecular 

Biology and 

Biotechnology 

ชีวเคมีและชีวเคมี

เทคโนโลย ี

University of Sheffield 

 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

UK 

 

 

ไทย 

2546 

 

 

2538 

17 15 
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน (ตอ) 

ลําดับท่ี 

 

 

ชื่อ-สกลุ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ประเทศ 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน  

(ชม./สัปดาห) 

หลักสูตร 

ปจจุบัน 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

11 นายวรศักดิ์ แกวกอง 

 

ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. 

 

วท.บ. 

ชีวเคมีทาง

การแพทย 

เทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ไทย 

 

ไทย 

2555 

 

2551 

24 24 

12 นางสาวอภินันท  ลิ้มมงคล ผูชวย 

ศาสตราจารย 

Dr.rer.nat. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Molecular 

Biology 

ชีวเคมี 

ชีวเคมีและชีวเคมี

เทคโนโลย ี

University of Vienna 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

Austria 

ไทย 

ไทย 

2547 

2540 

2537 28 15 

13 นายเอกรินทร  ชุลีกร ผูชวยศาสตราจารย M.Sc. 

วท.บ. 

Biochemistry 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

Ohio State University 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

USA 

ไทย 

2544 

2538 
15 15 

14 นายอํานาจ เพชรรุงนภา ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. 

 

 

วท.บ. 

อณูพันธุศาสตรและ

พันธุ

วิศวกรรมศาสตร 

จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 

 

 

ไทย 

2556 

 

 

2551 

15 15 

15 รท.หญิงสายศิริ  มรีะเสน อาจารย วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

ชีวเคมี 

เคม ี

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2551 

2543 

2534 

15 15 
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน (ตอ) 

ลําดับท่ี 
 

ชื่อ-สกลุ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ประเทศ 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน  

(ชม./สัปดาห) 

หลักสูตร 

ปจจุบัน 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

16 นายกมล ไมกราง อาจารย ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมวัสด ุ

ชีวเคมี 

ชีวเคมี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

2557 

 

2550 

2544 

15 15 

17 นายชยพล ศรีพันนาม อาจารย วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2555 

2543 

2539 

12 12 

18 นายพฤฒินันท สุฤทธ์ิ อาจารย Ph.D. 

ศม. 

สบ. 

Plublic Health 

การสงเสริมสุขภาพ 

สาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2551 

2546 

2538 

17 17 

19 นายภาคภมูิ  ทรัพยสุนทร อาจารย Ph.D. 

M.Sc. 

B.Sc. 

Bioengineering 

Bioengineering 

Biology and 

Computer 

Science (Honor) 

Stanford University 

Stanford University 

California Institute of 

technology 

USA 

USA 

USA 

2557 

2553 

2551 15 15 

20 นายเมธวี  ศรีคํามูล อาจารย วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

สัตววิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2549 

2543 

2541 

15 15 
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 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน (ตอ) 

ลําดับท่ี 
 

ชื่อ-สกลุ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ประเทศ 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน  

(ชม./สัปดาห) 

หลักสูตร 

ปจจุบัน 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

21 นางสาวรัตนสุดา  ยะปอม อาจารย Ph.D. 

 

วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

Molecular and 

Clinical Medicine 

อณูพันธุศาสตร 

และพันธุ

วิศวกรรมศาสตร 

เทคนิคการแพทย 

University of Edinburgh 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

UK 

 

ไทย 

 

 

ไทย 

2559 

 

2550 

 

 

2545 

15 15 

22 นางสาววราภรณ  เกษกาญจน อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

ชีวเคมี 

เทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2548 

2542 

2538 

23 15 

23 นายวิสาข  สุพรรณไพบูลย อาจารย Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biochemical 

Toxicology 

วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม

สาธารณสุขศาสตร 

University of Newcastle 

Upon Tyne  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

UK 

 

ไทย 

ไทย 

2544 

 

2536 

2533 

25 15 

24 นายสราวุธ  สตัยากวี อาจารย Ph.D. 

 

M.Sc. 

B.Sc. 

Molecular Biology 

and Biotechnology 

Biotechnology 

Biotechnology 

 

University of Sheffield 

 

University of Essex  

Imperial College 

London 

UK 

 

UK 

UK 

 

2555 

 

2549 

2548 

15 15 
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน (ตอ) 

ลําดับท่ี 

 

ชื่อ-สกลุ 

 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
ประเทศ 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน  

(ชม./สัปดาห) 

หลักสูตร 

ปจจุบัน 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

25 นางสาวสุชาดา  พิมเสน อาจารย Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Medical Science 

ชีวเคมี 

เทคนิคการแพทย 

Kumamoto University 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

Japan 

ไทย 

ไทย 

2555 

2550 

2546 

15 15 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

มีใหเลือกวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 3 วิชา ตอไปนี้ 

411491   การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ    6 หนวยกิต 

  International Academic or Professional Training 

  ฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ในหนวยงานของ

รัฐ หรือเอกชน 

International Academic or Professional Training in Biochemistry and 

Molecular Biology at government or private organization.  

 

411492  สหกิจศึกษา       6 หนวยกิต 

  Co-operative Education 

  การฝกปฏิบัติงานดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีอยู

ภายใตโครงการสหกิจศึกษา 

  Training in biochemistry and molecular biology at government or private 

sections according to co-operative education project. 

 

411493  การฝกงานในประเทศ      6  หนวยกิต 

  Professional Training  

ฝกงานในประเทศทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  ในหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน 

Professional Training in Biochemistry and Molecular Biology fields at 

government or private organization.  
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

ผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิตท่ีคาดหวังมีดังนี้ 

 1. มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร และ

นักวิจัย เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานได 

 2. มีความรูและความเขาใจในหลักการ/ทฤษฏี และการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการ เพ่ือนําไป

ประยุกตใชในทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหนวยงาน 

 3. สามารถระบุขอมูล การสืบคน ความนาเชื่อถือ การประยุกตใช และบูรณาการความรูท่ีเรียนมา

เพ่ือนําไปประยุกตใชจริงในงานดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลหรือสาขาท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

 4. มีมนุษยสัมพันธความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 5. มีความรูดานคณิตศาสตร และสถิติในการวิเคราะหขอมูล รวมท้ังใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

นําเสนอไดอยางเหมาะสม 

4.2 ชวงเวลา 

 ใหเลือกเรียนรายวิชา 411491 การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ หรือ รายวิชา 411492 สห

กิจศึกษา หรอื รายวิชา 411493  การฝกงานในประเทศ ในภาคการศึกษาตน ของชั้นปท่ี 4 

  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาตน ของชั้นปท่ี 4  ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือการฝกงานใน

ตางประเทศ หรือ สหกิจศึกษา หรือ การฝกงานในประเทศ ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 

 5.1 คําอธิบายโดยยอ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) กําหนดรายวิชาวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาตรี ไวในแผนการเรียนชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย เปนรายวิชาท่ีมุงใหนิสิตมีประสบการณในการ

ทําวิจัยทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล หรือสาขาท่ีเก่ียวของ ตามรายละเอียดรายวิชา 411495 

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

 นิสิตมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย ทักษะหองปฏิบัติการ และความคิดวิเคราะห รวมท้ังมี

ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี สามารถ

ประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาและพัฒนา สามารถนํามาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล มีความรูดานคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

รวมท้ังใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยไดอยางเหมาะสม 
 

 5.3 ชวงเวลา 

  5.3.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี จัดในภาคการศึกษาปลาย ชั้นปท่ี 4 
 

 5.4 จํานวนหนวยกิต 

  5.4.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 6 หนวยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ 

1. ฝายวิชาการ / ผูรับผิดชอบหลักสูตร / ผูรับผิดชอบรายวิชา ประกาศแจงการดําเนินการ

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรีใหแกนิสิตและคณาจารยทราบ 

2. ฝายวิชาการ/ ผูรับผิดชอบหลักสูตร / ผูรับผิดชอบรายวิชา ประชุมรวมกับตัวแทนภาควิชาในการ

เตรียมความพรอมในการดําเนินการ วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 

3. ตัวแทนภาควิชาสํารวจและรวบรวมหัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีท่ีนิสิตสนใจ 

4. แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

5. อาจารยท่ีปรึกษากําหนดขอบขายและแผนปฏิบัติการการดําเนินการวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 

ของนิสิตแตละคน 

6. จัดใหมีการติดตามงานของนิสิตท่ีทําวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

6.1 เพ่ือทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานจากอาจารยท่ีปรึกษา 

6.2 เพ่ือชวยประสานงาน และใหคําปรึกษาแนะนํา และไดรวมกันหาทางแกไข 

     ปญหาตาง ๆ กับอาจารยท่ีปรึกษา 

7. จัดใหมีการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี โดยมีคณะกรรมการประเมิน  

8. กําหนดใหนิสิตสงรายงานเปนรูปเลมหลังจากการเสร็จสิ้นระยะเวลาการทําวิทยานิพนธระดับ 

ปริญญาตรี 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

มีการกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี โดยการวัดผล

จากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต  การจัดสอบการนําเสนอผลงาน  และการสงรายงานรูปเลมฉบับ

สมบูรณ 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักนิสิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ/กิจกรรม 

สรางนิสิตใหมีความกลาหาญ ขยัน อดทน ซ่ือสัตย 

เสียสละ กตัญูตอแผนดิน 

บูรณการเพ่ิมเนื้อหาและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระ

ยุคลบาทของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพ่ือสราง

นิสิตให มีความกลาหาญ ขยัน อดทน ซ่ือสัตย  

เสียสละ กตัญูตอแผนดิน  

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 

             2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม  

                   2.1.1  ผลการเรียนรูดานคณุธรรม  จริยธรรม 

                             2.1.1.1 ปฏิบัติตนเปนคนตรงตอเวลา มีจิตสาธารณะ   
 

                   2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

                             2.1.2.1 สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและการ    

แสดงออกท่ีมุงสูความสําเร็จในระหวางการเรียนการสอน โดยเนนย้ําในเรื่อง

การเขาเรียน การสงงานตรงเวลา และการไมทุจริตในการสอบหรือคัดลอก

ผลงานผูอ่ืน  

                             2.1.2.2 วิเคราะหประเด็นปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษาของ 

             บุคคลตัวอยางท่ีใชคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

                             2.1.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ การทําโครงงาน 

        ท่ีใชแนวคิด วิธีการทางดานคุณธรรม จริยธรรม  
 

                   2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

                             2.1.3.1 กําหนดวิธีการประเมินผลหรือคะแนนในเรื่องการแสดงออกทางดาน

คุณธรรมจรยิธรรมในแตละกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีใชในรายวิชา การมา

เรียนสงงานตรงเวลา และไมทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานผูอ่ืน  กลา

ท่ีจะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกรณีศึกษาในการเรียน 

                             2.1.3.2 กําหนดวิธีการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ  ทางวิชาชีพ 

หรือประสิทธิผลของการเขารวมกิจกรรมดานจิตสาธารณะ 
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2.2 ดานความรู 

 2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

                             2.2.1.1 ใหมีความรูและทักษะการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ท้ังดานการฟง การพูด  

                                       การอานและการเขียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหนิสิตมีรสนิยมทางสุนทรียะทาง

ศิลปะและดนตรี  และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

                             2.2.1.2 ใหมีความรูรอบท้ังดานมนุษยศาสตร  สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร  เพ่ือ

ทําใหเกิดการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ทําใหรักโลก  

                                       รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดลอม และสามารถอยูรอดในการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคตท้ังนี้เพ่ือทําใหเกิดการปรับตัวใหเขากับสังคมไทย สังคมอาเซียน 

และสังคมโลก 

                             2.2.1.3 ใหมีความรูเพ่ือนําไปพัฒนาทักษะการใชชีวิต  การดูแลตนเอง  และดํารงตน 

                                       อยางมีความสุข  ดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

                             2.2.2.1 บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ  

                             2.2.2.2 ใชการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) 

                             2.2.2.3 ใชการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based Learning) 

                             2.2.2.4 ใชการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) 

                             2.2.2.5 ใชการสอนโดยบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning) 

                             2.2.2.6 ศึกษานอกสถานท่ี (Field Trips) 

                             2.2.2.7 ใชการเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching) 

                             2.2.2.8 ใชการเรียนการสอนโดยชุมชนเปนฐาน (Community-based Learning) 

                             2.2.2.9 ใชการสอนแบบเนนวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning ) 

                             2.2.2.10 ใชการปฏิบัติงานกับแหลงประสบการณวิชาชีพ / สถานประกอบการ  

    (Professional Training / Co-operative Education) 

 2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

                             2.2.3.1 ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏบิัติ  

                                       สอบปากเปลา และการสังเกต พฤติกรรรมการเรียนรู 

                             2.2.3.2 ประเมินทัศนคติของการเรียนรู โดยการใชแบบสอบถาม หรือแบบรายงาน 

                                       ตนเอง 

                             2.2.3.3 ประเมินผลงานท่ีนิสิตไดรับมอบหมาย 

                             2.2.3.4 ประเมินผลโดยแหลงประสบการณวิชาชีพ /สถานประกอบการ 
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                             2.2.3.5 ประเมินผลโดยใชแบบทดสอบวัดความรอบรู 

2.3  ดานทักษะทางปญญา 

                   2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

                             2.3.1.1  วิเคราะห สังเคราะห นําความรอบรูท้ังดานมนุษยศาสตร  สังคมศาสตร 

และวิทยาศาสตร  ไปใชใหเกิดการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณโลกทําใหรักโลก  รักธรรมชาติ  รักสิ่งแวดลอม และสามารถอยู

รอดในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ท้ังนี้เพ่ือนําไปประยุกตใชในสถานการณ

จริง  ทําใหเกิดการปรับตัวใหเขากับสังคมไทย  สังคมอาเซียน  และสังคม

โลก 

                             2.3.1.2  แสดงออกถึงการมีวิจารณญาณคิดแบบองครวม โดยสามารถเชื่อมโยง

ความรูระหวางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรได และคิด

สรางสรรค  ใฝเรียนรู  และผลงานนวัตกรรม 

                             2.3.1.3  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามศตวรรษท่ี 21 และมีคุณลักษณะของการ

เปนผูประกอบการ  

                   2.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

                             2.3.2.1 ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) 

                             2.3.2.2 ใชการเรียนการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based  

           Learning) 

                             2.3.2.3 ใชการเรียนการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) 

                             2.3.2.4 ใชการเรียนการสอนโดยการทํางานเปนฐาน (Work-integrated Learning)                             

          2.3.2.5 ใชการเรียนการสอนนอกสถานท่ี (Field Trips) 

                             2.3.2.6 ใชการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning) 

                             2.3.2.7 ใชการเรียนการสอนแบบเนนกิจกรรม (Activity-based Learning) 

 

  2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

                             2.3.3.1 ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏบิัติ  

        สอบปากเปลา  

                             2.3.3.2 ประเมินกระบวนการทํางานเปนทีมและการสังเกตพฤติกรรรมการเรียนรู 

                             2.3.3.3 ประเมินผลงานท่ีนิสิตไดรับมอบหมาย 

                             2.3.3.4 ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

                             2.3.3.5 ประเมินผลโดยใชแบบทดสอบวัดความรอบรู 
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2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

                   2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

                             2.4.1.1 แสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเปนทีม มีความเปนผูนํา และมี 

        มนุษยสัมพันธ 

                             2.4.1.2 ปรับตัวใหอยูในสังคมท่ีตางวัฒนธรรมได 

                   2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ  

                             2.4.2.1 ใชการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรูแบบรวมมือ (Co-operative and  

           Collaborative  Learning) โดยสงเสริมความรับผิดชอบตอการเรียนรู ของ 

           ตนเองและเพ่ือนรวมกลุม  

                             2.4.2.2 ใหนิสิตคนควาเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (Investigative and Life 

Long Learning) 

                             2.4.2.3 ใชการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)  

                             2.4.2.4 ใชการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach)  

                   2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

                             2.4.3.1 ประเมินความรับผิดชอบการมีสวนรวมของผูเรียนในกิจกรรมการเรียนการ 

           สอนตาง ๆ  

                             2.4.3.2 ประเมินผลงานท่ีนิสิตไดรับมอบหมายและวัดผลแบบเพ่ือนประเมินเพ่ือน  

           (Peer evaluation) โดยใหเพ่ือนในกลุมประเมินพฤติกรรมการทํางาน 

                             2.4.3.3 ประเมินทัศนคติของการใชชีวิตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการใช 

           แบบสอบถาม หรือแบบประเมินตนเอง 

 

 2.5  ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                   2.5.1 ผลการเรียนรูดานการวิเคราะหตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             2.5.1.1  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล  ประมวลผล   

           แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง และรูเทาทัน 

                             2.5.1.2  แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสาร วิเคราะห สังเคราะห สรุป

ประเด็นเนื้อหา ท้ัง  การพูด การเขียน และการนําเสนอ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             2.5.2.1 บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ  

                             2.5.2.2 ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) 

                             2.5.2.3 ใชการเรียนการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based  

           Learning) 

                             2.5.2.4 ใชการเรียนการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) 

                             2.5.2.5 ใชการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated  

           Learning) 

  2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

                             2.5.3.1 ประเมินความสามารถในการสื่อสาร ท้ังการพูด การเขียน การนําเสนอ  

           จากผลงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา 

                             2.5.3.2 ประเมินความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี 

           สารสนเทศ การนําเสนอจากผลงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

3.1 มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  

          1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

                 1.1.1 ปฏิบัติตนเปนคนตรงตอเวลา มีจิตสาธารณะ   
 

           1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม  

                 1.2.1 สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและการแสดงออกท่ีมุงสู

ความสําเร็จในระหวางการเรียนการสอน โดยเนนย้ําในเรื่องการเขาเรียน การสงงานตรงเวลา และการไม

ทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานผูอ่ืน  

                 1.2.2 วิเคราะหประเด็นปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษาของบุคคลตัวอยาง

ท่ีใชคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

                 1.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ การทําโครงงานท่ีใชแนวคิด 

วิธีการทางดานคุณธรรม จริยธรรม 
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1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

                 1.3.1 กําหนดวิธีการประเมินผลหรือคะแนนในเรื่องการแสดงออกทางดานคุณธรรม จริยธรรม

ในแตละกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชในรายวิชา การมาเรียนสงงานตรงเวลา และไมทุจริตในการสอบหรือ

คัดลอกผลงานผูอ่ืน กลาท่ีจะ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกรณีศึกษาในการเรียน         

                 1.3.2 กําหนดวิธีการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ  ทางวิชาชีพ หรือประสิทธิผล

ของการเขารวมกิจกรรมดานจิตสาธารณะ 

       

2.  ดานความรู 

          2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

                 2.1.1 ใหมีความรูและทักษะการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ท้ังดานการฟง การพูดการอานและ

การเขียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ให

นิสิตมีรสนิยมทางสุนทรียะทางศิลปะ และดนตรี และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

                 2.1.2 ใหมีความรูรอบท้ังดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร เพ่ือทําใหเกิดการ

รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ทําใหรักโลก รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดลอม และสามารถอยูรอด

ในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ท้ังนี้เพ่ือทําใหเกิดการปรับตัวใหเขากับสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก          

                 2.1.3 ใหมีความรูเพ่ือนําไปพัฒนาทักษะการใชชีวิต การดูแลตนเอง และดํารงตนอยางมี

ความสุข ดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

                2.2.1 บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ  

                2.2.2 ใชการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) 

                 2.2.3 ใชการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based Learning) 

                 2.2.4 ใชการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) 

                 2.2.5 ใชการสอนโดยบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning) 

                 2.2.6 ศึกษานอกสถานท่ี (Field Trips) 

                 2.2.7 ใชการเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching) 

                 2.2.8 ใชการเรียนการสอนโดยชุมชนเปนฐาน (Community-based Learning) 

                 2.2.9 ใชการสอนแบบเนนวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning ) 

                 2.2.10 ใชการปฏิบัติงานกับแหลงประสบการณวิชาชีพ / สถานประกอบการ  

         (Professional Training / Co-operative Education) 
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2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

            2.3.1 ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบปากเปลา 

และการสังเกต พฤติกรรรมการเรียนรู 

                     2.3.2 ประเมินทัศนคติของการเรียนรู โดยการใชแบบสอบถาม หรือแบบรายงานตนเอง 

                     2.3.3 ประเมินผลงานท่ีนิสิตไดรับมอบหมาย 

                     2.3.4 ประเมินผลโดยแหลงประสบการณวิชาชีพ /สถานประกอบการ 

                     2.3.5 ประเมินผลโดยใชแบบทดสอบวดัความรอบรู 
 

         3.  ดานทักษะทางปญญา 

3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

3.1.1  วิเคราะห สังเคราะห นําความรอบรู ท้ังดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ 

วิทยาศาสตร ไปใชใหเกิดการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ทําใหรักโลก รักธรรมชาติ                  

รักสิ่งแวดลอม และสามารถอยูรอดในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ท้ังนี้เพ่ือนําไปประยุกตใชในสถานการณ

จริง ทําใหเกิดการปรับตัวใหเขากับสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 

                    3.1.2  แสดงออกถึงการมีวิจารณญาณคิดแบบองครวม โดยสามารถเชื่อมโยงความรูระหวาง

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรได และคิดสรางสรรค ใฝเรียนรู และผลงานนวัตกรรม 

                    3.1.3  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามศตวรรษท่ี 21 และมีคุณลักษณะของการเปน     

ผูประกอบการ 

     

3.1 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

3.2.1 ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) 

                     3.2.2 ใชการเรียนการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based Learning) 

                     3.2.3 ใชการเรียนการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) 

                     3.2.4 ใชการเรียนการสอนโดยการทํางานเปนฐาน (Work-integrated Learning) 

                     3.2.5 ใชการเรียนการสอนนอกสถานท่ี (Field Trips) 

                     3.2.6 ใชการเรยีนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning) 

                     3.2.7 ใชการเรียนการสอนแบบเนนกิจกรรม (Activity-based Learning) 

       3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

             3.3.1 ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบปากเปลา  

                     3.3.2 ประเมินกระบวนการทํางานเปนทีมและการสังเกตพฤติกรรรมการเรยีนรู 

                     3.3.3 ประเมินผลงานท่ีนิสิตไดรับมอบหมาย 

                     3.3.4 ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

                     3.3.5 ประเมินผลโดยใชแบบทดสอบวัดความรอบรู 
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

       4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

                     4.1.1 แสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเปนทีม มีความเปนผูนํา และมี                         

มนุษยสัมพันธ 

                     4.1.2 ปรับตัวใหอยูในสังคมท่ีตางวัฒนธรรมได 

 

          4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล              

    และความรับผิดชอบ  

             4. 2. 1 ใช การ เ รี ยนการสอน ท่ี เน นกา ร เ รี ยนรู แบบร ว ม มือ  (Co-operative and 

Collaborative  Learning) โดยสงเสริมความรับผิดชอบตอการเรียนรู ของตนเองและเพ่ือนรวมกลุม  

                     4. 2. 2 ให นิ สิ ตค นคว า เ รี ยนรู ด ว ยตน เองอย า งต อ เนื่ อ ง  ( Investigative and Life                     

Long Learning) 

                     4.2.3 ใชการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)  

                     4.2.4 ใชการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach)  

 4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

       ความรับผิดชอบ 

  4.3.1 ประเมินความรับผิดชอบการมีสวนรวมของผูเรียนในกิจกรรมการเรียนการ สอนตาง ๆ  

                     4.3.2 ประเมินผลงานท่ีนิสิตไดรับมอบหมายและวัดผลแบบเพ่ือนประเมินเ พ่ือน                      

(Peer evaluation) โดยใหเพ่ือนในกลุมประเมินพฤติกรรมการทํางาน 

                     4.3.3 ประเมินทัศนคติของการใชชีวิตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการใช

แบบสอบถาม หรือแบบประเมินตนเอง 

 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          5.1 ผลการเรียนรูดานการวิเคราะหตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                      5.1.1  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย 

และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง และรูเทาทัน 

                      5.1.2  แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสาร วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็นเนื้อหา 

ท้ัง การพูด การเขียน และการนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ           
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  5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข               

           การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

5.2.1 บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ  

                     5.2.2 ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem - based Learning) 

                     5.2.3 ใชการเรียนการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental - based Learning) 

  5.2.4 ใชการเรียนการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project - based Learning) 

                     5.2.5 ใชการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการทํางาน (Work - integrated Learning) 

          

  5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและ 

          การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  5.3.1 ประเมินความสามารถในการสื่อสาร ท้ังการพูด การเขียน การนําเสนอ จากผลงานที

ไดรับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา 

                     5.3.2 ประเมินความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ 

การนําเสนอจากผลงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

3.1 มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  

1.1 มีความรับผิดชอบ กลาหาญ  เสียสละ  อดทน  ขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย และทํากิจกรรมท่ีมุง

สูความสําเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ  

1.2 มีจรรยาบรรณในการศึกษาคนควาทางวิชาการ/จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และแสดงออก

อยางมีคุณธรรม  จริยธรรม 

1.3 มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต  บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4 ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

 

2. ดานความรู 

2.1 มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางเปนระบบ และรูหลักการ ทฤษฎีในศาสตรท่ี  

เก่ียวของตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวกับวิชาการ/วิชาชีพท่ี

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

2.2 มีความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา งานวิจัยในปจจุบันท่ี 

      เก่ียวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู  

           2.3 มีความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศนท่ีกวางไกล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ 

สถานการณโลก ท้ังดานกายภาพ ชีวภาพ สังคมและวัฒนธรรม และเห็นคุณคาของธรรมชาติ 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 

           3.1 สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริง   

           3.2 สามารถใชทักษะและความเขาใจในองคความรูเพ่ือคนหาขอเท็จจริง จากแหลงขอมูลท่ี  

                หลากหลายในการแกไขปญหา 

           3.3 สามารถเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาท่ีคอนขางซับซอน โดยคํานึงถึงความรูภาคทฤษฎี  

                ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 

           3.4 มีวิจารณญาณคิดแบบองครวม โดยสามารถเชื่อมโยงความรู ระหวางมนุษยศาสตร  

                สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรได และคิดสรางสรรค ใฝเรียนรู แสวงหาความรูตลอดชีวิต มี 

                ทัศนคติเชิงบวก และผลงานนวัตกรรม 
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

           4.1 มีความสามารถในการทํางานเปนทีม มีความเปนผูนํา และมีมนุษยสัมพันธ  เขาใจและ 

  เห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน 

           4.2 มีความรับผิดชอบ มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง  และมีการพัฒนาตนเองท้ังดานรางกาย  

                อารมณ สังคมและจิตใจ 

           4.3 มีทักษะการเรียนรูในสังคมท่ีตางวัฒนธรรม หรือ พหุวัฒนธรรม เขาใจและเห็นคุณคา 

                 ของสังคม ศิลปวัฒนธรรม ท่ีตองนําไปสูการปรับตัวในการเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของ                 

                 สังคมไทยและสังคมโลก 

 

     5. ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมใน

การศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา 

5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล  ประมวลผล  แปลความหมาย 

และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง และรูเทาทัน 

5.3  สามารถสื่อสาร วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็นเนื้อหาท้ังการพูด การเขียน และการ  

 นําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

3.1 มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  

1.1 มีความรับผิดชอบ กลาหาญ  เสียสละ  อดทน  ขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย และทํากิจกรรมท่ีมุง

สูความสําเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ  

1.2 มีจรรยาบรรณในการศึกษาคนควาทางวิชาการ/จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และแสดงออก

อยางมีคุณธรรม  จริยธรรม 

1.3 มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต  บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4 ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

 

2. ดานความรู 

2.1 มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางเปนระบบ และรูหลักการ ทฤษฎีในศาสตรท่ี  

เก่ียวของตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวกับวิชาการ/วิชาชีพท่ี

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

2.2 มีความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา งานวิจัยในปจจุบันท่ี 

      เก่ียวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู  

           2.3 มีความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศนท่ีกวางไกล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ 

สถานการณโลก ท้ังดานกายภาพ ชีวภาพ สังคมและวัฒนธรรม และเห็นคุณคาของธรรมชาติ 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 

           3.1 สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริง   

           3.2 สามารถใชทักษะและความเขาใจในองคความรูเพ่ือคนหาขอเท็จจริง จากแหลงขอมูลท่ี  

                หลากหลายในการแกไขปญหา 

           3.3 สามารถเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาท่ีคอนขางซับซอน โดยคํานึงถึงความรูภาคทฤษฎี  

                ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 

           3.4 มีวิจารณญาณคิดแบบองครวม โดยสามารถเชื่อมโยงความรู ระหวางมนุษยศาสตร  

                สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรได และคิดสรางสรรค ใฝเรียนรู แสวงหาความรูตลอดชีวิต มี 

                ทัศนคติเชิงบวก และผลงานนวัตกรรม 
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

           4.1 มีความสามารถในการทํางานเปนทีม มีความเปนผูนํา และมีมนุษยสัมพันธ  เขาใจและ 

  เห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน 

           4.2 มีความรับผิดชอบ มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง  และมีการพัฒนาตนเองท้ังดานรางกาย  

                อารมณ สังคมและจิตใจ 

           4.3 มีทักษะการเรียนรูในสังคมท่ีตางวัฒนธรรม หรือ พหุวัฒนธรรม เขาใจและเห็นคุณคา 

                 ของสังคม ศิลปวัฒนธรรม ท่ีตองนําไปสูการปรับตัวในการเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของ                 

                 สังคมไทยและสังคมโลก 

 

     5. ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมใน

การศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา 

5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล  ประมวลผล  แปลความหมาย 

และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง และรูเทาทัน 

5.3  สามารถสื่อสาร วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็นเนื้อหาท้ังการพูด การเขียน และการ  

 นําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) 

 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

 

รายวิชา 

  
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อการ 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุมวิชาภาษา 

001201 ทักษะภาษาไทย                  

001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                  

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                  

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

001221 สารสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษาคนควา                  

001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                  

001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน                  

001225 ความเปนสวนตัวของชีวิต                  
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รายวิชา 

  
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อการ 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล                  

001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                  

001228 ความสุขกับงานอดิเรก                  

001229 รูจักตัวเอง เขาใจผูอ่ืน ชีวิตท่ีมีความหมาย                  

001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน                  

001242 การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม                  

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

001231 ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน                  

001232 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต                  

001233 ไทยกับประชาคมโลก                  

001234 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน                  
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รายวิชา 

  
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อการ 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                  

001236 การจัดการการดําเนินชีวิต                  

001237 ทักษะชีวิต                  

001238 การรูเทาทันสื่อ                  

001239 ภาวะผูนํากับความรัก                  

001251 พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม                  

001252 นเรศวรศึกษา                  

001253 การเปนผูประกอบการ                  

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

001271 มนุษยกับสิ่งแวดลอม                  

001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน                  

001273 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน                  

001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน                  



86 

 

รายวิชา 

 

 

  

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อการ 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

001275 อาหารและวิถีชีวิต                  

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว                  

001277 พฤติกรรมมนุษย                  

001278 ชีวิตและสุขภาพ                  

001279 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                  

กลุมวิชาพลานามัย 

001281 กีฬาและออกกําลังกาย                  
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รายวิชา 

  

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อการ 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

205121 การเขียนข้ันพ้ืนฐาน                  

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ                  

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะหเชิงวิชาการ                  

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงาน                  

230410 กฏหมายทรัพสินทางปญญา                  

252111 แคลคูลัสมูลฐาน                  

255111 ชีวสถิติ                  

256103 เคมีเบื้องตน                  

258101 ชีววิทยาเบื้องตน                  

258102 ปฏิบัติการชีววิทยา                  

256121 เคมีอินทรีย                  
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รายวิชา 

 

  

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อการ 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

256254 เคมีวิเคราะหเชิงปริมาณ                  

256343 เคมีเชิงฟสิกสและการนําไปประยุกตใช                  

261103 ฟสิกสเบื้องตน                  

266201 จุลชีววิทยาท่ัวไป                  

266381 
เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและการบริหาร

จัดการหองปฏิบัติการ 
                 

415402 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐาน                  
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รายวิชา 

  

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อการ 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิชาบังคับ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

411101 ชีวเคมีมูลฐาน                  

411102 การจัดการและการสื่อสารขอมูลทางวิทยาศาสตร                   

411202 เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล                  

411206 เทคนิคทางชีวเคมี เซลล และชวีวิทยาโมเลกุล                  

411207 พันธุศาสตรและชวีวิทยาโมเลกุล                  

411302 ชีวสารสนเทศศาสตร                  

411303 ชีวเคมีเชิงภูมิคุมกัน                  

411304 ชีวเคมีเทคโนโลย ี                  

411305 ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา                  

411306 สรีรวิทยาและชีวเคมีของพืช                  

411491 การฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ                  

411492 สหกิจศึกษา                  

411493 การฝกงานในประเทศ                  

411495 วิทยานพินธระดบัปริญญาตรี                  

411497 สัมมนา (ระดับปริญญาตรี)                  
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รายวิชา 

  

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อการ 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิชาเลือก 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

411311 ชีววิทยาสังเคราะหและพันธุวิศวกรรมระดับจีโนม                  

411312 การวิเคราะหทางชีวเคมี                  

411313 จีโนมิกส                  

411314 ชีวเคมีของโปรตีน                  

411321 เทคนิควิจัยดานชีวเคมี                  

411322 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร                  

411323 การเพาะเลี้ยงเซลลเบื้องตน                  

411331 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ                  

 

 

 
  



91 

 

รายวิชา 

  
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อการ 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิชาเลือก 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

411332 เทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมีภูมิคุมกัน                  

411334 ชีวเคมีของเซลลตนกําเนิด                  

411335 การประยุกตชีวเคมีเพ่ือการปองกันและรักษาโรคไม

ติดตอเรื้อรัง 
                 

411341 ชีวเคมีของพืช                  

411343 ชีวเคมีและชีวโมเลกุลทางการเกษตร                  

411344 ชีวเคมีของฮอรโมนพืช                  

411345 ชีวเคมีของพืชสมุนไพร                  

411351 ชีวเคมีอุตสาหกรรม                  

411381 ปญหาพิเศษทางชีวเคมี                  
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

 ใชระบบอักษรลําดับข้ันและคาลําดับข้ันในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชาโดยแบงการ

กําหนดอักษรลําดับข้ันเปน 3 กลุม คือ อักษรลําดับข้ันท่ีมีคาลําดับข้ัน อักษรลําดับข้ันท่ีไมมีคาลําดับข้ัน และอักษร

ลําดับข้ันท่ียังไมมีการประเมินผล  

1.1  อักษรลําดับข้ันท่ีมีคาลําดับข้ัน  ใหกําหนด ดังนี้  
  

อักษรลําดับข้ัน   ความหมาย           คาระดับข้ัน      

A    ดีเยี่ยม    (Excellent)     4.00      

B+   ดีมาก    (Very  Good)     3.50  

   B    ดี    (Good)      3.00      

  C+    ดีพอใช   (Fairly  Good)    2.50  

     C    พอใช    (Fair)      2.00      

D+    ออน    (Poor)      1.50        

D     ออนมาก  (Very Poor)     1.00       

F    ตก    (Failed)      0.00          
 

1.2 อักษรลําดับข้ันท่ีไมมีคาลําดับข้ัน ใหกําหนด ดังนี้  

 อักษรลําดับข้ัน  ความหมาย 

 S   เปนท่ีพอใจ  (satisfactory) 

 U   ไมเปนท่ีพอใจ  (unsatisfactory) 

 W   การถอนรายวิช  (withdrawn) 
  

1.1 อักษรลําดับข้ันท่ียังไมมีการประเมินผล ใหกําหนด ดังนี้ 

อักษรลําดับข้ัน  ความหมาย 

I   การวัดผลยังไมสมบูรณ  (incomplete) 

P   การเรียนการสอนยังไมสินสุด (in progress) 
  

 รายวิชาท่ีกําหนดใหวัดผลและประเมินผลดวยอักษรลําดับข้ัน S หรือ U ไดแก รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต/

สัมมนา/รายวิชาวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี  
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

1. มีคณะกรรมการทวนสอบท่ีคณะ/หลักสูตรแตงตั้ง เพ่ือทําการทวนสอบระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร 

2. การทวนสอบจะดําเนินการในลักษณะของการทวนสอบจากผลการเรียนของนิสิตในแตละรายวิชา หรือ 

ทําการทดสอบความรูองครวมของนิสิตชั้นปท่ี 4 หรือ การดูผลประเมินจากรายวิชาท่ีนิสิตมีการบูรณาการ

องคความรูดวยตนเอง เชน การฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ สหกิจศึกษา การฝกงานใน

ประเทศ หรือ วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี เปนตน 

3. กําหนดรายวชิาของการทวนสอบ อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป 

การศึกษา 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1. ใหอาจารยใหมทุกคน (ถามี) เขารับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

 2. หลักสูตรรวมกับคณะหรือภาควิชาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ แนะแนวอาจารยใหม (ถามี) ใหมีความรูความ

เขาใจนโยบายของคณะ ตลอดจนหลักสูตรท่ีสอน 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

                     2.1.1 ใหขอมูลเก่ียวกับบทบาทและหนาท่ีท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาใน

หลักสูตร ไดแก ผูจัดการรายวิชา ผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอน กรรมการทวนสอบ เปนตน  

2.1.2 สงเสริมใหคณาจารยเขารวมการสัมมนา ฝกอบรม ประชุมทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู 

สรางเสริมประสบการณเพ่ือพัฒนาการสอน การวัดและการประเมินผลอยางตอเนื่อง  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1 ใหคณาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน 

  2.2.2 สงเสริมใหคณาจารยมีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 

มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ดังนี้ 

1.1 ในการดําเนินการจัดทําและติดตาม มคอ.ตาง ๆ ของหลักสูตรใหดําเนินการตามแผนการบริหาร

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ภาคการศึกษาตน/ภาคการศึกษา

ปลาย โดยใหมีการกํากับติดตามโดยคณบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 

- การจัดทําและสง มคอ. 3, 4, 5, 6 , 7 และรายงานตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 

- คณะรายงานการจัดสง มคอ.  3, 4, 5, 6 , 7  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

คณะกรรมการกลั่นกรอกกรองหลักสูตร และงานดานวิชาการ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 

 1.2 อาจารยและภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชา ตองจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนให

เปนไปตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในรายวิชา 

 1.3 มีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ                

ปริญญาตร ี

 1.4 ในการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีการ

ติดตามและรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 1.5 มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยางตอเนื่อง 

 1.6 ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ปและปรับยอยทุกป 

1.7 กําหนดใหอาจารยผูสอนมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาโท 

1.8 สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทางวิชาการ และหรือเปนผูเชี่ยวชาญทางดานชีวเคมี หรือใน

ดานท่ีเก่ียวของ มีการทําวิจัยและมีผลงานตีพิมพ 

 

2. บัณฑิต 

 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดาน และมีการเพ่ิมคุณลักษณะพิเศษของนิสิต คือ มีความรูพ้ืนฐานดานการ

บริหารจัดการหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับทางดานชีวเคมี 
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2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

  จัดทําผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป และผลการสํารวจความพึง

พอใจของนายจาง/ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

นเรศวร คณะวิทยาศาสตรการแพทย โดยผูใชบัณฑิตกําหนดระดับความพึงพอใจของใชบัณฑิตโดยเฉลี่ยอยูใน

ระดับดี – ดีมาก (ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5) 

 

3. นิสิต 

 3.1 การรับนิสิต 

หลักสูตรใชระบบและกลไกในการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผูเขาศึกษาในหลักสูตร

สามรถเขารับการคัดเลือกตามระบบการคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก โครงการระบบรับตรง (โควตา) 

สวนกลาง Admission และโครงการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเปนเลิศ 

หลักสูตรมีการเตรียมความพรอมนิสิตกอนเขาศึกษาโดยมีการจัดโครงการเตรียมความพรอม

สําหรับนิสิตโดยคณะอาจจัดใหมีการอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษหรือทักษะทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน โดยเฉพาะ

ทักษะทางคณิตศาสตรและฟสิกส ท่ีจําเปนเนื่องจากพบวาผูเขาศึกษามีผลการสอบเขาในสวนของภาษาอังกฤษหรือ

คณิตศาสตรอยูในเกณฑคอนขางต่ํา รวมไปถึงการใหแนวทางอาชีพท่ีสอดคลองกับหลักสูตร 

 

 3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต 

  3.2.1 หลักสูตรมีระบบและไกในการควบคุมดูแลใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและแนะแนวแก

นิสิตผานระบบอาจารยท่ีปรึกษาของคณะวิทยาศาสตรการแพทย และคณะกรรมการฝายกิจการนิสิตของคณะ 

  3.2.2 มีหลักสูตรมีระบบและกลไกท่ีชวยสงเสริมและพัฒนานิสิตโดยผานแผนยุทธศาสตร 5 ป

ของคณะ และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ซ่ึงมีการจัดโครงการท่ีประกอบดวยกิจกรรมท่ีเนนการพัฒนา

คุณลักษณะของนิสิตใหตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  3.3.3 มีการสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและสิ่งสนับสนุนทางกายภาพท่ีจําเปน 

เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส รวมท้ังหองเรียน 

หองปฏิบัติการ พ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนิสิต 

  3.3.4 เปดโอกาสใหนิสิตสามารถแสดงความคิดเห็น/รองเรียนผานระบบการประเมินการจัดการ

เรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรูของคณะ และระบบการประเมินการสอนอาจารยออนไลนและระบบการ

ประเมินอาจารยท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
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3.3 ผลท่ีเกิดข้ึนกับนิสิต 

  หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีดําเนินงานในการติดตามและรายงานการคงอยูอยู

ของนิสิต สํารวจความพึงพอใจของนิสิตในการบริหารจัดการหลักสูตรเม่ือสําเร็จการศึกษา และมีระบบในการ

จัดการขอรองเรียน การแกปญหาตอขอรองเรียน ตลอดจนความพึงพอใจในการแกปญหาของนิสิต 

4. อาจารย 

 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย  

  คณะไดใชระบบ และกลไกการรับอาจารยใหมของมหาวิทยาลัยโดยมีระบบและกลไกการ

ดําเนินการวิเคราะหอัตรากําลัง (FTES) และเสนอกรอบอัตรากําลังใหกับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และกําหนด

กรอบอัตรา โดยอาจารยใหมตองมีวุฒิการศึกษาไมตํ่าระดับปริญญาเอก ในสาขาท่ีเก่ียวของ และตองมีคะแนน

ภาษาอังกฤษผานตามเกณฑของมหาวิทยาลัย คณะและภาควิชาไดรวมกันจัดทําแผนอัตรากําลัง (HRM) และ

แผนพัฒนาคุณภาพ/คุณวุฒิอาจารย (HRD) เสนอตอท่ีประชุมคณะและมหาวิทยาลัย คณะ/ภาควิชามีการสงเสริม/

พัฒนาอาจารยท้ังทางดานวิชาการ/การวิจัย/บทบาทการเปนอาจารยท่ีปรึกษา และดานอ่ืนๆ ผานโครงการใน

แผนปฏิบัติการของคณะ/ภาควิชา  

 

4.2 คุณภาพอาจารย 

คณะ/ภาควิชามีการสงเสริมการพัฒนาอาจารยท้ังทางดานวิชาการ การวิจัย บทบาทการเปน

อาจารยท่ีปรึกษา และดานอ่ืนๆ ผานโครงการในแผนปฏิบัติการของคณะ/ภาควิชา โดยในแตละปการศึกษา 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนจะไดรับการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ ในสาขาท่ีเก่ียวของครบทุกคน 

นอกจากนี้มีระบบการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนผานคณะสําหรับผูท่ีมีผลงานตีพิมพ และการยื่นขอตําแหนงทาง

วิชาการ เปนการสรางขวัญและกําลังใจในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง  

 

 4.3 ผลท่ีเกิดข้ึนกับอาจารย 

  คณะ/ภาควิชา มีการวิเคราะหอัตรากําลังของอาจารย การคงอยูของอาจารย ภาระการสอน 

แผนการพัฒนาปรับปรุง ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตอการบริหารหลักสูตร นําผลการวิเคราะห

ท่ีไดมาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีตอเนื่อง 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

  หลักสูตรมีระบบกลไกในการออกแบบหลักสูตรผานคณะกรรมการราง/วิพากษหลักสูตร ควบคุม

กํากับการจัดทําสาระของรายวิชา มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพิจารณาระบบกลไกการออกแบบหลักสูตร หรือ

การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร วิเคราะหผลการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือนํามาทําแผนพัฒนา

ในปตอไป 
        

         5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 หลักสูตรมีระบบการพิจารณาผูสอนโดยคํานึงถึงความถนัดและความชํานาญในเนื้อหาท่ี

สอน รวมท้ังผลงานวิจัยหรือประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชานั้นๆ และเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิท่ี

หลักสูตรกําหนด 

5.2.2 มีระบบและกลไกการกํากับติดตามใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3/             

มคอ.4 ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา และมีการรวบรวมในฐานขอมูลในระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย 

 

5.3 การประเมินผูเรียน 

 5.3.1 มีระบบการประเมินคุณภาพการสอนแบบออนไลนโดยนิสิตทุกรายวิชา และมีการประเมิน

รายวิชาโดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดนําผลประเมินรายวิชาพิจารณา และนําเสนอตอกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพ่ือชี้แจงแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาตอไป และนําไปปรับปรุง มคอ.3 ในภาคการศึกษาถัดไป 

 5.3.2 มีระบบและกลไกการกํากับติดตามใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.5/            

มคอ.6 ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา และมีการรวบรวมในฐานขอมูลในระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย 

 5.3.3 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน หลักสูตรมีการจัดประชุมประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาแตละรายวิชา และนําผลการทวนสอบไปปรับปรุงการเรียนการสอนใน

ครั้งถัดไป 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

  ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดท่ีไดรับจากการจัดสรรจากภาควิชา คณะและ

มหาวิทยาลัย เพ่ือใชในการบริหารจัดการหลักสูตรตามความเหมาะสม 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

  - คณะมีหองคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอนจํานวน 32 เครื่อง และมีระบบ WiFi ท่ัวท้ังตึก

ประมาณ 30 จุด 

  - คณะมีสถานบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรการแพทย สามารถเปนแหลงเรียนรูจากการปฏิบัติ

จริงใหเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

  - มหาวิทยาลัยมีหองสมุดหลักจํานวน 2 แหง คือ สํานักหอสมุด และหอสมุดสาขาวิทยาศาสตร

สุขภาพ (คณะแพทยศาสตร) มีหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 225,400 

เลม สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 247,069 เลม และสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 100,236 เลม มีวารสารภาษาไทย 

470 เรื่อง และภาษาอังกฤษ 105 เรื่อง ฐานขอมูลจํานวน 65 ฐาน            สื่อการเรียนรูอ่ืน ๆ และหองยอย

สําหรับศึกษาดวยตนเอง 

 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 คณะสํารวจความตองการ ทรัพยากรการเรียนการสอน ไดแกตํารา หนังสือ เครื่องมืองานวิจัย 

ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน และแจงคณะหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือจัดหาใหเพียงพอในทุกปงบประมาณ 

 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู 

  คณะสํารวจความตองการสิ่งสนับสนับการเรียนรู และสิ่งสนับสนุนทางกายภาพท่ีจําเปนเชน 

อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส รวมท้ังหองเรียน 

หองปฏิบัติการ พ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนิสิต และทําการประเมินความพึงพอใจ และความ

พรอมของนิสิตเปนประจําทุกป 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

7.1 ตัวบงช้ีหลัก (Core KPIs) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีจะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอยตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

ท่ี ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอย

ละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา

มี) 

 

X 

   

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก

รายวิชา 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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ท่ี ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน   

60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอย

รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนใน

แตละปการศึกษา 

X X X X X 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน      กลยุทธการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรยีนรู จากผลการ

ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7 ปท่ีแลว 

 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการ

ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 

50  ตอป 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/

บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยไมนอยกวา  3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

    

X 

 

X 

12 

 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมี

ตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

X 
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เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือการรับรองและเผยแพรหลักสูตร 

 เกณฑการประเมินผลการดําเนินการ เปนไปตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ(TQF : HEd) หลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF : HEd) 

ตองมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ท่ี 1-5) และตัวบงชี้ท่ี 6-12 จะตองดําเนินการใหบรรลุ

ตามเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ในปท่ีประเมิน ผลการประเมินการดําเนินการจะตองเปนไปตาม

หลักเกณฑนี้ตอเนื่องกัน 2 ป จึงจะไดรับรองวาหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพรตอไป และจะตองรับการประเมิน

ใหอยูในระดับดีตามหลักเกณฑนี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางตอเนื่อง 
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7.2 ตัวบงช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Lerning Outcomes) 

Expected Lerning Outcomes เปนตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีกําหนดใน มคอ.2 จะถูกควบคุมตัว

บงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา โดยในหลักสูตรวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยา

โมเลกุล กําหนดตัวบงชี้ของหลักสูตร ดังตอไปนี้ 

 

ท่ี ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

ในระดับ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

คา

เปาหมาย 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1 สามารถประยุกตใชความรู

ทางดานชีวเคมีและชีววิทยา

โมเลกุลเพ่ือประกอบอาชีพ 

ห รื อ ทํ า ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง

ทางดานการวิจัย 

รอยละ 70     70 

2 มี ทั กษะการสื่ อ ส า รและ

ถายทอดองคความรูทางดาน

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

ได 

รอยละ 50   50 55 60 

3 มีคุณธรรม ความซ่ือสัตย  

สามารถปรับตัวและทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได 

รอยละ 

100 

100 100 100 100 100 

 

4 

มี ทั กษะกา ร เ รี ย น รู แ ล ะ

สามารถใชเทคโนโลยีเ พ่ือ

เพ่ิมพูนองคความรูในศาสตร

ทางดานชีวเคมีและชีววิทยา

โมเลกุลได 

รอยละ 70   70 75 80 
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7.3 ตัวบงช้ีในระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะถูกควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กํากับ ติดตาม ประเมิน ตัว

บงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยมหาวิทยาลัย  

 

ท่ี 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน

ในระดับมหาวิทยาลัย 

คา

เปาหมาย 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1 รอยละของรายวิชาเฉพาะ

ดานท้ังหมดท่ีเปดสอนมี

วิทยากรจากภาคธุรกิจ

เอกชน/ภาครัฐมาบรรยาย

พิเศษอยางนอย 1 ครั้ง 

รอยละ 25 

ของ

รายวิชา

เฉพาะดาน

ท่ีเปนวิชา

บังคับ 

25 25 25 25 25 

2 รอยละของนิสิตท่ีสอบ

ภาษาอังกฤษผานตาม

เกณฑท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

รอยละ 50   30 40 50 

3 รอยละของนิสิตท่ีสอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศผาน

ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

รอยละ 50 

 

  30 40 50 

4 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงาน

ทํา/ประกอบอาชีพอิสระใน 

1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 

รอยละ 80    80 90 

5 นิสิต/บัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาไปแลวสราง

ชื่อเสียงในระดับชาติและ

นานาชาติ 

ไมนอยกวา  

2 คน 

   1 2 
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ท่ี 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน

ในระดับมหาวิทยาลัย 

คา

เปาหมาย 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

6 รอยละของจาํนวนรายวิชา

ท่ีมีการเรียนการสอนใน

ลักษณะบูรณาการศาสตร 

รอยละ 25 

ของ

รายวิชา

เฉพาะดาน

ท่ีเปนวิชา

บังคับ 

  25 25 25 

7 รอยละของจาํนวน

โครงงาน/วิจัย/วิทยานิพนธ

ระดับปริญญาตรี 

ในลักษณะบูรณาการ

ศาสตร 

รอยละ 50    50 50 

8 จํานวนนวัตกรรมท่ีสรางข้ึน

โดยนิสิตในระดับปริญญา

ตร ี

รอยละ 5    5 5 

9 จํานวน start-up/ 

entrepreneurship  

รอยละ 5    5 5 

10 จํานวนเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการกับ

ภาครัฐ เอกชน  

สถานประกอบการ ใน

ประเทศ และ หรือ

ตางประเทศ 

รอยละ 25   20 25 25 

11 จํานวนพ้ืนท่ีเปาหมาย 

(target area) ใหผูเรียนได

พัฒนาองคความรูและสราง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต

ความเปนอยูของประชาชน 

รอยละ 5     5 
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คํานิยาม 

พ้ืนท่ีเปาหมาย หมายถึง พ้ืนท่ีเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของ ภาคเหนือ  ภาคเหนือตอนลาง  

นวัตกรรม หมายถึง  นวัตกรรม หมายถึง การนําความรูและความคิด มาสรางสรรค มาใชในการสรางหรือ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่งอ่ืน ๆ ซ่ึงจะทําใหเกิดสิ่งใหมเพ่ือ

ทําใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม  

สตารทอัพ (Startup) หมายถึง ธุรกิจเกิดใหมท่ีตองการสรางความเปลี่ยนแปลงดวยนวัตกรรมท่ีแตกตางเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมและมีการเติบโตทางธุรกิจอยางรวดเร็ว  

ผูประกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีทําธุรกิจ โดยมุงม่ันท่ีจะทําใหสิ่งท่ีตนตองการเปนจริง และเม่ือตองเผชิญกับ

ปญหาก็จะคนหาหนทางเพ่ือใหธุรกิจประสบผลสําเร็จตามท่ีตั้งใจ   
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

     1.1.1 มีการประชุมรวมกันของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานกล

ยุทธการสอน 

     1.1.2 การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู จากวิธีการท่ีใชโดยการใชแบบประเมิน

รายวิชา หรือแบบสอบถาม หรือการสนทนากับกลุมนิสิต ในระหวางหรือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

     1.1.3 นําผลประเมินจากการเรียนรูของนิสิตมาวางแผนกลยุทธการสอน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

     1.2.1 ผูเรียนประเมินการสอนของผูสอนโดยประเมินผลออนไลน ซ่ึงจัดทําโดยมหาวิทยาลัย 

     1.2.2 อาจารยแตละทานเสนอแนวทางการปรับปรุงการสอนของตนเองตอหัวหนาภาควิชา เพ่ือ

ปรับปรุงตอไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ดําเนินการสํารวจขอมูล ประเมินหลักสูตรโดยภาพรวมโดยนิสิตชั้นปท่ี 4  และบัณฑิต 

 2.2 มีการเยี่ยมชม ประเมินและใหขอเสนอแนะจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

 2.3 แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

 2.4 ประเมินผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้ของหลักสูตร (หมวด 7 โดยผูใชบัณฑิต และคณะกรรมการประเมิน

หลักสูตร) 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 คน โดยเปนผูทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล/สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ อยางนอย 1 คน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ทําการรวบรวมขอมูล เพ่ือใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม ในแตละรายวิชา กรณีท่ี

พบปญหาของรายวิชา ก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ใน

การปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะดําเนินการทุก 5 

ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
           ผลงานทางวิชาการ การคนควา วจิัย การแตงตํารา 

    หรอื หนังสือของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ผศ.ดร.กฤษณ ตันตนะรัตน 

(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr.Krit Tantanarat  

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

online 

-  
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมได

นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ

ปพิชญา นารี, ปนัดดา จันทรเนย และ กฤษณ ตันตนะรัตน. การโคลนและจําลองโครงสรางของไกลโคล

ซิลทรานเฟอเรส Os02g11110 และ Os11g38650 จากขาว (Oryza sativa L.) วารสารวิทยาศาสตรบูรพา ปท่ี 22 

(ฉบับพิเศษ) การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตรวิจยัครั้งท่ี 9” หนา 343-353,2017  

Rattikarn Buaruaeng, Kamrai Woranoot, Anupan Kongbangkerd, Krit Tantanarat, Chonnanit 

Choopayak. Expression analysis of Sesquiterpene synthase gene in Piper betle L. The 5th 

International Biochemistry and Molecular Biology (BMB). May 2016;253-256  
 

Ellis O’Neill, Stevenson, C. E. M., Krit Tantanarat, Latousakis, D., Donaldson, M.I., Rejzek M., 

Nepogodiev S.A., Limpaseni T., Field, R.A., Lawson D.M. Structural Dissection of the Maltodextrin 

Disproportionation Cycle of the Arabidopsis Plastidial Enzyme DPE1. Journal of Biological chemistry.: 

(2015). DOI: 10.1074/jbc.M115.682245  
 

Krit Tantanarat, Ellis O'Neill, Martin Rejzek, Robert, R. A and Tipaporn Limpaseni. 

Expression and characterization of 4-α-glucanotransferase genes from Manihot esculenta Crantz and 

Arabidopsis thaliana and their use for the production of cycloamyloses. Process Biochemistry.: 49: 84-

89 (2014). DOI: 10.1016/j.procbio.2013.10.009.  
 

 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติทีมี่อยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

Ellis O’Neill, Stevenson, C. E. M., Krit Tantanarat, Latousakis, D., Donaldson, M.I., Rejzek M., 

Nepogodiev S.A., Limpaseni T., Field, R.A., Lawson D.M. Structural Dissection of the Maltodextrin 

Disproportionation Cycle of the Arabidopsis Plastidial Enzyme DPE1. Journal of Biological chemistry.: 

(2015). DOI: 10.1074/jbc.M115.682245  
 

Krit Tantanarat, Ellis O'Neill, Martin Rejzek, Robert, R. A and Tipaporn Limpaseni. 

Expression and characterization of 4-α-glucanotransferase genes from Manihot esculenta Crantz and 

Arabidopsis thaliana and their use for the production of cycloamyloses. Process Biochemistry.: 49: 84-

89 (2014). DOI: 10.1016/j.procbio.2013.10.009.  

 
 

0.4 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

              ปพิชญา นารี, ปนัดดา จันทรเนย และ กฤษณ ตันตนะรัตน. การโคลนและจําลองโครงสรางของไกลโคล

ซิลทรานเฟอเรส Os02g11110 และ Os11g38650 จากขาว (Oryza sativa L.) วารสารวิทยาศาสตรบูรพา ปท่ี 22 

(ฉบับพิเศษ) การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตรวิจยัครั้งท่ี 9” หนา 343-353,2017  

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง ทาง

วิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

ลงชื่อ …………………………………………. 

        (ผศ.ดร.กฤษณ ตันตนะรัตน) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ชื่อ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ผศ.ดร.กญัจนณัฏฐ  เทอญชชูีพ 

(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr.Kanchanat  Ternchoocheep  

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

online 

-  
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา

ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

 

 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ

- 
 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติทีมี่อยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

The recovery and protective effects of asiatic acid on differentiated human 

neuroblastoma SH-SY5Y cells cytotoxic-induced by cholesterol.Kanchanat Ternchoocheep, 

Damrassamon Surangkul, Sukhgij Ysothonsreekul.  Asian Pac J. Trop Biomed 2017; 7(5): 416-420.   

          

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน

นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

               The relationship between cholesterol and Tau protein expression in human 

neuroblastoma SH-SY5Y cells.  Kanchanat  Ternchoocheep.  NU. International Journal 

of Science 2018; Vol.15 No.2 ,(July 2018 – December 2018) : in press         

   

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

ลงชื่อ……………….................. 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญจนณัฏฐ  เทอญชูชีพ) 

 เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ผศ.ดร.จงรักษ อรรถรัฐ 

(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr.Jongrak Attarat  

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1.  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา

ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 

 

 
 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
               

 Tatsanee Suteewan, Nunticha Somrit, Jongrak Attarat. 2018. Antioxidant activity and cytotoxicity 

effect of mushroom extracts. Proceeding of The 44th Congress on Science and Technology of Thailand 

(STT 44). P.119-123. 
 

  Napat Khamma, Nalinipa Lormreung, Nunticha Somrit, Rapeepun Punkornkun, Jongrak Attarat. 

2017. Decolorization of synthetic dyes by enzymes from Hypsizygus mushrooms. Proceeding of The 43rd 

Congress on Science and Technology of Thailand (STT 43). P125-129. 
 

   Benjawan Suksiriphattanapong, Jongrak Attarat, Waraporn Kasekarn, Antioxidant activity and 

effects of Lentinus squarrosulus extract on cell proliferation and alkaline phosphatase activity of human 

fetal osteoblast cell line. Proceeding of The 43rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 

44). P118-122. 
      

0.2 

11.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

               Siriporn Bangkratok, Panukul Boonjuay, Tassanee Phermthai, Jongrak Attarat. Biological activity 

hot water and ethanol extract from three edible mushrooms. Proceeding of MFUIC & KTCM conference. 

November 23-25, 2016. Maefah Luang University, Thailand. P.72-77. 
                

0.4  

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

                Kanoktip Petcharat, Meharvan Singh, Kornkanok Ingkaninan, Jongrak Attarat,  Sukkid 

Yasothornsrikul. Bacopamonnieri Protects SH-SY5Y Cells Against tert-Butyl Hydroperoxide-induced Cell 

Death via the ERK and PI3K Pathways. Siriraj Med J, 67, 1, January-Fabruary 2015.  

 

               Attarat, J. and Suteevan, T. 2015. Bioactive Compounds in Three Edible Lentinus Mushrooms. 

Walailak Journal of Science and Technology. 12(6): 491-504.  

 

 
 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่

ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 1 
 

- 

 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

ลงชื่อ …………………………………………. 

        (ดร.จงรักษ อรรถรัฐ) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ผศ.ดร.ชนนิษฏ ชูพยัคฆ 

(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr.Chonnanit Choopayak 

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

online 

-  
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา

ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

 

 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
 

กชกร อรัญญกานนท, ปราณี นางงาม และ ชนนิษฏ ชูพยัคฆ. การพัฒนาวิธีการกระตุนการงอกของเมล็ดวัชพืช

บริเวณนาขาวงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 14. 1 พฤศจิกายน 2561. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

วารุณี พลชัยมาตย, ชนนิษฏ ชูพยัคฆ และ กําไร วรนุช. ผลอัลลีโลพาธีจากสารสกัดใบดีปลีตอการงอกและการ

เจริญเติบโตของวัชพืชและพืชเศรษฐกิจบางชนิด. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรวิจัย ครั้งท่ี 9. 25-26 พฤษภาคม 2560. 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

รัตติกานต บัวเรือง, กฤษณ ตันตนะรัตน, ปนัดดา จันทรเนย, และ ชนนิษฏ ชูพยัคฆ. การศึกษาลักษณะโมเลกุล

ซีดีเอ็นเอและการผลิตโปรตีนลูกผสมเซสควิเทอรปนซินเทสในพลู. การประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตรวิจัย ครั้งท่ี 8 30-31 

พฤษภาคม 2559, 58-63. 
 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

Kodchakorn Aranyakanon, Rattikarn Buaruaeng, Thunyared Kaewkhaw, Paphitchaya Naree and 

Chonnanit Choopayak. MOLECULAR AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF SESQUITERPENE 

SYNTHASE1 from Piper betle L., ในงานประชุมวิชาการ The 8th International Biochemistry and Molecular 

Biology (BMB). July 2018. 
 

Rattikarn Buaruaeng, Kamrai Woranoot, Anupan Kongbangkerd, Krit Tantanarat, Chonnanit 

Choopayak. Expression analysis of Sesquiterpene synthase gene in Piper betle L. ในงานประชุมวิชาการ 

The 5th International Biochemistry and Molecular Biology (BMB), May 2016, 253-256. 

 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่

0.8 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 1 

Kamrai Woranoot, Paphitchaya Naree, Anupan Kongbangkerd, Kanjana Wongkrajang, Rattikarn 

Buaruaeng, Chonnanit Choopayak. Phytotoxic effects of Piper betle L. extracts on germination of 

Chloris barbata Sw. and Eclipta prostrata L. weeds. NU. International Journal of Science 2015; 12(1): 11.-

24  

กําไร วรนุช, รตัติกานต บัวเรือง, อนุพันธ กงบังเกิด, คํารพ รัตนสุต และ ชนนิษฏ ชูพยัคฆ เมทิลจัสโมเนทและ

การทําใหเกิดแผลกระตุนการแสดงออกของยีน sesquiterpene synthase ในเน้ือเยื่อเพาะเลี้ยงพลู Genomic and 

Genetics.  2558; 8(3) :182-190.  
 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

ลงชื่อ …………………………………………. 

        (ผศ.ดร.ชนนิษฏ ชูพยัคฆ) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ผศ.ดร.ดามรัศมน สุรางกูร 

(ภาษาอังกฤษ) :  Asst.Prof.Dr.Damratsamon Surangkul 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา

ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

 

 

 

 

 

 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
 

ดามรัศมน สุรางกูร, กมลวรรณ ศรีสวัสดิ์, ประกรณ เลิศสุวรรณไพศาล,อรณุลักษณ โชตินาครินทร  

และ ภรภัทร สาอางค. การศึกษาสารสกัดรากยอบานตอฤทธ์ิยับยั้งการทํางานของเอนไซมอะซติิลโคลีนเอสเทอเรส. ใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 

4 : Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน; 23 มีนาคม 2561; ศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง. 

พิษณุโลก: มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม; 2561, หนา 383-388.  
 

Pokawattana T, Seesangboon A, Srikummool M, Surangkul D, Kespechara K, 

Hiranyakas A and Popluechai S. Effect of butyrate on colorectal cancer stem cells surface marker genes 

expression analysis by qRT-PCR. Proceedings of the 20th National Genetics Conference. June 15-17, 2017 

Bangkok, Thailand; 2017, p. 209-216 
 

จิรารตัน ภูหัดสวน, อภินันท ลิ้มมงคล, ดามรัศมน สุรางกูร และเมธวี ศรีคํามูล. คณุสมบัติในการตานอนุมูลอิสระ

ของสารสกัดโปรตีนจากถ่ัวลสิงงอกพันธุกาฬสินธุ 2. ใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, บรรณาธิการ. การประชุม

วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 38; 19-20 กุมภาพันธ 2559; มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณโุลก: 

มหาวิทยาลยันเรศวร; 2559, หนา 521-5. 
 

เมธวี ศรีคํามลู, ดามรัศมน สุรางกูร และจารภุัค แสนสมชัย. ฤทธการตานอนุมลูอิสระของสารสกัดจากวานคางคาว

ดํา และ บัวบก. ใน กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดบัชาตินเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 

11: Research Innovation; 21-21 กรกฎาคม 2558; มหาวิทยาลยันเรศวร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลยันเรศวร; 2558, หนา 

522-30. 

 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 

วารสารวิชาการระดับชาติ 

Pahol Saansoomchai, Apinun Limmongkon, Damratsamon Surangkul, Teera Chewonarin and 

MetaweeSrikummool. Enhanced VEGF Expression in Hair Follicle Dermal Papilla Cells by Centella asiatica 

Linn. CMU J.Nat.Sci. 2018;17(1):25-37. 

 

 

0.4 

http://cmuj.cmu.ac.th/
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 

            Kamonwan Srisawad, Apinun limmongkon, Pornpat samang and Damratsamon Surangkul. Oral 

presentation in title “Effect of Morinda citrifolia L. root ethanolic extract on SK-N-SH neuroblastoma cells 

induced by H2O2”. The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44 .( Oct 29-31 , 2018 

Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC), Bangkok, Thailand; 2018, p. 114-118 . 
 

            Nongluk Saikachain, Worasak Kaewkong and Damratsamon Surangkul. Poster presentation in title 

“Butyrate selectively enriches stem-like cells in HCT116 human colon cancer cells”. The 43rd Congress on 

Science and Technology of Thailand (STT 43). Oct 17-19, 2017 Chulalongkorn University, Bangkok, 

Thailand; 2017, p.224-230. 
 

 Pokawattana T, Popluechai S, Srikummool M, Surangkul D, Kespechara K, Hiranyakas A. The 

expression analysis of P53 affected by sodium butyrate treatment on HCT116 stem cells using qPCR. 

Proceedings of the 5th International Biochemistry and molecular biology conference. May 26-27, 2016 

Songkhla, Thailand; 2016, p. 443-446. 
 

 Yosudjai J, Lertkaeo P, Limmongkon A, Srikummool M, Boonsong T, Surangkul D. Antioxidative 

and neuroprotective activities of peanut sprout extract (Kalasin 2). Proceedings of the 5th International 

Biochemistry and molecular biology conference. May 26-27, 2016 Songkhla, Thailand; 2016, p. 426-428. 
 

 Pakwan S, Bulanawichit W, Limmongkon A, Surangkul D, Srikummool M, Boonsong T. Inhibitory 

effects of peanut sprout extract on mouse 3T3-L1 adipocytes differentiation. Proceedings of the 

Ramkhamhaeng University International Research Conference. Sep 2 - 3, 2015 Bangkok, Thailand; 2015, p. 

142-5. 

 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

Kanchanat Ternchoocheep, Damrassamon Surangkul, Sukhgij Ysothonsreekul. The recovery and 

protective effects of asiatic acid on differentiated human neuroblastoma SH-SY5Y cells cytotoxic-induced 

by cholesterol. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2017;7(5):416-420.  
 

Apinun Limmongkon, Prachya Janhom,Ampika Amthong, Muenfan Kawpanuk, Patcharaporn 

Nopprang, Jirarat Poohadsuan, Suwaree Saijeen, Damratsamon Surangkul, Metawee Srikummool, Tantip 

Boonsong. Antioxidant activity, total phenolic, and resveratrol content in five cultivars of peanut sprouts. 

Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2017;7(4):332-338.  
 

1 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116305056
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116305056
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116305056
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116304567
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116304567
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116304567
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116304567
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116304567
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116304567
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116304567
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116304567
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116304567
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116304567
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116304567
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116304567
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

  Lertkaeo P, Limmongkon A, Srikummool M, Boonsong T, Supanpaiboon W, Surangkul D. 

Antioxidative and neuroprotective activities of peanut sprout extracts against oxidative stress in SK-N-SH 

cells. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2017;7(1):64-69.  

           

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

- 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 

 

ลงชื่อ …………………………………………. 

        (ผศ.ดร.ดามรัศมน สุรางกูร) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116301769
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116301769
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116301769
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116301769
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116301769
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116301769
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ผศ.ดร.ธารทิพย บุญสง 

(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr.Tantip Boonsong  

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา

ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

 

 

 

 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

ธนกร เกิดอินทร และธารทิพย บุญสง. ผลของสารสกัดจากขาวกลองและขาวกลองงอกตอการเปลี่ยนแปลงเปน

เซลลไขมันในเซลลไขมัน 3T3-L1 ของหนู. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งท่ี 1 

“สรางเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย กาวอยางมั่นใจเขาสู AC”อุบลราชธานี วันท่ี 29 กรกฎาคม 2559, หนา 1-

13 
 

วาจาทิพย บูรณวิชิต และ ธารทิพย บุญสง. แคดเมียมเหน่ียวนําใหเกิดอนุมูลอิสระและรบกวนการแสดงออกของยีน

สารตานออกซิเดช่ัน ในเซลลเพาะเลี้ยงเซลลรก เจอีจี-3 เซลล. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 

ครั้งท่ี 5 วันท่ี    16-17 กรกฎาคม 2558, มหาวิทยาลัยศิลปากร, หนา 3766-3778 
 

วาจาทิพย บูรณวิชิต, เอกรินทร ชุลีกร, และ ธารทิพย บุญสง. การกระตุนการแสดงออกของยีนตานออกซิเดช่ันโดย

แคดเมียมในเซลลรกเจอีจี-3. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรวิจัยครั้งท่ี 10 วันท่ี 30-31 มีนาคม 2558, 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, หนา 1-7 
 

ธนกร เกิดอินทร, ปนัดดา จันทรเนย, และ ธารทิพย บุญสง. ผลของการลดการเพ่ิมจํานวนและการสะสมไขมันของ

สารสกัดจากขาวกลองในเซลลเพาะเลี้ยงเซลลไขมัน 3T3-L1 ของหนู. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรวิจัย ครั้งท่ี 

10 วันท่ี 30-31 มีนาคม 2558, มหาวิทยาลัยนเรศวร, หนา 1-7 
 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

Siriporn Pakwan and Tantip Boonsong. Peanut ethanol (Tainan 9) exerts anti-differentiation effect 

through PPARγ, FAS and HSL in 3T3-L1 adipocytes. 20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN). 14-16 

December, 2016, Rama Gardens Hotel, Bangkok, THAILAND. p.107-112. 
 

Yosudjai J, Lertkaeo P, Limmongkon A, Srikummool M, Boonsong T, Surangkul D. Antioxidative and 

neuroprotective activities of peanut sprout extract (Kalasin 2).  Proceedings of the 5th International 

Biochemistry and molecular biology conference. 26-27 May, 2016, Songkha, Thailand. p.426-428. 
 

Siriporn Pakwan, Wajathip Bulanawichit, Apinun Limmongkon, Damratsamon Surangkul, Metawee 

Srikummool, and Tantip Boonsong. Inhibitory effects of peanut sprout extract on mouse 3T3-

L1adipocytes differentiation. Ramkhamhaeng University International Research Conference (RUIRC2015). 2-

3 September 2015, Bangkok, Thailand. p.142-149. 

0.4 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

Wajathip Bulanawichit, Thanagon Kirdin and Tantip Boonsong. (2018). Effects of brown rice and 

germinated brown rice extracts from Thai rice cultivars (PL2 and KDML105) on adipogenic, adipocytokine, and 

antioxidant genes in 3T3-L1 adipocytes. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. 17(2): p.79-96.  
 

Lertkaeo P, Limmongkon A, Srikummool M, Boonsong T, Supanpaiboon W, Surangkul D. (2017). 

Antioxidative and neuroprotective activities of peanut sprout extracts against oxidative stress in SK-N-SH 

cells. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 7(1): p.64-69.  
 

Apinun Limmongkon, Prachya Janhom, Ampika Amthong, Muenfan Kawpanuk, Patcharaporn 

Nopprang, Jirarat Poohadsuan, Thapakorn Somboon, Suwaree Saijeen, Damratsamon Surangkul, Metawee 

Srikummool, Tantip Boonsong. (2017). Antioxidant activity, total phenolic, and resveratrol content in five 

cultivars of peanut sprouts. Asian Pac J Trop Biomed. 7(4): p.332–338.  

 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

Wajathip Bulanawichit, Thanagon Kirdin, Theerapong Chaimee and Tantip Boonsong. (2014). Low-

level cadmium exposure induces metallothionein and heme oxygenase-1 gene expression in human 

choriocarcinoma cell line JEG-3. Naresuan University Journal 22(1): p.91-103.  

 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 
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ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง ทาง

วิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

ลงชือ่ ………….............................……. 

     (ผศ.ดร.ธารทิพย บุญสง) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ชื่อ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ผศ.ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร 

(ภาษาอังกฤษ) : Asst.prof.Dr.Netnaphis Warnnissorn  

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

 

 

 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
 

ศรัญญา นันทะนะ, ประทีป วรรณิสสร และ เนตรนภิส วรรณิสสร  ฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรียของ 

อนุพันธแซนโทนจากเปลือกมังคุดตอเช้ือสแตปฟโลคอคคัสออเรียสและการอยูรอดของเซลลสรางเคอราทิน (Antimicrobial 

activity of xanthone derivatives from mangosteen pericarp against Staphylococcus aureus and viability of 

keratinocytes) Proceedings (Oral presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งท่ี 10 วันท่ี 20-21 

กรกฎาคม 2560  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร, หนา 192-200 
 

Nichakarn Kwankeaw, Netnaphis Warnnissorn, Uthai Wichai and Prateep  

Warnnissorn.  The Effect of Capsaicin and The Expression of Psoriasin protein on human keratinocyte HaCaT 

cell line in vitro.  Proceeding (Oral Presentation) The Nation and International Graduate Research Conference 

2017, March 10, 2017.  Pote Sarasin Building, Khon Kaen University, p.621-626. 
 

เนตรนภิส วรรณิสสร, สายศิริ มีระเสน และพฤฒินันท สุฤทธ์ิ. A Study of Community Participation of the 

Elderly Operated in Thai Herb, at Bo-Tong Sub-district, Phitsanulok Province. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  

บรรณาธิการ การประชุมวิชาการระดับบัณฑติศึกษา คณะพลศึกษา: กระบวนการโอลิมปกกับการพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ; 2-

3 มิถุนายน 2558; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพมหานครฯ:  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558, หนา 142-152. 
 

เนตรนภิส วรรณิสสร, สายศิริ มีระเสน, เอกรินทร ชุลีกร และพฤฒินันท สุฤทธ์ิ. The supportive for Adult 

Operated in Thai Herb at Bo-Tong Sub-district, Phitsanulok Province. มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรณาธิการ การประชุม

วิชาการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาตนิเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 10 “เครือขายวิจัย สรางความรูสูอาเซียน”, 22-23 กรกฎาคม 

2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก :  มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2557, หนา 235-237 
 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

Nantaporn Pinnak, Intira Pethtubtin, Thanchanok Muangman, Prateep Warnnissorn and Netnaphis 

Warnnissorn.  Tamarind seed coat extract reduces oxidative stress on hydrogen peroxide- induced HaCaT 

keratinocytes.  Proceedings (Poster presentation) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  “The 5th current drug 

development international conference and the 3rd international conference on herbal and traditional 

medicine 2018   (CDD & HTM 2018)” วันท่ี 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา หนา 

198-200             

 

 

0.4 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 
- 

 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

เนตรนภิส วรรณิสสร และ ประทีป วรรณิสสร. (2558). ขอมูลใหมกับกลไกการออกฤทธ์ิและสหสัมพันธทางคลินิก

ของแกรนูไลซิน วารสารนเรศวรพะเยา วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม ถึง 

สิงหาคม พ.ศ. 2558. หนา 113-121 
 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….. 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนตรนภิส วรรณสิสร) 

เจาของประวัติและผลงานทางวชิาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ผศ.ดร.ปนัดดา จันทรเนย 

(ภาษาอังกฤษ) : Asst.prof.Dr.Panatda Jannoey 

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

 

 

 

 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
 

            ธนกร เกิดอินทร, ปนัดดา จันทรเนย, และ ธารทิพย บุญสง., 2015, "ผลของการลดการเพ่ิมจํานวนและการสะสมไขมัน

ของสารสกัดจากขาวกลองในเซลลเพาะเลี้ยงเซลลไขมัน 3T3-L1 ของหนู.". งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรวิจัย ครั้ง

ท่ี 7 ประจําป 2558,  BI-O-020, p.1-7. 
 

 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

             Thapakorn Somboon , Thanakorn Wongsa, Anupan Kongbangkerd , Panatda Janneoy and Apinun 

Limmongkona.The induction of peanut hairy root culture for production of antioxidant compounds. The 5th 

International Biochemistry and Molecular Biology conference. 26-27 May 2016, Songkha, Thailand. pp 261-264 
 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

Jannoey P , Channei  D, Kotcharerk J and Nomura M. (2017). Expression Analysis of Genes Related to 

Rice Resistance Against Brown Planthopper, Nilaparvata lugens.    

RICE SCI, 24(3): 163-172.  
 

 Channei D, Jannoey P,  Nakaruk A . Phanichphant S. (2017). Photocatalytic Activity of Cu-Doped Cerium 

Dioxide Nanoparticles. Key Engineering Materials. ISSN: 1662-9795(751): 801-806.  
 

Chaiwon T, Jannoey P, Channei D. (2017). Preparation of Activated Carbon from Sugarcane Bagasse 

Waste for the Adsorption Equilibrium and Kinetics of Basic Dye. Key Engineering Materials . ISSN: 1662-9795, 

(751), 671-676.  
 

 Chairote, E  and Jannoey P. (2016). Influence of Air Limitation and Histidine Addition on Citrinin 

Content and Color of Thai Glutinous Rice, Korkor 6( RD 6 ), Red    Yeast Rice. Chiang Mai J. Sci. 43: 1-6.  
 

 Jannoey P., Pongprasert Weerathep., Lumyong .S.,  Roytrakul S., and Nomura M. (2015). Comparative 

proteomic analysis of two rice cultivars (Oryza sativa L.) contrasting in Brown Planthopper (BPH) stress 

resistance. Plant Omic Journal 8(2):96-105.  

 

 

1 

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/bibtex/entry/3179/update/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/bibtex/entry/3179/update/
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

Naree P, Jannoey P and Tantanarat K. (2017). Molecular Cloning and Docking of Two 

Glycosyltransferases, Os02g11110 and Os11g38650, from Oryza sativa L. Burapha Science Journal (special 

volume). 343-353. 
 

Phetrungnapha A  and  Jannoey P. (2017). Comparative analysis of miRNA expression in Oryza 

sativa cultivar PTB33 and TN1. NU. International Journal of Science 14(1):37- 47.  
 

Jannoey P , Channei  D and  Kotcharerk J. (2016). Identification of some volatile compounds in rice 

infestation with brown planthopper (BPH) Nu. International journal of Science. 13(2): 46-61.  
 

  Jannoey P. and Channei  D. (2015). Synthesized nanochitosan induced rice  

chitinase isozyme expression; application in brown planthopper (BPH) control . NU. International Journal of 

Science. 12(1) :25 - 37.  
 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 

 

ลงช่ือ…………………………………………………….. 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนัดดา จันทรเนย) 

เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ผศ.น.สพ.ดร.พันธุชนะ สงวนเสริมศรี 

(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr.Phanchana Sanguansermsri 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

 

 

 

 

 

 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
 

นลิน วงศขัตติยะ, วริษฐา ขันแกว, พันธุชนะ สงวนเสริมศรี, เกรยีงศักดิ์ ภูดีทิพย, Ian Fraser, และ ดลฤดี สงวน

เสรมิศรี. การศึกษาฤทธ์ิของนํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรคในอาหาร.  งานประชุมวิชาการประจําป 

2558; 8–9 ธันวาคม  2558; มหาวิทยาลัยแมโจ. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ; 2559, หนา 136-142. 
 

อนงคนาฏ วรรณโภคิน, กนิษฐา สมสาเนียง, ดลฤดี สงวนเสริมศรี, พันธุชนะ สงวนเสริมศรี และนลนิ วงศขัตติยะ. 

การศึกษาฤทธ์ิการตานแบคทีเรีย Propionibacterium acnes และ Staphylococcus epidermidis โดยนํ้ามันหอมระเหย

จากขมิ้นชันและกระชาย. ใน กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวร

วิจัย ครั้งท่ี 11: Research Innovation; 21-21 กรกฎาคม 2558; มหาวิทยาลยันเรศวร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลยันเรศวร; 

2558, หนา 439-45. 
 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

Pangeson T, Sanguansermsri T, Mahingsa K., Sanguansermsri P. (2018) Decreased DNA methylation 

of a CpG site in the HBAP1 gene in plasma DNA from pregnant women. PLoS ONE 2018;13(5),e0198165  
 

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

M, Kaewkong W, Mahingsa K. (2017) Association of Tissue-Specific DNA Methylation Alterations with α-

Thalassemia Southeast Asian Deletion. Genet Epigenet. 2017 Nov 15;9:1179237X17736107  
 

Wongkattiya N, Fraser IH, Niamsup P, Sanguansermsri P, Sanguansermsri D. (2017) Production and 

characterization of bacteriocin-producing bacteria capable of inhibition of Streptococcus dysgalactiae. 

Chiang Mai Journal of Science 2017;44(2), pp. 366-374  
 

Pongmuangmul S, Phumiamorn S, Sanguansermsri P, Wongkattiya N, Fraser IH, Sanguansermsri D. 

(2016) Anti-herpes simplex virus activities of monogalactosyl diglyceride and digalactosyl diglyceride from 

Clinacanthus nutans, a traditional Thai herbal medicine. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 

2016;6(3):192–7.  

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

 

Shuayprom A, Sanguansermsri D, Sanguansermsri P, Fraser IH, Wongkattiya N. (2016) Quantitative 

determination of vitexin in Passiflora foetida Linn. Leaves using HPTLC. Asian Pacific Journal of Tropical 

Biomedicine 2016;6(3):216–20.  

 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

นลิน วงศขัตติยะ, ทวินันท หาญประเสริฐ, พันธุชนะ สงวนเสริมศรี, รุงทิพย กาวารี, Ian H. Fraser และดลฤดี 

สงวนเสรมิศรี (2559) ฤทธ์ิของนํ้ามันหอมระเหยมหาหงสในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียสาเหตุของสิว. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

2559;24(3):25-31.  

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

ลงชือ่ …………………………………………. 

        (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุชนะ สงวนเสริมศรี) 

เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ผศ.ดร.รุงแสง นาครําไพ 

(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Rungsang Nakrumpai 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

                    Rungsang Nakrumpai. (2017). Study of Contribution of Chemical and Physical Properties of 

Molecules towards Their Activities against Ebola Virus Using Data Mining Technique. International Journal of 

Machine Learning and Computing; 7(3): 40-43.  
 

Rungsang Nakrumpai. (2017). Potential Use of banana Lectin to Detect or Cure Ebola Virus. 

Journal of Engineering and Applied Sciences; 12(22): 5863-5866.  
 

 Rungsang Nakrumpai. (2017). Virtual Screening for Natural Products with Potential Inhibitory Effect 

on Ebola Virus Glycoprotein. International Journal of Life Sciences Research; 5(2): 45-51.  
 

 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

 

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
- 

 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- 

 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

- 

 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

 

 

ลงชื่อ …………………………………………. 

        (ผศ.ดร.รุงแสง นารําไพ) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ผศ.ดร.วรศักดิ์ แกวกอง  

(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Worasak Kaewkong 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
 

ธีระยุทธ สมบุญ, กัลยาณี สวรรยาวิสุทธ์ิ, วรศักด์ิ แกวกอง, โสพิศ วงศคํา และสุชาดา พิมเสน. Knockdown of 

Anterior gradient 2 (AGR2) expression suppresses cell proliferation, migration and invasion of metastatic 

cholangiocarcinoma cells. งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 43 (วทท 43). 17-19 

ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร; ตุลาคม 2560, หนา 219-223 

 

0.2 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

นงลักษณ สายคเชนทร, วรศักด์ิ แกวกอง และ ดามรัศมน สุรางกูร. Butyrate selectively enriches stem-like 

cells in HCT116 human colon cancer cells. งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 43 

(วทท 43). 17-19 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร; ตุลาคม 2560, หนา 

224-230 
 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

Chaturong Inpad, Suchada Phimsen, Sopit Wongkham and Worasak kaewkong. Suppression of 

anterior gradient-2 spliced transcript inhibits in vitro migration of high metastatic cholangiocarcinoma cells. 

Proceeding Book; RSU International Research Conference 2017. April 28th, 2017 at Rungsit Univeristy. Pathum 

Thani, Thailand. 28 April 2017: p1-14 
 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

Yosudjai J., Inpad C., Chomwong S., Dana P., Sawanyawisuth K., Phimsen S., Wongkham S., 

Jirawatnotai S., Kaewkong W. ( 2 0 1 8 ) .  An aberrantly spliced isoform of anterior gradient-2, AGR2vH promotes 

migration and invasion of cholangiocarcinoma cell. Biomedicine & Pharmacotherapy. 107C, 2018, 109-16.  
 

Phokrai P., Poolsri W., Suwankulanan S., Phakdeeto N., Kaewkong W., Pekthong D., Richert L., 

Srisawang P. (2018). Suppressed de novo lipogenesis by plasma membrane citrate transporter inhibitor 

promotes apoptosis in HepG2 cells. FEBS Open Bio. 8, 6, 986-1000.  
 

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

M., Kaewkong W., Mahingsa K. (2017). Association of Tissue-Specific DNA Methylation Alterations with α-

Thalassemia Southeast Asian Deletion. Genetics & Epigenetics. 9, 1-7.  
 

Jongthawin J., Intapan P.M., Sanpool O., Sadaow L., Janwan P., Thanchomnang T., Sangchan A., 

Visaetsilpanonta S., Kaewkong W., Maleewong W. (2015). Three human gnathostomiasis cases in Thailand 

with molecular identification of causative parasite species. American Journal of Tropical Medicine and 

Hygienes. 93, 3, 615-618.  
 

Limpanont Y., Chusongsang P., Chusongsang Y., Limsomboon J., Sanpool O., Kaewkong W., 

Intapan P.M., Janwan P., Sadaow L., Maleewong W. (2015). A New Population and Habitat for Neotricula 

aperta in the Mekong River of Northeastern Thailand: A DNA Sequence-Based Phylogenetic Assessment 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

Confirms Identifications and Interpopulation Relationships. American Journal of Tropical Medicine and 

Hygienes. 93, 3, 336-339. 
 

Young N.D., Nagarajan N., Lin S.J., Korhonen P.K., Jex A.R., Hall R.S., Safavi-Hemami H., Kaewkong 

W., Bertrand D., Gao S., Seet Q., Wongkham S., Teh B.T., Wongkham C., Intapan P.M., Maleewong W., Yang X., 

Hu M., Wang Z., Hofmann A., Sternberg P.W., Tan P., Wang J., Gasser R.B. (2014). The Opisthorchis viverrini 

genome provides insights into life in the bile duct. Nature Communications. 5, 4378.  
 

Kaewkong W., Intapan P.M., Sanpool O., Janwan P., Thanchomnang T., Kongklieng A., 

Tantrawatpan C., Boonmars T., Lulitanond V., Taweethavonsawat P., Chungpivat S., Maleewong W. (2014). 

High throughput pyrosequencing technology for molecular differential detection of Babesia vogeli, 

Hepatozoon canis, Ehrlichia canis and Anaplasma platys in canine blood samples. Tick and Tick-Borne 

Diseases. 5, 4, 381-385.  

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

  ธิติมา เพ็ชรคง, รังสรรค เจริญสุข, วรศักด์ิ แกวกอง, ถิรนันท ศรีกัญชัย (2560). การศึกษาเปรียบเทียบระดับการ

แสดงออกของยีน IGF-1 และลักษณะการเจริญเติบโตไกพ้ืนเมืองไทยพันธุชีและไกเน้ือสายพันธุทางการคา. แกนเกษตร; 45(

พิเศษ 1): หนา 790-796.  
 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 
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ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง ทาง

วิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

ลงชือ่ …………………………………………. 

        (ผศ.ดร.วรศักดิ์ แกวกอง) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ผศ.ดร.อภินันท ล้ิมมงคล 

(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr.Apinun Limmongkon 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

 

 

 

 

 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
 

Poohadsuan J, Limmongkon A, Surangkul D, Srikummool M. Antioxidant activities of protein extracts 

from peanut sprout Kalasin 2 cultivar. The 38 th National Graduate Research conference: graduate research 

towards globalization. 19-20 Febuary 2016  Phitsanulok, Thailand. p. 456-464. 
 

Pakwan S, Bulanawichit W, Limmongkon A, Surangkul D, Srikummool M, Boonsong T. Oral 

presentation in the title “Inhibitory effects of peanut sprout extract on mouse 3T3-L1 adipocytes 

differentiation” Ramkhamhaeng University International research  conference (RUIRC2015). 2-3 September 

2015, Bangkok, Thailand. p. 142-149. 

 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

Pilaisangsuree V, Kongbangkerd A,   Limmongkon A. The induction of antioxidant compound 

production in cadmium treated peanut hairy root culture. Proceeding of the 6th International Biochemistry 

and Molecular Biology conference. June 20-22, 2018, Rayong Rayong, Thailand. 
 

Singrueng H, Limmongkon A, Kummasook A and Sriphannam C. Antioxidant and antibacterial 

activities of crude extracts from Salacia chinensis Linn. The 9th science research conference. 25-26 May 2017 

Chonburi, Thailand. p. 94-101 
 

Nopprang  P.  Wijit S,  Somboon T, Wongkrajang K Limmongkon  A.  Oral presentation in the title 

“Antioxidant and phenolic compound of peanut sprout partial purification” The 5th International 

Biochemistry and Molecular Biology conference. 26-27 May 2016 , Songkha, Thailand. p. 257-260. 
 

Somboon T, Wongsa T, Kongbangkerd A, Limmongkon A. Oral presentation in the title “The 

induction of peanut hairy root culture for antioxidant compounds production” The 5th International 

Biochemistry and Molecular Biology conference. 26-27 May 2016 , Songkha, Thailand. p. 261-265. 
 

Yosudjai J, Lertkaeo P, Limmongkon A, Srikummool M, Boonsong T, Surangkul D. Antioxidative and 

neuroprotective activities of peanut sprout extract (Kalasin 2). The 5th  International Biochemistry and 

molecular biology conference. 26-27 May 2016, Songkha, Thailand. p. 422-424. 

 

 

0.4 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 

Saansoomchai P, Limmongkon A, Surangkul D, Chewonarin T, Srikummool M. Enhanced VEGF 

Expression in Hair Follicle Dermal Papilla Cells by Centella asiatica Linn. Chiang Mai University Journal of 

Natural Sciences 2018; 17(1): 25-37  

Pilaisangsuree V, Somboon T, Tonglairoum P, Keawracha P, Wongsa T,  Kongbangkerd  A,  

Limmongkon  A. Enhancement of stilbene compounds and anti-inflammatory activity of methyl jasmonate 

and cyclodextrin elicited peanut hairy root culture. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 2018; 132: 165–179  
 

Limmongkon A, Nopprang P, Chaikeandee P, Somboon T, Wongshaya P, Pilaisangsuree V. LC-MS/MS 

profiles and interrelationships between the anti-inflammatory activity, total phenolic content and antioxidant 

potential of Kalasin 2 cultivar peanut sprout crude extract. Food Chemistry 2018; 239: 569-578   
 

Limmongkon A, Janhom P, Amthong A, Kawpanuk M, Nopprang P, Poohadsuan J, Somboon T, 

Saijeen S, Surangkul D, Srikummool D, Boonsong T. Antioxidant activity, total phenolic, and resveratrol 

content in five cultivars of peanut sprouts. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2017; 7(4): 332–338  
 

Lertkaeo P, Limmongkon A, Srikummool M, Boonsong T, Supanpaiboon W, Surangkul D. (2017) 

Antioxidative and neuroprotective activities of peanut sprout extracts against oxidative stress in SK-N-SH cells. 

Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 7(1): 64-69.  

 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

- 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

 

ลงชือ่ …………………………………………. 

        (ผศ.ดร.อภินันท ลิ้มมงคล) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ เพชรรุงนภา 

(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Amnat Phetrungnapha 

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

 

 

 

 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
 

รัตติกรณ ธรรมสอน, รัตนสุดา ยะปอม และ อํานาจ เพชรรุงนภา. การวิเคราะหเปรียบเทียบการแสดงออกของไมโคร

อารเอ็นเอของกุงกามกรามเมื่อถูกกระตุนดวย LPS. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 4, 23 มีนาคม 2561 

ศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง จังหวัดพิษณุโลก; 2561, หนา 365-372. 
 

Phetrungnapha A, Kondo H, Hirono I, Panyim S, Ongvarrasopone C. Effects of Argonaute-1 Down-

regulation on the mRNA Levels in Kuruma Shrimp. การประชุมวิชาการพันธุศาสตรแหงชาติ ครั้งท่ี 19 “พันธุศาสตรและ

จีโนมิกส: จากการศึกษาระดับโมเลกุลสูการประยุกต”, 15-17 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเซ็นทารา แอนด คอนเวนช่ันเซนเตอร 

ขอนแกน จังหวัดขอนแกน; 2558, หนา 99-104.  
 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- 

 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

Saray P, Roytrakul S, Pangeson T, Phetrungnapha A., (2018). Comparative proteomic analysis of 

hepatopancreas in Macrobrachium rosenbergii responded to Poly (I:C). Fish Shellfish Immunol, 75, 164-171.  
 

Phetrungnapha A, Kondo H, Hirono I, Panyim S, Ongvarrasopone C., (2015). Molecular cloning and 

characterization of Mj-mov-10, a putative RNA helicase involved in RNAi of kuruma shrimp. Fish Shellfish 

Immunol, 44(1), 241-7.  
 

 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่ง

ไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

Phetrungnapha A and Jannoey P., (2017). Comparative analysis of miRNA expression profile in rice, 

Oryza sativa PTB33 and TN1. NU International Journal of Science, 29-39.  

 

0.8 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

Thammason R, Phetrungnapha A., (2015). Cloning and characterization of the Argonaute-1 gene 

from Macrobrachium rosenbergii. NU International Journal of Science, 12(2). 39-49.  

 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง ทาง

วิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

ลงชื่อ …………………………………………. 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ เพชรรุงนภา) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ผศ.เอกรินทร  ชุลีกร  

(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Ekarin Chulikorn  

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

 

 

 

 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
 

วาจาทิพย บูรณวิชิต, เอกรินทร ชลุีกร และธารทิพย บุญสง. 2015. การกระตุนการแสดงออกของยีนตานออกซิเดช่ันโดย

แคดเมียมในเซลลรกเจอีจ-ี3. (Proceeding). The 7th National Science Research Conference 30-31 มีนาคม 2558. 
 

เนตรนภิส วรรณสิสร, สายศิริ มรีะเสน, เอกรินทร ชลุีกร และพฤฒินันท สุฤทธ์ิ. The supportive for Adult Operated 

in Thai Herb at Bo-Tong Sub-district, Phitsanulok Province. ใน มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรณาธิการ การประชุมวิชาการ

จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 10 “เครือขายวิจัย สรางความรูสูอาเซยีน”, 22-23 กรกฎาคม 2557 

มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก :  มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2557, หนา 235-237 
 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ

ใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน 

Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

- 

 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง ทาง

วิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

 

ลงชื่อ …………………………………………. 

        (ผศ.เอกรินทร ชุลีกร) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ดร.รอยโทหญิง สายศิริ มีระเสน 

(ภาษาอังกฤษ) : Dr. Lieutenant Saisiri Mirasena 

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

สายศิริ มีระเสน, สื่อการเรียนการสอนแบบแอนิเมช่ัน กรณีศึกษา รายวิชานิติวิทยาศาสตรเบ้ืองตน 415300, วันท่ี 8  

สิงหาคม 2560, ลิขสิทธ์ิประเภท โสตทัศนวัสดุ เลขท่ี 357004 
 

สุภาพร แนวบุตร และสายศิริ มีระเสน, การใหความรูแกบุคลากรดานสาธารณสุขเก่ียวกับโรคธาลสัซเีมีย,จดลิขสิทธ 

เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2559, ลิขสิทธ์ิประเภท โสตทัศนวัสดุ เลขท่ี 349437 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
- 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา

ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 

 
 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
 

รพีพรรณ บัวดวง, ทนงศักดิ์ ดอนดี และสายศิริ มีระเสน. การจองหองเรียนดวยระบบสารสนเทศ ใน กองสงเสริม

การวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, บรรณาธิการ การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 14 “University in Disruptive 

era”; 1 พฤศจิกายน 2561; มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก; 2561, หนา 707-12. 
 

Ananthaya In-on, Phichalak Rukphan, Chayaphon Sriphannam, Krit tantanarat, Saisiri Mirasena. 

(2561). The development of latent fingerprints on the sticky side of black tape by turmeric extract. ใน Prince 

Songkla University Pattani Campus, บรรณา ธิการ  The 8th SCiUS Forum 2018; May 2-5, 2018; Prince Songkla 

University Pattani Campus; 2018, page 42-45. 
 

Punkamporn Puangdee, Nutnaree Buakaewtes, Krit tantanarat, Chayaphon Sriphannam, Saisiri 

Mirasena. (2561). The efficacy of coloered local plants as gel electrophoresis technique. ใน Prince Songkla 

University Pattani Campus, บรรณาธิการ The 8th SCiUS Forum 2018; May 2-5, 2018; Prince Songkla University 

Pattani Campus; 2018, page 83-85. 
 

พรรณพร ไชยโย, ศะศิกานต  เดียวสุรินทร, ชยพล ศรีพันนาม, สายศิริ มีระเสน, กฤษณ ตันตนะรัตน. การศึกษา

สมบัติพืชสมุนไพรในการติดตามสภาวะกรดเบสของ Lactobacillus sp. ใน Prince Songkla University Pattani Campus, 

บรรณาธิการ The 8th SCiUS Forum 2018; May 2-5, 2018; Prince Songkla University Pattani Campus; 2018, page 

50-53. 
 

วิชุลดา จันทรชม, ศรสวรรค วิจิตร, สายศิริ มีระเสน, ดรณุี อุเทนนาม และพฤฒินันท สุฤทธ์ิ. ความสมัพันธระหวาง

โลหะหนักในนํ้าและพืชนํ้ากับสุขภาพของประชาชนรอบนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน. งานประชุมวิชาการระดบั

บัณฑิตศึกษา 2560. "ประเทศไทย 4.0 : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา" . 7 กรกฎาคม 2560. หองประชุมช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

การศึกษาตอเน่ือง และ อาคาร 1 (โรงยิม) คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร; กรกฎาคม 2560, 

หนา 26-40 
 

ศรสวรรค วิจิตร, วิชุลดา จันทรชม, พฤฒินันท สุฤทธ์ิ , ดรุณี อุเทนนาม และสายศิริ มีระเสน. ความสัมพันธระหวาง

โลหะหนักในดินและพืชผักสวนครวักับสุขภาพของประชาชนรอบนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลําพูน. งานประชุมวิชาการระดับ

บัณฑิตศึกษา 2560. "ประเทศไทย 4.0 : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา".  7 กรกฎาคม 2560. หองประชุมช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

การศึกษาตอเน่ือง และ อาคาร 1 (โรงยิม) คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร; กรกฎาคม 2560, 

หนา 41-56 
 

จิณหวรา บุญสุข, พฤฒินันท สุฤทธ์ิ, วุฒิชัย จริยา  และสายศิริ มีระเสน.การพัฒนาชุดตรวจ Osmotic Fragility 

Test สําหรับการเฝาระวังภาวะโลหิตจาง ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ. Proceedings of the 38th 

National Graduate Research Conference on Graduate research towards Globalization. February 19-20, 2016, 

Naresuan University, Phitsanulok, 2016, p.432-36. 

0.2 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

เนตรนภิส วรรณิสสร, สายศิริ มีระเสน และพฤฒินันท สุฤทธ์ิ. A Study of Community Participation of the 

Elderly Operated in Thai Herb, at Bo-Tong Sub-district, Phitsanulok Province.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  

บรรณาธิการ การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา: กระบวนการโอลิมปกกับการพลศึกษา กีฬาและ

สุขภาพ;2-3 มิถุนายน 2558;มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ.กรุงเทพมหานครฯ:  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558, หนา 

142-152 
 

เนตรนภิส วรรณิสสร, สายศิริ มีระเสน, เอกรินทร ชุลีกร และพฤฒินันท สุฤทธ์ิ. The supportive for Adult 

Operated in Thai Herb at Bo-Tong Sub-district, Phitsanulok Province. ใน มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรณาธิการ การ

ประชุมวิชาการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 10 “เครือขายวิจัย สรางความรูสูอาเซียน”, 22-23 

กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก :  มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2557, หนา 235-237 
 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

Saisiri Mirasena, Monthira Sukkasem, Unyaporn Chusakul, Natthapit Jantaramanee and Supawadee 

Makanut. Medical curriculum development for the pre-clinic medical students in Naresuan University, 

Phitsanulok. Proceeding of An International Association for Medical Education (AMEE) Annual Conference, 

August 25-29, 2018 Congress Centre, Basel, Switzerland; 2018, p.505-6. 
 

Saisiri Mirasena and Phrutthinun Surit. A Rapid Survey of Thalassemia Incidence among Pregnant 

Women in Phitsanulok Province, Thailand ในการประชุมวิชาการ International Conference on “Research for Social 

Devotion”  In Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand 22-23 Jan 2015: 

p132-137 

 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

Suyasunanont, U., Nakkuntod, M., and Mirasena, S. (2017). Mitochondrial DNA control region 

analysis of three ethnic populations in lower Northern part of Thailand. Genetics and Molecular Research. 

16:1-12.  
 

Surit, P., Jariya,W., Zheng, N., Yi, H., Yu, X.J., Srithong,W. and Mirasena, S., (2017). Risk Factors 

Affecting Condom Use among Royal Thai Army Conscripts in Thailand. World Journal of AIDS, 7, 92-105.  
 

 

1 



158 

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

Surit, P., Zheng, N.,Yi, H., Yu, X.J., Srithong, W., Mirasena, S. and Jariya, W., (2016). Application of 

Capture and Recapture Method for Estimating the Population Size of Men Who Have Sex with Men in 

Chiang Mai, Thailand. World Journal of AIDS. 2016, 6, 197-204.  

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

Phrutthinun Surit, Ratsuda Tananpa, Ubonwan Sittitum, Srinet Sompaojeen, Saisiri Mirasena and 

Wutthichai Jariya, (2017). Roles of Industries in Environment Surveillance Implementation: A case Study in 

The Northern Industrial Estate, Lamphun. Journal of Environmental Management Vol.13 No.2/2017. pp.49-

57  
 

จิณหวรา บุญสุข พฤฒินันท สุฤทธ์ิ วุฒิชัย จริยา และสายศิริ มีระเสน (2560).  การพัฒนาชุดตรวจ Osmotic 

Fragility Test สําหรับการเฝาระวังภาวะโลหิตจาง กรณีศึกษาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ. วารสาร

พยาบาลทหารบก;18(1): หนา 148-156.  
 

สุภาพร แนวบุตร และ สายศิริ มีระเสน. ผลของการใหความรูแกบุคลากรทางดานสาธารณสุขเก่ียวกับโรคธาลัสซี

เมีย" วารสารวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี อุตรดิตถ. 2559;8(1):26-36.   

 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 
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ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

                                             

 

ลงชื่อ.................................................................. 

        (ดร.รอยโทหญิงสายศิริ มีระเสน) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ดร.กมล ไมกราง  

(ภาษาอังกฤษ) : Dr.Kamol Maikrang 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

 

 

 

 

 

 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

- 

 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

- 

 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- 

 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

 

Mintra Sirilert, Kamol Maikrang., (2018). Adsorption Isotherm of Some Heavy Metals in Water on 

Unripe and Ripe Peel of Banana. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) Vol.26 No.1, 

January - March 2018: p128-141. 
 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 
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ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

ลงชื่อ …………………………………………. 

        (ดร.กมล ไมกราง) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล 

(ภาษาไทย) : ดร.ชยพล ศรีพันนาม 

(ภาษาอังกฤษ) : Dr.Chayaphon Sriphannam 

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา

ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

 

 

 

 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
 

หทัยรัตน สิงหเรือง, อภินันท ลิ้มมงคล, อักษรากร คํามาสุข และ ชยพล ศรีพันนาม. ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและฤทธ์ิ

ตานแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากเน้ือไมกําแพงเจ็ดช้ัน(Antioxidant and antibacterial activities of crude extracts 

from Salacia chienensis Linn., ใน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

วิทยาศาสตรวิจัย วิทยาศาสตรวิจัย ครั้งท่ี 9; 25-26 พฤษภาคม 60; มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา; 2560. 

หนา BI 94-101. 
 

ศิริวรรณ เซี่ยงหลิว, ณรงค นวลเมือง, อักษรากร คํามาสุข, เพ็ชร พงษเฉย, ชยพล ศรีพันนาม, และเกษม สมทะนะ. 

การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือปรับปรุงทักษะการอานผลและการแปลผลการทดสอบทางชีวเคมีของแบคทีเรีย 

(Construction of computer assisted media for improve reading and interpreting skill in bacteria biochemical 

test). ใน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา, บรรณาธิการ.  การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรวิจัย ครั้งท่ี 8; 30-

31 พฤษภาคม 2559; มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2559. หนา 525-530. 
 

ชยพล ศรีพันนาม,  วีรศักดิ์ จรภักดี, คุณากร คันธจันทร,  ซัลวาตี กาเร็ง, และ อักษรากร คํามาสุข การแยกเช้ือรา

กอโรคผิวหนังในสุนัข(Isolation of Skin Pathogenic Fungi from Dogs). ใน กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา, 

บรรณาธิการ.  การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งท่ี 4;   29-30 มกราคม 2558; มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: 

มหาวิทยาลัยพะเยา; 2558. หนา 268-273. 
 

 

 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 
 

     

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

            - 

 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

 

 



165 

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 
 

             Jornpakdee W, Sriphannam C, Watcharasamphankul W, Sadudee S, Chanhaub T, Amornthipayawong 

D and Kummasook A. ( 2 0 1 4 ) .  Isolation and Antimicrobial Susceptibility Patterns of Methicillin-Resistant 

Staphylococci from Public Transport Station. Journal of the Medical Technologist Association of Thailand. 

42(3): p.5079-5089.   

         กําแพงเจ็ดช้ัน  Antioxidant and antibacterial activities of crude extracts from Salacia chinensis Linn. 
 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง ทาง

วิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 
ลงช่ือ…………………………………………………….. 

(ดร.ชยพล ศรีพันนาม) 

เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ดร.พฤฒินันท  สุฤทธิ์  

(ภาษาอังกฤษ) : Dr.Phrutthinun Surit  

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา

ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 

 

 

 
 

 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
 

วิชุลดา จันทรชม, ศรสวรรค วิจิตร, สายศิริ มีระเสน, ดรณุี อุเทนนาม และพฤฒินนัท สุฤทธิ์. ความสมัพันธระหวาง

โลหะหนักในนํ้าและพืชนํ้ากับสุขภาพของประชาชนรอบนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน. งานประชุมวิชาการระดบั

บัณฑิตศึกษา 2560. "ประเทศไทย 4.0 : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา" . 7 กรกฎาคม 2560. หองประชุมช้ัน 2 อาคารวิจัยและ

การศึกษาตอเน่ือง และ อาคาร 1 (โรงยิม) คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร; กรกฎาคม 2560, 

หนา 26-40 
 

ศรสวรรค วิจิตร, วิชุลดา จันทรชม, พฤฒินันท สุฤทธิ์ , ดรณุี อุเทนนาม และสายศริิ มีระเสน. ความสัมพันธระหวาง

โลหะหนักในดินและพืชผักสวนครวักับสุขภาพของประชาชนรอบนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลําพูน. งานประชุมวิชาการระดับ

บัณฑิตศึกษา 2560. "ประเทศไทย 4.0 : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา".   

7 กรกฎาคม 2560. หองประชุมช้ัน 2 อาคารวิจัยและการศึกษาตอเน่ือง และ อาคาร 1 (โรงยิม) คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร; กรกฎาคม 2560, หนา 41-56 
 

จิณหวรา บุญสุข, พฤฒินันท สุฤทธิ์, วุฒิชัย จริยา  และสายศิริ มีระเสน.การพัฒนาชุดตรวจ Osmotic Fragility 

Test สําหรับการเฝาระวังภาวะโลหิตจาง ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ. Proceedings of the 38th 

National Graduate Research Conference on Graduate research towards Globalization. February 19-20, 2016, 

Naresuan University, Phitsanulok, 2016, p.432-36. 
 

เนตรนภิส วรรณิสสร, สายศิริ มีระเสน และพฤฒินันท สุฤทธิ์. A Study of Community Participation of the 

Elderly Operated in Thai Herb, at Bo-Tong Sub-district, Phitsanulok Province.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  

บรรณาธิการ การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา: กระบวนการโอลิมปกกับการพลศึกษา กีฬาและ

สุขภาพ;2-3 มิถุนายน 2558;มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ.กรุงเทพมหานครฯ:  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558, หนา 

142-152 
 

เนตรนภิส วรรณิสสร, สายศิริ มีระเสน, เอกรินทร ชุลีกร และพฤฒินันท สุฤทธิ์. The supportive for Adult 

Operated in Thai Herb at Bo-Tong Sub-district, Phitsanulok Province. ใน มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรณาธิการ การ

ประชุมวิชาการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 10 “เครือขายวิจัย สรางความรูสูอาเซียน”, 22-23 

กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก :  มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2557, หนา 235-237 
 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

Saisiri Mirasena and Phrutthinun Surit. A Rapid Survey of Thalassemia Incidence among Pregnant 

Women in Phitsanulok Province, Thailand ในการประชุมวิชาการ International Conference  on “Research for Social 

0.4 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

Devotion”  In Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand 22-23 Jan 2015: 

p132-137 

 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

Surit, P., Mitgitti  R,  Wijakkanalan T , and  Prathanee B., (2017). Needs and Quality of Life for 

Children with Cleft Lip/Palate and Their Families in the North Thailand J Med Assoc Thai; 100 (Suppl. 6): 

S123-S130  
 

Surit, P., Jariya,W., Zheng, N., Yi, H., Yu, X.J., Srithong,W. and Mirasena, S., (2017). Risk Factors 

Affecting Condom Use among Royal Thai Army Conscripts in Thailand. World Journal of AIDS, 7, 92-105.  
 

Surit, P., Zheng, N.,Yi, H., Yu, X.J., Srithong, W., Mirasena, S. and Jariya, W., (2016). Application of 

Capture and Recapture Method for Estimating the Population Size of Men Who Have Sex with Men in 

Chiang Mai, Thailand. World Journal of AIDS. 2016, 6, 197-204.  

 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

Phrutthinun Surit, , Ratsuda Tananpa, Ubonwan Sittitum, Srinet Sompaojeen, Saisiri Mirasena 

and Wutthichai Jariya, (2017). Roles of Industries in Environment Surveillance Implementation: A case 

Study in The Northern Industrial Estate, Lamphun. Journal of Environmental Management Vol.13 

No.2/2017. pp.49-57  
 

จิณหวรา บุญสุข พฤฒินันท สุฤทธิ์ วุฒิชัย จริยา และสายศิริ มีระเสน (2560).  การพัฒนาชุดตรวจ Osmotic 

Fragility Test สําหรับการเฝาระวังภาวะโลหิตจาง กรณีศึกษาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบูรณ. วารสาร

พยาบาลทหารบก;18(1): หนา 148-156.  
 

  Ratsuda Thananpa, Supaporn Sudnongbua, Tavorn Maton, Phrutthinum Surit.,(2016) Factors 

Effecting with The Information Management Model of Non-communicable Disease Epidemiology in 

Tambol Health Promotion Hospital: A case Study of Health Region 15th, Thailand. JOURNAL OF HEALTH 

SCIENCE RESEARCH Volume 10 No. 2, July- December 2016: p501-515:  

0.8 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

ลงชื่อ …………………………………………. 

        (ดร.พฤฒินันท  สุฤทธิ์) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ดร.เมธวี ศรีคํามูล 

(ภาษาอังกฤษ) : Dr.Metawee Srikummool   

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

 

 

 

 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
 

- 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

               - 

 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

Limmongkon A., Janhom P., Amthong A., Kawpanuk M., Nopprang P., Poohadsuan J., 

Somboon T., Saijeen S., Surangkul D., Srikummool M., Boonsong T. (2017). Antioxidant activity, total 

phenolic, and resveratrol content in five cultivars of peanut sprouts. Asian Pacific J Trop Biomed 

7(4), 332-338.  
 

Kutanan W., Kampuansai J., Srikummool M., Kangwanpong D., Ghirotto S., Brunelli A., et al. 

(2017). Complete mitochondrial genomes of Thai and Lao populations indicate an ancient origin of 

Austroasiatic groups and demic diffusion in the spread of Tai-Kadai languages. Hum Genet 136, 85-

98.  
 

Lertkaeo P., Limmongkon A., Srikummool M., Boonsong T., Supanpaiboon W., Surangkul D. 

(2017). Antioxidative and neuroprotective activities of peanut sprout extracts against oxidative stress 

in SK-N-SH cells. Asian Pacific J Trop Biomed 7(1), 64-69.  
 

Kampuansai J., Srikummool M., Pittayaporn P., Kutanan W. (2016). Maternal genetic history 

of the Mon in Thailand. CMU J Nat Sci 15 (3), 181-201.  
 

Srithawong S., Srikummool M., Pittayaporn P., Ghirotto S., Chantawannakul P., Sun J., 

Eisenberg., Chakraborty R., Kutanan W. (2015). Genetics and linguistic correlation of the Kra-Dai 

speaking groups in Thailand. J Hum Genet 60 (7), 371-380.  
 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

Kutanan W., Srikummool M., Pittayaporn P., Seielstad M., Kangwanpong D., Kumar V., 

Prombanchachai T., Chantawannnakul P. (2015). Admixed origin of the Kayah (red Karen) in 

northern Thailand revealed by biparental and paternal markers. Ann Hum Genet 79 (2), 108-121.  

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

- 

 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 

 

ลงชื่อ…………………………………………………….. 

 (ดร.เมธวี ศรีคํามูล) 

เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ดร.ภาคภูมิ ทรัพยสุนทร 

(ภาษาอังกฤษ) :  Dr.ดร.ภาคภูมิ ทรัพยสุนทร 

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

 

 

 

 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
 
- 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

Subsoontorn P., Ounjai P., Ngarmkajornwiwat P., Sakulkueakulsuk B., Pensupha N., Surareungchai W, 

Pataranutaporn P.,  Hack Biodesign: An Integrative STEAM Education Platform for Biology, Engineering and 

Design (2018) IEEE TALE 
 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

Bowyer J.,  Zhao J., Subsoontorn P., Wong W., Rosser S., Bates. (2016). IEEE transactions on 

biomedical circuits and systems. 6(10) 1161-1170 
 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่ง

ไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

- 

 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 
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ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 

 

ลงชื่อ …………………………………………. 

        (ดร.ภาคภูมิ ทรัพยสุนทร) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ดร.รัตนสุดา ยะปอม 

(ภาษาอังกฤษ) : Dr. Ratsuda Yapom  

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา

ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 

 
 

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
 

0.2 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

           รัตติกรณ ธรรมสอน รัตนสดุา ยะปอม และ อํานาจ เพชรรุงนภา การวิเคราะหเปรยีบเทียบการแสดงออกของไมโคร

อารเอ็นเอของกุงกามกรามเมื่อถูกกระตุนดวย LPS, งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 4 ประจําป พ.ศ. 

2561. ณ ศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ในวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2561; มีนาคม 2561, หนา 365-372 
 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

           Ludtmann, M. H. R., Angelova, P. R., Horrocks, M. H., Choi, M. L., Rodrigues, M., Baev, A. Y., Berezhnov, 

A. V., Yao, Z., Little, D., Banushi, B., Al-Menhali, A. S., Ranasinghe, R. T., Whiten, D. R., Yapom, R., Dolt, K. 

S., Devine, M. J., Gissen, P., Kunath, T., Jaganjac, M., Pavlov, E. V., Klenerman, D., Abramov, A. Y., 

and Gandhi, S. (2018) alpha-synuclein oligomers interact with ATP synthase and open the permeability 

transition pore in Parkinson’s disease. Nat. Commun.  9 (1), 2293. 
 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

- 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

 

 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

ลงชือ่ …………………………………………. 

        (ดร.รัตนสุดา ยะปอม) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) :  ดร.วราภรณ  เกษกาญจน 

(ภาษาอังกฤษ) :  Dr.Waraporn Kasekarn  

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1.งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2.งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3.งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4.งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5.งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6.งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  
 

0.2 

7.ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตาํแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8.ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9.บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

 

 

 

 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10.บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
 

Benjawan Suksiriphattanapong, Jongrak Attarat, Waraporn Kasekarn. Antioxidant activity and effects 

of Lentinus squarrosulus extract on cell proliferation and alkaline phosphatase activity of human fetal 

osteoblast cell line. The 43 rd Congress on Science and Technology of Thailand. October 17 - 1 9 , 20 1 7 , 

Chulalongkorn University, Thailand, p. 114-118. 
 

0.2 

11.บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

Budsaraporn Boonsuth, Nopporn Thasana, Waraporn Kasekarn. Effects of Mangiferin on Cell 

Proliferation and Alkaline Phosphatase Activity of Human Fetal Osteoblast Cell Line. The 6th International 

Conference on Biochemistry and Molecular Biology. “Networking in Molecular Biosciences Towards Creativity 

and Innovation”. June 20-22, 2018, Rayong Resort, Rayoung, Thailand. 
 

Chayaporn Subkomkeaw, Tawan Chokepaichitkool, Prachaya Kongtawelert, Waraporn Kasekarn. 

Expression and partial purification of recombinant human interleukin-2 in Escherichia coli. The 11th 

International Symposium of The Protein Society of Thailand, Convention Center, Chulabhorn Research 

Institute, Bangkok, Thailand, August 3-5, 2016, p. 173-178. 
 

Theerapong Chaimee, Neti Waranuch, Waraporn Kasekarn. Recombinant protein expression of 

human steroid 5 alpha-reductase type I in Escherichia coli. The 11th International Symposium of The Protein 

Society of Thailand, Convention Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand, August 3-5, 2016, 

p. 210-214. 
 

0.4 

12.บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

 

 

 

 

 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

13.บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ

ใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน 

Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

- 

0.8 

14.ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15.ผลงานที่ไดรับการจดสิทธบิัตร 

- 

1 

16.ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17.ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 

 

ลงชื่อ…………………………………………………….. 

 (ดร.วราภรณ เกษกาญจน) 

เจาของประวัติและผลงานทางวชิาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) :  วิสาข สุพรรณไพบูลย 

(ภาษาอังกฤษ) :  Wisa Supanpaiboon 

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

 

 

 

 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
 

นพพร ยอดวัน, สรัญญา ถ่ีปอม, วิสาข สุพรรณไพบูลย., "ปจจัยของการสื่อสารความเสี่ยงกับระดับเอนไซมอะซีทิล

โคลีนเอสเทอเรสในกลุมผูรับจางฉีดพนสารเคมีปราบศัตรูพืช กรณีศึกษาในเขตพ้ืนท่ีตําบลหน่ึงทางภาคเหนือของประเทศไทย". 

การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งท่ี 13 วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม วันท่ี 20-21 กรกฎาคม 

2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร, หนา 678-686. 
 

 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 
 

     

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

             Lertkaeo P, Limmongkon A, Srikummool M, Boonsong T, Supanpaiboon W, Surangkul D. (2017) 

Antioxidative and neuroprotective activities of peanut sprout extracts against oxidative stress in SK-N-SH 

cells. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine ;7(1):64-69.  
 

            Phuapittayalert L, Saenganantakarn P, Supanpaiboon W, Hipkaeo W, Cheunchoojit S, Hipkaeo W, 

Sakulsak N (2016) Increasing CACNA1C Expression in Placenta Containing High Cd Level: An Implication of Cd 

Toxicity. Environ Sci Pollut Res Int 23 (24), 24592-24600  
 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม

อยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

- 

 

 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

 

1 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116301769
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116301769
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116301769
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116301769
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116301769
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169116301769
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 
 

ลงชื่อ…………………………………………………….. 

 (ดร.วิสาข สุพรรณไพบูลย) 

เจาของประวัติและผลงานทางวชิาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  

(ภาษาไทย) : ดร.สราวุธ สัตยากวี 

(ภาษาอังกฤษ) : Dr.Sarawut Sattyakawee 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

       - 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

       - 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ
          - 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

       - 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
          - 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
 

การแขงขัน FameLab Thailand 2018 รอบชิงชนะเลิศ วนัที ่28 เมษายน พ.ศ.2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรม 

กทม. 
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

     -  

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

          - 

 

 

 

0.2 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

- 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 

ลงชื่อ …………………………………………. 

        (ดร.สราวุธ สัตยากวี) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ช่ือ – สกุล  
(ภาษาไทย) : ดร.สุชาดา พิมเสน 

(ภาษาอังกฤษ) : Dr.Suchada Phimsen  

 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

- 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

-  
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

-  
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

-  
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 

- 
 

 

 

 

 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
 

Sombun T, Sawanyawisuth K, Kaewkong W, Wongkham S, Phimsen S. Knockdown of Anterior gradient 

2 (AGR2) expression suppresses cell proliferation, migration and invasion of metastatic cholangiocarcinoma 

cells. The 43rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 43). Chulalongkorn University, Bangkok, 

Thailand 17-19 Oct 2017: p219-23.  
 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

           Jantra J, Kumphune S, Wongkham S, Phimsen S. Overexpression of secretory leukocyte protease 

inhibitor promotes the proliferation and invasiveness of cholangiocyte. The 5th Asia Pacific Protein Association 

Conference and the 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand. The Tide Resort, 

Bangsaen, Thailand 11-14 Jul 2017: p62-71.  
 

 

           Inpad C, Phimsen S, Wongkham S, Kaewkong. Suppression of anterior gradient-2 spliced transcript 

inhibits in vitro migration of high metastatic cholangiocarcioma cells. RSU International Research Conference 

Rungsit University, Pathum Thani, Thailand 28 Apr 2017: p1-14.  

 

     

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม

อยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

             Yosudjai J, Inpad C, Chomwong S, Dana P, Sawanyawisuth K, Phimsen S, Wongkham S, Jirawatnotai 

S, Kaewkong W. (2018) An aberrantly spliced isoform of anterior gradient-2, AGR2vH promotes migration and 

invasion of cholangiocarcinoma cell. Biomed Pharmacother. 107:109-116.  
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

Kuwahara K, Yamamoto-Ibusuki M, Zhang Z, Phimsen S, Gondo N, Yamashita H, Takeo T, Nakagata N, 

Yamashita D, Fukushima Y, Yamamoto Y, Iwata H, Saya H, Kondo E, Matsuo K, Takeya M, Iwase H, Sakaguchi N. 

(2016) GANP protein encoded on human chromosome 21/mouse chromosome 10 is associated with 

resistance to mammary tumor development. Cancer Sci. 107(4):469-77.  
 

Rezano A, Kuwahara K, Yamamoto-Ibusuki M, Kitabatake M, Moolthiya P, Phimsen S, Suda T, Tone S, 

Yamamoto Y, Iwase H and Sakaguchi N. (2013) Breast cancers with high DSS1 expression that potentially 

maintains BRCA2 stability have poor prognosis in the relapse-free survival. BMC Cancer. 13:562.  

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- 

1 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

ลงชื่อ …………………………………………. 

        (ดร.สุชาดา พิมเสน) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ภาคผนวก ข 
- คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(TQF) 

- สรุปรายงานการวพิากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ 

 

 

 

 

 

 

 
 



191 

 



192 

 



193 

 



194 

 



195 
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สรุปรายงานการประชุมการวิพากษหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  

ตามกรอบมาตรฐาน (TQF) 

วันจันทรท่ี 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ณ หองประชุม MD 133 คณะวิทยาศาสตรการแพทย 

********************************************************* 

รายนามผูเขารวมประชุม 

1. ศ.ดร.นิสันต   สัตยาศัย  

2. ศ.ดร.ศราวุฒ ิ   จิตรภักดี 

3. ดร.วรรัตน   แชมพัฒนชัย 

4. ดร.พฤฒินันท   สุฤทธิ์ 

5. ผศ.ดร.เนตรนภิส         วรรณิสสร 

6. ผศ.น.สพ.ดร.พันธุชนะ  สงวนเสริมศรี  

7. ผศ.ดร.กัญจนณัฏฐ  เทอญชูชีพ   

8. ผศ.ดร.ธารทิพย  บุญสง    

9. ผศ.เอกรินทร   ชุลีกร 

10. ผศ.ดร.อภินันท  ลิ้มมงคล 

11. ผศ.ดร.วรศักดิ์  แกวกอง 

12.ผศ.อํานาจ         เพชรรุงนภา 

13.ดร.ดามรัศมน   สุรางกูร   

14. ดร.จงรักษ   อรรถรัฐ    

15. ดร.เมธว ี   ศรีคํามูล  

16. ดร.วราภรณ   เกษกาญจน 

17. ดร.รัตนสุดา   ยะปอม 

18. ดร.สุชาดา   พิเสน 

19.ดร.ชยพล   ศรีพันนาม 

20. ดร.สราวุธ    สัตยากวี 

21. ดร.กมล   ไมกราง 

22. นางสาวกัญญชลา  สีหาโคตร 

23. นายภคพล   สวนมวง 

24. นางสาวเทอดขวัญ  จันทรนาค 
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25. นางสาวรัตนา  อินตะจันทร   

เริ่มประชุมเวลา    09.00 น. 

ผูทรงคุณวุฒิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ

หลักสูตรซ่ึงมีรายละเอียดดังตาราง 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร   มคอ.2 ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ ผลการดําเนินการ 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร ไมมี - 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ไมมี - 

3. วิชาเอก (ถามี) ไมมี - 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอด

หลักสูตร 

ไมมี 

 

- 

5.รูปแบบของหลักสูตร ไมมี - 

6.สถานภาพของหลักสูตรและการ

พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

ไมมี - 

7.ความพรอมในการเผยแพร

หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ไมมี - 

8.อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลัง

สําเร็จการศึกษา (สัมพันธกับ

สาขาวิชา) 

ไมมี 

 

- 

9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิ

การศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร  (เรียงตามตําแหนง

วิชาการสูงสุดข้ึนกอน) 

ไมมี - 

1 0. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ไมมี - 

11. สถานการณภายนอกหรือการ

พัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณา

ในการวางแผนหลักสูตร 

ไมมี 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 



200 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป (ตอ) 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร   มคอ.2 ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ ผลการดําเนินการ 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1   

และ 11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตร

และความเก่ียวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

 

ไมมี 

 

- 

12.2  ความเก่ียวของกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

ไมมี - 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับ

หลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/

ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน 

รายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ือใหบริการ

คณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียน

จากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

13.1 ความสัมพันธของรายวิชาท่ี

เปดสอนในคณะ/ภาควิชา/

หลักสูตรอ่ืน (ถามี) 

13.2 ความสัมพันธของรายวิชาท่ี

เปดสอนใหหลักสูตรอ่ืนตองมา

เรียน (ถามี) 

13.3 การบริหารจัดการ 

ไมมี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

หมวดท่ี 2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร (มคอ .2) ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

1.ปรัชญา ความสําคัญ และ

วัตถุประสงคของหลักสูตร (ระบุให

สอดคลองกับปรัชญาของการ

อุดมศึกษา/ปรัชญาของสถาบัน และ

มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิต

บัณฑิตใหมีคุณลักษณะและความรู

ความสามารถอยางไร) 

1.1   ปรัชญา 

1.2  วัตถุประสงค   

ไมมี - 

2.แผนพัฒนาปรับปรุง ควรเขียนกลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

ปรับแกไขตามคําแนะนําและ

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร(มคอ.2) ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

1. ระบบการจัดการศึกษา (ระบุให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา) 

ไมมี 

 

 

- 

2. การดําเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการ

เรียนการสอน 

ไมมี - 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ไมมี - 

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา  ไมมี - 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือ

แกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตใน

ขอ 2.3 

ไมมี - 

2.5  แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จ

การศึกษาในระยะ 5 ป   

ไมมี - 

2.6  งบประมาณตามแผน ไมมี - 

2.7 ระบบการศึกษา ไมมี - 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา

และการลงทะเบียนเรียนขาม

มหาวิทยาลัย (ถามี) 

ไมมี - 

3 .หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกิต  

ปรับตัวเลข จํานวนหนวยกิต รวม

ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 130 

หนวยกิต 

ปรับแกไขตามคําแนะนําและ

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร ไมมี - 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร (ตอ) 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร(มคอ.2) ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

3.1.3 รายวิชา ปรับแกไขชื่อรายวิชาใหชื่อ

ภาษาอังกฤษสอดคลองกับชื่อ

ภาษาไทย และปรับแกไขคําอธิบาย

รายวิชาใหเหมาะสม รายวิชาเลือกทาง

พืชมีมากใหพิจารณารวมรายวิชา หรือ

ตัดบางรายวิชาออกตามความ

เหมาะสม 

ปรับแกไขตามคําแนะนําและ

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ปท่ี 4 ภาคการศึกษาตน มีรายวิชา

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี สัมมนา 

(ระดับปริญญาตรี) และ วิชาเลือกเสรี 

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต เปนการเรียนท่ี

คอนขางหนักสําหรับนิสิตท่ีมีเรียน

รายวิชาพรอมกับทําวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาตรี และสัมมนา เสนอใหมีการ

ยายแผนการศึกษา นําวิชาเลือกเสรี ไป

เรียนในชั้นปท่ี 3 แทน 

ับแกไขตามคําแนะนําและ

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร (ตอ) 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร(มคอ.2) ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา เสนอใหมีการปรับแกไขคําอธิบาย

รายวิชาใหสอดคลองกับชื่อรายวิชา 

และควรกลาวถึงรายละเอียดในการ

เรียนการสอน เชน เทคนิคทางดาน

ชีวเคมี วิเคราะหคุณสมบัติของสารชีว

โมเลกุล เทคนิคทางดานชีวเคมีและ

ชีววิทยาโมเลกุล วามีวิธี เทคนิคใดบาง 

ปรับแกไขตามคําแนะนําและ

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

3. 2  ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของ

อาจารย  

3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ไมมี - 

3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร ไมมี - 

3.2.3 อาจารยผูสอน ไมมี - 

4. องคประกอบเก่ียวกับ

ประสบการณภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณ

ภาคสนาม  

ไมมี - 

4.2 ชวงเวลา  ไมมี - 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  ไมมี - 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทํา

โครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ  

ไมมี - 

5.2  ผลการเรียนรู  

สัมพันธกับ Mapping 

เสนอใหมีการทบทวนและปรับการทํา 

mapping ของรายวิชาใหมขอท่ีไม

สามารถวัดผลการเรียนรูไดท้ังหมด ไม

จําเปนตองใส ความรับผิดชอบหลัก 

() และความรับผิดชอบรอง () 

ลงไปมาก ซ่ึงจะทําใหยากลําบากใน

การประเมินผลการเรียนรูภายหลัง 

ปรับแกไขตามคําแนะนําและ

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร (ตอ) 

 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

 5.3 ชวงเวลา  ไมมี - 

 5.4 จํานวนหนวยกิต  ไมมี - 

5.5  การเตรียมการ  ไมมี - 

5.6  กระบวนการประเมินผล  ไมมี - 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร  (มคอ.2) ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นิสิต 

(ไมเกิน 3 คุณลักษณะ) 

ไมมี - 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละ

ดาน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

ไมมี - 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใช

พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม  

ไมมี - 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการ

เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

ไมมี - 

2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

ไมมี - 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใช

พัฒนาการเรียนรูดานความรู  

ไมมี - 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการ

เรียนรูดานความรู 

ไมมี - 

2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 

ไมมี - 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการ

พัฒนาการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา  

ไมมี - 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการ 

เรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ไมมี - 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล (ตอ) 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร  (มคอ.2) ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

2.4ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผิดชอบ 

ไมมี - 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการ

พัฒนาการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

               ไมมี 

 

 

- 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการ

เรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ไมมี - 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ไมมี - 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการ

พัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไมมี - 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการ

เรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

ไมมี 

- 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล (ตอ) 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร  (มคอ.2) ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

3.แผนท่ีแสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสู

รายวิชา (Curriculum mapping)  

เ สนอว า ในการ ทํ า  mapping ของ

รายวิชาท่ีภาควิชารับผิดชอบ ขอท่ีไม

สามารถวัดผลการเรียนรูไดท้ังหมด ไม

จําเปนตองใส ความรับผิดชอบหลัก 

()  ล ง ไปแต ส ามาร ถ ใส  ค ว าม

รับผิดชอบรอง () ลงไปแทนได   

ยกเวน รายวิชากลางท่ีนํามาจากสาขา

อ่ืน 

ปรับแก ไขตาม คําแนะนํ าและ

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

คุณธรรมจรยิธรรม ไมมี - 

ความรู ไมมี - 

ทักษะทางปญญา ไมมี - 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ไมมี - 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ไมมี - 
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หมวดท่ี 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ ใน

การใหระดับคะแนน  

ไมมี - 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จ

การศึกษา 

ไมมี - 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

ไมมี - 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร  

ไมมี - 
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หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  ไมมี - 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแก

คณาจารย  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล  

ไมมี - 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

ดานอ่ืนๆ  

ไมมี - 
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หมวดท่ี 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

1. การบริหารหลักสูตร ไมมี - 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการ

สอนและการจัดการ 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

ไมมี - 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู

เดิม 

ไมมี - 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการ

สอนเพ่ิมเติม 

ไมมี - 

3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม 

ไมมี - 

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยใน

การวางแผน การติดตามและทบทวน

หลักสูตร  

ไมมี - 

3.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ไมมี - 

4 .การบริหารบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนง 

ไมมี - 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

ไมมี - 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํา

นิสิต 

5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และ

อ่ืนๆ แกนิสิต 

ไมมี - 

5.2 การอุทธรณของนิสิต  ไมมี - 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน 

สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 

ไมมี - 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key 

Performance Indicators)  

ไมมี - 

 

หมวดท่ี 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 

หัวขอการจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

1. การประเมินประสิทธิผลของการ

สอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุง

แผนกลยุทธการสอน 

ไมมี - 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ไมมี - 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตาม

รายละเอียดหลักสูตร 

ไมมี - 

4. การทบทวนผลการประเมินและ

วางแผนปรับปรุง 

ไมมี - 

 

 

 

ปดประชุมเวลา  15.00 น. 
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ภาคผนวก ค 
- ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลกัสตูรใหม พ.ศ. 2557 กับ  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 

- เปรียบเทียบสาระสําคัญของการปรบัปรุงหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร  

หลักสูตรใหม พ.ศ.2557 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

 

ลําดับท่ี 
รายการ 

 

เกณฑ ศธ. 

พ.ศ.2558 

หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2557 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ.2562 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป           ไมนอยกวา 

  รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ                 ไมนอยกวา 

2.1 วิชาแกน 

     2.1.1 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

             และคณิตศาสตร 

     2.1.2 วิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน 

2.2 วิชาเฉพาะดาน 

     2.2.1 วิชาบังคับ 

     2.2.2 วิชาเลือก               ไมนอยกวา 

หมวดวิชาเลือกเสรี                ไมนอยกวา 

30 

 

72 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

6 

30 

1 

99 

49 

23 

 

26 

50 

38 

12 

6 

30 

1 

95 

51 

43 

 

8 

44 

38 

6 

6 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                 ไมนอยกวา 120 135 131 
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ตารางเปรียบเทียบสาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 

หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระท่ีปรับปรุง 

1. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม :  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมีและชีววิทยา

โมเลกุล) 

Bachelor of Science (Biochemistry and 

Molecular Biology) 

ชื่อยอ : 

วท.บ.(ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) 

B.S.( Biochemistry and Molecular 

Biology) 

1. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม :  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมีและชีววิทยา

โมเลกุล) 

Bachelor of Science (Biochemistry 

and Molecular Biology) 

ชื่อยอ : 

วท.บ.(ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) 

B.S.( Biochemistry and Molecular 

Biology) 

คงเดิม 

2. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

135 หนวยกิต 

2. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 131 หนวยกิต 

ปรับลดจํานวนหนวยกิตลงจากเดิม 

135 หนวยกิต เปน 131 หนวยกิต 

3. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตร 

      เรียนรูทฤษฎีชีวเคมีพ้ืนฐาน เชี่ยวชาญ

วิชาการทางชีววิทยาโมเลกุล เพ่ิมพูนศักยภาพ

งานวิจัย เปนบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม 

 

3. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตท่ีสามารถบูรณาการความรู

พ้ืนฐานทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลเขา

กับ  คว ามก า วหน าทา งวิ ทย าศาสต ร  

เทคโนโลยี การแพทย เทคโนโลยีชีวภาพ 

อาหาร อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

สมัยใหม  เพ่ือประยุกตใชความรูในการ

ประกอบอาชีพ  ศึกษาต อ   และสร า ง

นวัตกรรมเชิงพาณิชยดวยตนเอง 

ปรับปรุง ปรัชญาของหลักสูตรและ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 



216 

 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระท่ีปรับปรุง 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

 

 

1.มีความรูทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมี 

ศักยภาพในการตอยอดองคความรูทางชีวเคมี

ระดับสูงในระดับบัณฑิตศึกษา 

2. มีทักษะความรูความสามารถทางชีวเคมีและ

ชีววิทยาโมเลกุล ครอบคลุม ท้ังทางด าน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร

การแพทย 

 

 

3. เปนผู มี คุณธรรมและจริยธรรม มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีโลกทัศนท่ี

กวางไกล 

4. มีทักษะดานภาษาอังกฤษ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ท่ีมีคุณลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

1.มีความรูและทักษะท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติทางดานชีวเคมีและชีววิทยา

โมเลกุล 

2. สามารถบูรณาการความรูพ้ืนฐาน และ

ความก าวหน าทา ง วิทยาศาสตร แ ละ

เทคโนโลยีทางดานชีวเคมีและชีววิทยา 

โมเลกุล เพ่ือประยุกตใชความรูในการ

ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวของ เปน

ผูประกอบการหรือศึกษาตอ 

 

3. เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

 

4. มีทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการคิดวิเคราะหอยางเปน

ระบบ  

5. มีความรูพ้ืนฐานดานการบริหารจัดการ

หองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล และ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการสรางนวัตกรรม

เชิงพาณิชย 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หนวยกิต 

นิสิตตองศึกษาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

รวมแลวไมนอยกวา  30  หนวยกิต  

ตามโครงสรางและองคประกอบของหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป  ซ่ึงแบงเปน  5  กลุมวิชา 

1. กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา   

จํานวน 12 หนวยกิต 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  

ไมนอยกวา  จํานวน 6 หนวยกิต 

3.กลุมวิชาสังคมศาสตร  

ไมนอยกวา  จํานวน 6 หนวยกิต 

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร  

ไมนอยกวา  จํานวน 6หนวยกิต 

5. กลุมวิชาพลานามัย  (บังคับไมนับหนวยกิต)  

จํานวน 1 หนวยกิต 

กําหนดใหนิสิตเรียนตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา        12  

 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา        12  

 หนวยกิต 

001201 ทักษะภาษาไทย              3(2-2-5) 

001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน         3(2-2-5) 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา          3(2-2-5) 

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 

นิสิตตองศึกษาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

รวมแลวไมนอยกวา  30  หนวยกิต  

ตามโครงสรางและองคประกอบของหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไป  ซ่ึงแบงเปน  5  กลุมวิชา 

1. กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา   

จํานวน 12 หนวยกิต 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  

ไมนอยกวา  จํานวน 6 หนวยกิต 

3.กลุมวิชาสังคมศาสตร  

ไมนอยกวา  จํานวน 6 หนวยกิต 

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร  

ไมนอยกวา  จํานวน 6หนวยกิต 

5. กลุมวิชาพลานามัย  (บังคับไมนับหนวย

กิต)  จํานวน 1 หนวยกิต 

กําหนดใหนิสิตเรียนตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา       12  

 หนวยกิต 

001201 ทักษะภาษาไทย          3(2-2-5) 

001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา      3(2-2-5) 

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 
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กลุมวิชามนุษยศาสตร  

ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้   

001221 สารสนเทศศาสตรเพ่ือการ3(2-2-5) 

            ศึกษาคนควา 

001222 ภาษาสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

001223 ดุริยางควิจักขณ            3(2-2-5) 

001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมวิชาสังคมศาสตร  

ไมนอยกวา  6   หนวยกิต  

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

001231 ปรัชญาชีวิตเพ่ือ            3(2-2-5) 

           วิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน 

001232 กฎหมายพ้ืนฐาน           3(2-2-5) 

           เพ่ือคุณภาพชีวิต                                    

001233 ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 

001234 อารยธรรมและ             3(2-2-5) 

           ภูมิปญญาทองถ่ิน  

001235 การเมือง เศรษฐกิจ        3(2-2-5)  

           และสังคม 

กลุมวิชามนุษยศาสตร  

ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้   

001221 สารสนเทศศาสตรเพ่ือการ 3(2-2-5) 

            ศึกษาคนควา                                         

001222 ภาษาสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5) 

001225 ความเปนสวนตัวของชีวิต  3(2-2-5) 

001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล          3(2-2-5) 

001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา          3(2-2-5) 

001228 ความสุขกับงานอดิเรก      3(2-2-5) 

001229 รูจักตัวเอง เขาใจผูอ่ืน      3(2-2-5) 

           ชีวิตท่ีมีความหมาย                                     

001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิต       3(2-2-5) 

           ประจําวัน  

001242 ความคิดเชิงสรางสรรคและ3(2-2-5) 

           นวัตกรรม  

กลุมวิชาสังคมศาสตร  

ไมนอยกวา  6   หนวยกิต  

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

001231 ปรัชญาชีวิตเพ่ือ            3(2-2-5) 

           วิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน 

001232 กฎหมายพ้ืนฐาน           3(2-2-5) 

           เพ่ือคุณภาพชีวิต                                    

001233 ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 

001234 อารยธรรมและ             3(2-2-5) 

           ภูมิปญญาทองถ่ิน  

001235 การเมือง เศรษฐกิจ        3(2-2-5)  

           และสังคม  

  

 

 

 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

เพ่ิมรายวิชาใหมใน

กลุมมนุษยศาสตร 
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001236 การจัดการการดํา          3(2-2-5) 

           เนินชวีิต       

001237 ทักษะชีวิต                  3(2-2-5) 

001238 การรูเทาทันสื่อ             3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

กลุมวิชาวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 6 

 หนวยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

001271 มนุษยกับสิ่งแวดลอม      3(2-2-5) 

001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศ   3(2-2-5) 

           ข้ันพ้ืนฐาน 

001273 คณิตศาสตรและ           3(2-2-5) 

           สถิติในชีวิตประจําวนั 

001274 ยาและสารเคมีในชีวิต     3(2-2-5) 

           ประจําวัน        

001275 อาหารและวิถีชีวิต         3(2-2-5) 

001276 พลังงานและ                3(2-2-5) 

           เทคโนโลยีใกลตัว   

001277 พฤติกรรมมนุษย           3(2-2-5) 

001278 ชีวิตและสุขภาพ           3(2-2-5) 

001279 วิทยาศาสตรในชีวิต       3(2-2-5) 

            ประจําวัน                          

กลุมวิชาพลานามัย บังคับไมนับหนวยกิต 

จํานวน 1 หนวยกิต 

001281 กีฬาและการออกกําลังกาย1(0-2-1) 

001236 การจัดการการดํา          3(2-2-5) 

           เนินชวีิต       

001237 ทักษะชีวิต                  3(2-2-5) 

001238 การรูเทาทันสื่อ             3(2-2-5) 

001239 ภาวะผูนํากับความรัก      3(2-2-5) 

001251 พลวัตกลุมและการทํางาน 3(2-2-5) 

          เปนทีม                                

001252 นเรศวรศึกษา               3(2-2-5) 

001253 การเปนผูประกอบการ     3(2-2-5) 

กลุมวิชาวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 6 

 หนวยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

001271 มนุษยกับสิ่งแวดลอม      3(2-2-5) 

001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศ   3(2-2-5) 

           ข้ันพ้ืนฐาน 

001273 คณิตศาสตรและ           3(2-2-5) 

           สถิติในชีวิตประจําวนั 

001274 ยาและสารเคมีในชีวิต     3(2-2-5) 

           ประจําวัน        

001275 อาหารและวิถีชีวิต         3(2-2-5) 

001276 พลังงานและ                3(2-2-5) 

           เทคโนโลยีใกลตัว   

001277 พฤติกรรมมนุษย           3(2-2-5) 

001278 ชีวิตและสุขภาพ           3(2-2-5) 

001279 วิทยาศาสตรในชีวิต       3(2-2-5) 

            ประจําวัน                          

กลุมวิชาพลานามัย บังคับไมนับหนวยกิต 

จํานวน 1 หนวยกิต 

001281 กีฬาและการออกกําลังกาย1(0-2-1) 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

 

 

คงเดิม 

เพ่ิมรายวิชาใหมใน

กลุมสังคมศาสตร 

ปรับเพ่ิมจํานวนหนวยกิตจาก 

23 หนวย เปน 43 หนวยกิต 
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วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

23 หนวยกิต 

252182 แคลคูลัส 1              3(3-0-6) 

252183 แคลคูลัส 2              3(3-0-6) 

 

 

 

 

255111  ชีวสถิติ               3(3-0-6) 

 

 

256103 เคมีเบื้องตน                    4(3-3-7) 

258101 ชีววิทยาเบื้องตน     4(3-3-7) 

261103 ฟสิกสเบื้องตน     4(3-3-7) 

 

258261 พันธุศาสตรท่ัวไป              2(2-0-4) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

43 หนวยกิต 

252111 แคลคูลัสมูลฐาน             4(4-0-8) 

 

 

 

 

 

255111  ชีวสถิติ              3(2-2-5) 

 

 

256103 เคมีเบื้องตน                  4(3-3-7) 

258101 ชีววิทยาเบื้องตน    4(3-3-7) 

261103 ฟสิกสเบื้องตน    4(3-3-7) 

 

 

 

256121 เคมีอินทรีย             5(4-3-9) 

256254 เคมีวิเคราะหเชิงปริมาณ    4(3-3-7) 

256343 เคมีเชิงฟสิกสและการนําไป4(3-3-7) 

          ประยุกตใช 

266201 จุลชีววิทยาท่ัวไป             4(3-3-7) 

266381 เครื่องมือพ้ืนฐานทาง      4(3-3-7) 

          วิทยาศาสตรและการบริหารจัดการ 

           หองปฏิบัติการ 

1. ปรับเพ่ิมจํานวนหนวยกิตจาก 

23 หนวยกิต เปน 43 หนวยกิต  

2.ปรับเพ่ิมจํานวนหนวยกิตให

เรียนรายวิชา 252111 แคลคูลัส

มูลฐาน 4(4-0-8)              หนวย

กิต  แทน รายวิ ช า  252182 

แคล คูลั ส  1  3 ( 3 - 0 -6 )  และ 

รายวิชา 252183 แคลคูลัส 2 

3(3-0-6)  

2. ปรับหนวยกิตรายวิชา 255111 

ชีวสถิติ เดิม 3(3-0-6) เปน 3(2-

2-5) ตามคณะวิทยาศาสตร 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

3.ยกเลิกรายวิชา 258261 พันธุ

ศาสตรท่ัวไป 2(2-0-4) 

4. ยายรายวิชา 256121 เคมี

อินทรีย 5(4-3-9) 256254 เคมี

วิเคราะหเชิงปริมาณ 4(3-3-7) 

256343 เคมีเชิงฟสิกสและการ

นําไปประยุกตใช 4(3-3-7) 

266201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 4(3-

3-7) 266381 เครื่องมือพ้ืนฐาน

ทางวิทยาศาสตรและการบริหาร

จัดการหองปฏิบัติการ 4(3-3-7) 

มาจากรายวิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน 

(วิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะ) 
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 415402 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐาน      3(2-3-5) 

 

5. ยายรายวิชา 415402 ระเบียบ

วิธีวิจัยพ้ืนฐาน 3(2-3-5) มาจาก

รายวิชาบังคับ (วิชาเฉพาะดาน 

หมวดวิชาเฉพาะ) 

วิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน   26 หนวยกิต 

 

205121 การเขียนข้ันพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

256121 เคมีอินทรีย              5(4-3-9) 

256254 เคมีวิเคราะหเชิงปริมาณ     4(3-3-7) 

256343 เคมีเชิงฟสิกสและการนําไป  4(3-3-7) 

            ประยุกตใช 

266201 จุลชีววิทยาท่ัวไป              4(3-3-7) 

266381 เครื่องมือพ้ืนฐานทาง       4(3-3-7) 

           วิทยาศาสตรและการบริหารจัดการ 

           หองปฏิบัติการ 

411302 ชีวสารสนเทศศาสตร  2(1-3-3) 

 

 

 

 

 

วิชาเฉพาะดาน                   50 หนวยกิต 

แบงเปน 

- วิชาบังคับ                         38 หนวยกิต 

- วิชาเลือก                          12 หนวยกิต 

- วิชาบังคับ                       38 หนวยกิต 

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ 1(0-2-1) 

            วัตถุประสงคเฉพาะ   

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษ     1(0-2-1) 

            เพ่ือการวิเคราะหเชิงวิชาการ                 

วิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน  8 หนวยกิต 

 

205121 การเขียนข้ันพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษ    1(0-2-1) 

          เพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ   

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษ    1(0-2-1) 

           เพ่ือการวิเคราะหเชิงวิชาการ                 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษ    1(0-2-1) 

            เพ่ือการนําเสนอผลงาน 

 

 

 

 

230410 กฏหมายทรัพยสินทางปญญา   

2(2-0-4) 

 

 

วิชาเฉพาะดาน                 44 หนวยกิต 

แบงเปน 

- วิชาบังคับ                       38 หนวยกิต 

- วิชาเลือก                         6 หนวยกิต 

- วิชาบังคับ                     38 หนวยกิต 

 

ปรับลดจํานวนหนวยกิตจาก 26 

หนวยกิต เปน 8 หนวยกิต 

คงเดิม 

1.ยายรายวิชา205200 การ

สื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ

วัตถุประสงคเฉพาะ  1(0-2-1)

  

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

เพ่ือการวิเคราะหเชิงวิชาการ  

1(0-2-1)                      

และ 205202 การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ

ผลงาน 1(0-2-1) 

2. เพ่ิมรายวิชา 230410 

กฏหมายทรัพยสินทางปญญา 

2(2-0-4) ในวิชาพ้ืนฐานเฉพาะ

ดาน 
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205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษ     1(0-2-1) 

            เพ่ือการนําเสนอผลงาน 

411201 หลักชีวเคมี    4(3-3-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411203 พันธุศาสตรโมเลกุล          3(2-3-5) 

           เชิงชีวเคมี  

 

 

 

 

 

 

411204 เทคนิคทางชีวเคมี เซลลและ4(2-6-7) 

            ชีววิทยาโมเลกุล                    

 

 

 

411101  ชีวเคมีมูลฐาน               2(2-0-4) 

411202  เมแทบอลิซึมของสาร      3(2-3-5) 

           ชีวโมเลกุล    

 

 

 

 

 

 

 

411102 การจัดการและการสื่อสาร 1(0-2-1) 

ขอมูลทางวิทยาศาสตร                                      

 

411207 พันธุศาสตรและชีววิทยา   4(3-3-7) 

          โมเลกุล   

 

 

 

 

 

 

411305  เทคนิคทางชีวเคมี เซลล  3(1-6-4) 

            และชีววิทยาโมเลกุล                                           

 

 

 

1.ปรับรายวิชา 411201 หลัก

ชีวเคมี 4(3-3-7)              

หนวยกิต เปน 2 รายวิชา คือ 

รายวิชา 411101 ชีวเคมีมูลฐาน 

2(2-0-4) และ รายวิชา 411202  

เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล

3(2-3-5) และเพ่ิมหนวยกิตจาก 

4 หนวยกิต เปน 5 หนวยกิต 

พรอมปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

2. เพ่ิมรายวิชา 411102 การ

จัดการและการสื่อสารขอมูลทาง

วิทยาศาสตร 1(0-2-1)                                 

3. ปรับรายวิชา 411203 พันธุ

ศาสตรโมเลกุลเชิงชีวเคมี  

3(2-3-5) เปนรายวิชา 411305  

พันธุศาสตรและชีววิทยาโมเลกุล  

4(3-3-7) 

และเพ่ิมหนวยกิต จาก 3 หนวย

กิต เปน 4 หนวยกิต พรอม

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

4.ปรับและลดจํานวนหนวยกิต 

รายวิชา 411204 เทคนิคทาง

ชีวเคมี เซลลและชีววิทยาโมเลกุล  

4(2-6-7) เปนรายวิชา 411305  

เทคนิคทางชีวเคมี เซลลและ

ชีววิทยาโมเลกุล  3(1-6-4) 

พรอมปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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411205 ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา   4(3-3-7) 

 

 

 

 

411301  ชีวเคมีเทคโนโลยี            4(3-3-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาบังคับอีก 6 หนวยกิต  

ใหเลือกเรียนจากรายวิชา ดังนี้ 

411491 การฝกอบรม             6 หนวยกิต 

          หรือการฝกงานในตางประเทศ   

            หรือ 

411492 สหกิจศึกษา        6 หนวยกิต             

 

411305  ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา        3(2-3-5) 

 

 

 

 

411304  ชีวเคมีเทคโนโลยี           3(2-3-5) 

 

 

 

 

411302  ชีวสารสนเทศศาสตร      2(1-3-3) 

 

 

 

 

411303  ชีวเคมีเชิงภูมิคุมกัน        2(2-0-4) 

411306  สรีรวิทยาและชีวเคมี       2(2-0-4) 

            ของพืช       

 

 

 

วิชาบังคับอีก 6 หนวยกิต  

ใหเลือกเรียนจากรายวิชา ดังนี้ 

411491 การฝกอบรม             6 หนวยกิต 

          หรือการฝกงานในตางประเทศ               

            หรือ 

411492 สหกิจศึกษา         6 หนวยกิต                      

   หรือ 

411493  การฝกงานในประเทศ     6 หนวย

กิต      

5.ปรับรายวิชา 411205  ชีวเคมี

เชิงสรีรวิทยา   4(3-3-7) 

เปนรายวิชา 411305  ชีวเคมีเชิง

สรีรวิทยา  3(2-3-5) พรอม

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

6.ปรับรายวิชา 411301 ชีวเคมี

เทคโนโลยี 4(3-3-7) เปนรายวิชา

411304  ชีวเคมีเทคโนโลยี                    

3(2-3-5) พรอมปรับปรงุ

คําอธิบายรายวิชา 

7.ปรับรายวิชา 411302  

ชวีสารสนเทศศาสตร 2(1-3-3) 

จากรายวิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน 

มาเปนรายวิชาบังคับเฉพาะดาน 

 

8.เปดรายวิชาใหม 411303  

ชีวเคมีเชิงภูมิคุมกัน                 

2(2-0-4) และ 411306  

สรีรวิทยาและชีวเคมีของพืช       

2(2-0-4) เปนรายวิชาบังคับ

เฉพาะดาน 

9.เพ่ิมเติม รายวิชา 411493 การ

ฝกงานในประเทศ 6 หนวยกิต ให

นิสิตเลือกเรียน 
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411495 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี   

           6 หนวยกิต 

411497 สัมมนา               1(0-2-1) 

415402 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐาน       3(2-3-5) 

- วิชาเลือก                        12 หนวยกิต 

โดยใหเลือกจากรายวิชา ดังตอไปนี้ 

266483  เทคนิคทางหองปฏิบัติการทดสอบ 

            คุณภาพเครื่องสําอาง             

            และเครื่องมือแพทย     3(1-6-5) 

411321 เทคนิควิจัยทางดานชีวเคมี  3(2-3-5) 

411322 เทคโนโลยีชีวภาพพืช         3(2-3-5) 

           สมุนไพร  

411323 การเพาะเลี้ยงเซลลเบื้องตน 3(2-3-5) 

411325 พ้ืนฐานชีวเคมีของพืช    3(3-0-6) 

411351 ชีววิทยาโมเลกุล              3(2-3-5) 

          ทางการแพทย    

411381 ปญหาพิเศษทางชีวเคมี     3(0-6-3) 

412345 เทคโนโลยีสเต็มเซลล        3(2-3-5) 

413337 โภชนวิทยากับสุขภาพและ  2(2-0-4) 

           การเกิดโรค                                                  

415251 เคมีวิเคราะหทางการแพทย 3(2-3-5) 

415359 การประเมินการใชไดของ   3(2-3-5) 

           วิธีการวิเคราะห ในเคมีวิเคราะห 

           ทางการแพทย    

415401 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา    4(3-3-7) 

       

 

 

 

 

 

 

411495 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี   

           6 หนวยกิต 

411497 สัมมนา              1(0-2-1) 

 

- วิชาเลือก                       12 หนวยกิต 

โดยใหเลือกจากรายวิชา ดังตอไปนี้ 

411311  ชีววิทยาสังเคราะหและ   3(3-0-6)       

            พันธุวิศวกรรมระดับจีโนม                                       

411312 การวิเคราะหทางชีวเคมี   3(2-3-5) 

411313 จีโนมิกส             3(2-3-5)

               

411314 ชีวเคมีของโปรตีน       3(3-0-6) 

411321เทคนิควิจัยทางดาน         3(2-3-5) 

          ชวีเคมี         

411322 เทคโนโลยีชีวภาพ           3(2-3-5) 

           พืชสมุนไพร      

411323 การเพาะเลี้ยงเซลลเบื้องตน3(2-3-5) 

411331 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ   3(2-3-5) 

411332 เทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมี  3(2-3-5) 

           ภูมิคุมกัน       

411334 ชีวเคมีของเซลลตนกําเนิด 3(2-3-5) 

411335 การประยุกตชีวเคมีเพ่ือการ3(3-0-6) 

           ปองกันและรักษาโรคไมติดตอเรื้อรัง              

411343 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล3(3-0-6) 

           ทางการเกษตร      

411344 สรีรวิทยาและชีวเคมี        3(3-0-6) 

            ของฮอรโมนพืช                 

411345 สรีรวิทยาและชีวเคมี        3(3-0-6) 

           ของพืชสมุนไพร                 

411351 ชีวเคมีอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 

411381 ปญหาพิเศษทางชีวเคมี    3(0-6-3) 

คงเดิม 

 

 

 

ปรับเปลี่ยนรายวิชาเลือก

และเปดรายวิชาเลือกใหม

เพ่ือใหเกิดความ

หลากหลาย ทันสมัย 

สอดคลองกับการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
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หมวดวิชาเลือกเสรี   

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   ใหนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปด

สอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสถาบันอ่ืน 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   ใหนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปด

สอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสถาบันอ่ืน 
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เปรียบเทียบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ.2555 กับ ปรับปรุง พ.ศ.2560 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรบัปรงุ 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวาจาํนวน  30  หนวยกิต      
กําหนดใหนิสิตเรียนตามกลุมวชิาดังตอไปน้ี 

1.  กลุมวชิาภาษา   ไมนอยกวา   จํานวน  12  หนวยกิต 
001201 ทักษะภาษาไทย                       3(2-2-5) 

              Thai Language Skills 

001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                       3(2-2-5) 

               Fundamental English   

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                          3(2-2-5) 

              Developmental English   

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                    3(2-2-5) 

              English for Academic Purposes 

2.กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา จํานวน  6 หนวยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี 
001221 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา   3(2-2-5) 

              Information Science for Study and  

              Research 

 001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม         3(2-2-5) 

              Language, Society and Culture 

001223 ดุริยางควิจักขณ          3(2-2-5) 

              Music Appreciation 

 001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน                3(2-2-5) 

              Arts in Daily Life 

001225 ความเปนสวนตัวของชีวิต            3(2-2-5) 

 Life Privacy 

001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล           3(2-2-5) 

 Ways of Living in the Digital Age 

001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                     3(2-2-5) 

 Music Studies in Thai Culture 

001228 ความสุขกับงานอดิเรก          3(2-2-5) 

 Happiness with Hobbies 

 

 

 

 
 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวาจาํนวน  30  หนวยกิต      
กําหนดใหนิสิตเรียนตามกลุมวชิาดังตอไปน้ี 

1.  กลุมวชิาภาษา   ไมนอยกวา       จํานวน  12  หนวยกิต 
001201 ทักษะภาษาไทย                             3(2-2-5) 

              Thai Language Skills 

001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                             3(2-2-5) 

               Fundamental English   

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                                3(2-2-5) 

              Developmental English   

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                           3(2-2-5) 

              English for Academic Purposes 

2.  กลุมวชิามนุษยศาสตร ไมนอยกวา    จํานวน  6 หนวยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี 
001221 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา         3(2-2-5) 

              Information Science for Study  

              and Research 

001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม               3(2-2-5) 

              Language, Society and Culture 

001223 ดุริยางควิจักขณ                3(2-2-5) 

              Music Appreciation 

001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน                      3(2-2-5) 

              Arts in Daily Life 

001225 ความเปนสวนตัวของชีวิต                  3(2-2-5) 

 Life Privacy 

001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล                 3(2-2-5) 

 Ways of Living in the Digital Age 

001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                           3(2-2-5) 

 Music Studies in Thai Culture 

001228 ความสุขกับงานอดิเรก                3(2-2-5) 

 Happiness with Hobbies 

001229   รูจักตัวเอง เขาใจผูอื่น ชีวิตทีม่ีความหมาย       3(2-2-5) 

             Know Yourself, Understand Others,  

             Meaningful Life                                    

001241   ดนตรีตะวันตกในชวีิตประจาํวัน                  3 (2-2-5) 

             Western Music in Daily Life 

001242   การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม              3 (2-2-5) 

             Creative Thinking and Innovation 

                                              
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

     

   

       

 

 

  

ปดรายวิชา 

คงเดิม 

คงเดิม 

 เพิ่มรายวิชาใหม 

 ในกลุม  

       

 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

ปรับปรุงคําอธิบาย

 

 

ปรับปรุงคําอธิบาย
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หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรบัปรงุ 

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา จํานวน  6 หนวยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี 
001231  ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถพีอเพยีงในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)                          

             Philosophy of Life for Sufficient iving 

001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต          3(2-2-5) 

              Fundamental Laws for Quality of Life 

001233 ไทยกับประชาคมโลก                     3(2-2-5) 

              Thai State and the World Community 

001234    อารยธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น        3(2-2-5) 

               Civilization and Local Wisdom 

001235 การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม          3(2-2-5) 

Politics, Economy and Society 

001236 การจัดการการดําเนินชีวิต       3(2-2-5) 

              Living Management 

001237 ทักษะชีวิต                         3(2-2-5) 

              Life Skills 

001238  การรูเทาทันส่ือ                               3(2-2-5)      

              Media Literacy 

 

3.  กลุมวชิาสังคมศาสตร ไมนอยกวา  จํานวน    6 หนวยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี 
001231  ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถพีอเพยีงในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)                          

             Philosophy of Life for Sufficient Living 

001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต                  3(2-2-5) 

             Fundamental Laws for Quality of Life 

001233   ไทยกับประชาคมโลก                             3(2-2-5) 

             Thai State and the World Community 

001234 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น                 3(2-2-5) 

              Civilization and Local Wisdom 

001235 การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม                  3(2-2-5)             

Politics, Economy and Society 

001236 การจัดการการดําเนินชีวิต               3(2-2-5) 

              Living Management 

001237 ทักษะชีวิต                                 3(2-2-5) 

              Life Skills 

001238   การรูเทาทันส่ือ                                      3(2-2-5)      

              Media Literacy 

001239    ภาวะผูนํากับความรัก                              3(2-2-5)      
          Leadership and Compassion         

001251    พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม               3(2-2-5) 

              Group Dynamics and Teamwork 

001252    นเรศวรศึกษา                                       3(2-2-5) 

              Naresuan Studies       

001253    การเปนผูประกอบการ                             3(2-2-5) 

              Entrepreneurship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

4.  กลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา    

    จํานวน  6  หนวยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี 
001271 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                    3(2-2-5) 

              Man and Environment  

001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5) 

              Introduction to Computer Information 

Science 
 

001273 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5) 

              Mathematics  and Statistics in Everyday Life 

001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน          3(2-2-5) 

              Drugs and Chemicals in Daily Life 

 

4.  กลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา    

    จํานวน  6  หนวยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี 
001271 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                             3(2-2-5) 

              Man and  the Environment  

001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน               3(2-2-5) 

              Introduction to Computer Information Science 

001273 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน           3(2-2-5) 

              Mathematics  and Statistics in Everyday Life 

001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน                3(2-2-5) 

              Drugs and Chemicals in Daily Life 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คงเดิม 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

เพิ่มรายวิชาใหม 

ในกลุมสังคมศาสตร 

คงเดิม 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

คงเดิม 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรบัปรงุ 

001275 อาหารและวิถีชวีิต                    3(2-2-5) 

              Food  and  Life  Style 

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว           3(2-2-5) 

    Energy and Technology  around  Us 

001277 พฤติกรรมมนุษย                    3(2-2-5) 

              Human Behavior 

001278 ชีวิตและสุขภาพ                    3(2-2-5) 

              Life  and  Health 

001279 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน            3(2-2-5) 

              Science in Everyday Life 

 

5. กลุมวิชาพลานามยั (บงัคับไมนับหนวยกิต)                 

จํานวน 1 หนวยกิต 

001281  กีฬาและการออกกาํลังกาย                 1(0-2-1) 

            Sports and Exercises 

 

001275 อาหารและวิถีชวีิต                3(2-2-5) 

              Food  and  Life  Style 

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว                    3(2-2-5) 

              Energy and Technology  around  Us 

001277 พฤติกรรมมนุษย                             3(2-2-5) 

              Human Behavior 

001278 ชีวิตและสุขภาพ                             3(2-2-5) 

              Life  and  Health 

001279 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                    3(2-2-5) 

              Science in Everyday Life 

 

5. กลุมวิชาพลานามยั (บงัคับไมนับหนวยกิต)                 

จํานวน 1 หนวยกิต 

001281  กีฬาและการออกกาํลังกาย                         1(0-2-1) 

            Sports and Exercises  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ง 
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเร่ือง การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

  -  ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเร่ือง การศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (แกไขเพ่ิมเติม)  

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 

   -  ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเร่ือง การศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (แกไขเพ่ิมเติม)  

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก จ 
- Program Structure และ Curriculum Mapping of 

Courses 
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Program Structure of Bachelor of Science in Biochemistry and Molecular Biology 
 

หมวดวิชา 

 

Programme Learning Outcomes 

(Competence Based Outcomes) 

 

ปรัชญ
า 

ผลิตบัณ
ฑติที่สามารถบูรณ

าการความรูพื้นฐานทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 

เขากับ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การแพทย เทคโนโลยีชีวภาพ  

อาหาร อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมสมัยใหมเพื่อประยุกตใชความรู 

ในการประกอบอาชีพ ศึกษาตอ  และสรางนวัตกรรมเชิงพาณ
ิชยดวยตนเอง 

 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร  

มีความรูและทักษะท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สามารถบูรณาการความรู

พ้ืนฐานและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล เพ่ือประยุกตใชความรู

ในการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของ เปนผูประกอบการหรือศึกษาตอ เปนผูมีคณุธรรมและจริยธรรม มคีวามรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคม มีทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมี

ความรูพ้ืนฐานดานการบรหิารจดัการหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสราง

นวัตกรรมเชิงพาณิชย 

6. มีความรู ความสามารถและทักษะในการ วางแผน

งาน คิดวิเคราะหและแกปญหาโดยสามารถนําความรูไป

ใชในการประกอบอาชีพได 

หมวดวิชาเฉพาะกลุม วิชาบังคับ (การฝกอบรมหรือ

การฝกงานในตางประเทศ สหกิจศึกษา การฝกงานใน

ประเทศ)  

(Knowledge & Skill) นําความรู ทฤษฎี ทางดาน ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของรวมถึงทักษะ

ตาง ๆ มาบูรณาการในการทํางานหรือประกอบอาชีพ ไดอยางเหมาะสม (Attitude) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

5. มีความรูความสามารถทางดานชีวเคมีและชีววิทยา

โมเลกุล สามารถวิเคราะหและสังเคราะหปญญาและนํา

ศาสตรทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลมาบูรณาการ

ในการแกปญหาได  

หมวดวิชาเฉพาะกลุม วิชาบังคับ/เลือก  

(วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี) 

 

 

(Knowledge) มีองคความรูทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลท่ีสามารถนําไปกําหนดปญหา การวิเคราะห และ

สังเคราะหรวมถึงวางแผนในการแกปญหา (Skill) มีทักษะดานกระบวนการวิจัยและเช่ียวชาญทางหองปฏิบัติการท่ี

เก่ียวของกับชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล และบูรณาการเขากับชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ(Attitude) เพ่ือใช

ทฤษฏีทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลไปสูการปฏิบัติ (theory to practice) และนํามาพัฒนา ศึกษา คนควา วิจัย 

และแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
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4. มีความรู ความเขาใจ ความสามารถและทักษะใน

สาขาวิชา และศาสตรท่ีเก่ียวของ มีทักษะในการสืบคน

ขอมูล วิเคราะหปญหาในการนําไปกําหนดปญหาวิจัย 

การนําเสนอบทความทางวิชาการ  

หมวดวิชาบังคับ/เลือก 

(Knowledge) มีความรูทางดานศาสตรท่ีเฉพาะกับชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ไดแก เมแทบอลิซึมของสารชีว

โมเลกุล เคมีวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคทางชีวเคมี เซลลและชีววิทยาโมเลกุล พันธุศาสตรและชีววิทยาโมเลกุล 

ชีวเคมีเทคโนโลยี ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา ชีวเคมีเชิงภูมิคุมกัน สรีรวิทยาและชีวเคมีของพืช ชีววิทยาสังเคราะหและพันธุ

วิศวกรรมระดับจีโนม จีโนมิกส เทคนิควิจัยทางชีวเคมี ชีวเคมีของเซลลตนกําเนิด กฎหมายทรัพยสินทางปญญา และ

ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐาน (Skill)  มีทักษะทางดานหองปฏิบัติการ การใชอุปกรณ และเครื่องมือในหองปฏิบัติการท่ี

เก่ียวของกับชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล การสืบคนงานวิจัย การอาน วิพากษและนําเสนอบทความทางวิชาการ 

ทักษะทางดานการทําวิจัย (Attitude) เพ่ือใหเกิดความชํานาญในทักษะทางหองปฏิบัติการ และสามารถนําไปสูการ

คนหาปญหาและการกําหนดหัวขอวิจัย  

3. มีความรู ทักษะและทัศนคติเฉพาะดานของชีวเคมี

และชีววิทยาโมเลกุล 

หมวดวิชาเฉพาะในกลุมวิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน 

  

(Knowledge) มีความรูพ้ืนฐานทางและขอบขายของงานทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล โดยบูรณาการความรู

ทางดาน การจัดการและการสื่อสารขอมูลทางวิทยาศาสตร พันธุศาสตร ชีวสารสนเทศศาสตร ภูมิคุมกัน เทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม สรีรวิทยา ชีวเคมีของพืช เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การแพทย 

เทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร อุตสาหกรรม และเกษตรสมัยใหม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมความเปนอยูพรอมท้ัง

ความรูพ้ืนฐานทางดานเครื่องมือทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล และการคิดวิเคราะหแบบองครวม การบริหาร

จัดการหองปฏิบัติการ (Skill) มีทักษะปฏิบัติการทางดานชีววิทยาโมเลกุล  (Attitude)  ใหเกิดการรับรู และเขาใจ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 

2. พัฒนาทักษะทางดานภาษา ทักษะชีวิต ชีวิตและ

สุขภาพ  พัฒนาความรูทางด านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ วิทยาศาสตรเบ้ืองตนเพ่ือพัฒนาตอยอดองค

ความรูทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  

หมวดวิชาเฉพาะ  

 

(Knowledge) มีความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐาน ท่ีเก่ียวของศาสตรทางดานชีวเคมี

และชีววิทยาโมเลกุล เคมีเบ้ืองตน เคมีอินทรีย ชีววิทยาเบ้ืองตน ปฏิบัติการชีววิทยา ฟสิกสเบ้ืองตน แคลคูลัสมูลฐาน 

และชีวเคมีมูลฐาน (Skill & Attitude) มีทักษะในการคิดคํานวณเชิงตัวเลขท่ีสามารถนําเอาความรูทางดาน

คณิตศาสตรและสถิติมาใชในศาสตรทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  ทักษะในการใชเครื่องแกว การเตรียมสาร

ตัวอยาง ทักษะความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  

เพ่ือเปนพ้ืนฐานทางดานปฏิบัติการในดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล   

1.  มีความรู พ้ืนฐานทางด าน ภาษา สารสนเทศ 

วิ ทย าศ าสต ร เ บ้ื อ งต น   สั ง คมและกา รดํ า เ นิน

ชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

(Knowledge) มีความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร และศาสตรท่ีเก่ียวของในการดําเนินชีวิต (Skill) มีการพัฒนา

ทักษะดานภาษาไทยและอังกฤษ ทักษะการดําเนินชีวิต ทักษะทางดานการใชเทคโนโลย ี(Attitude) เพ่ือใหสามารถ

ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม และจริยธรรม มีจิตสาธารณะความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและมีสุขภาพท่ีดี 
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Curriculums Mapping of Bachelor Degree of Biochemistry and Molecular Biology 

Course การแพทย เทคโนโลยี การเกษตร อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ 

Elective 

course 

 411331 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ 

411332 เทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมี

ภูมิคุมกัน 

411334 ชีวเคมีของเซลลตนกําเนิด 

411335 การประยุกตชีวเคมีเพ่ือ

การปองกันและรักษาโรค

ไมตดิตอเรื้อรัง 

411311 ชีววิทยาสังเคราะหและ 

           พันธุวิศวกรรมระดับจีโนม 

411312 การวิเคราะหทางขีวเคม ี

411313 จีโนมิกส 

411341 ชีวเคมีของพืช 

411343 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทาง

การเกษตร 

411344 สรีรวิทยาและชีวเคมีของ

ฮอรโมนพืช 

411345 สรีรวิทยาและชีวเคมีของพืช

สมุนไพร 

411351 ชีวเคมีอุตสาหกรรม  

    

411314 ชีวเคมีของโปรตีน 

411321 เทคนิควิจัยทางชีวเคม ี

411322 เทคโนโลยีชีวภาพพืช

สมุนไพร 

411323 การเพาะเลีย้งเซลลเบ้ืองตน 

411381 ปญหาพิเศษทางชีวเคมี 

 

(Knowledge) มีองคความรูทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล และสาขาท่ีเก่ียวของท่ีสามารถนําไปกําหนดปญหา การวิเคราะห และสังเคราะหรวมถึงวางแผนในการแกปญหา 

(Skill) มีทักษะดานกระบวนการวิจัยและเช่ียวชาญทางหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล และบูรณาการเขากับชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(Attitude) เพ่ือใชทฤษฏีทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลไปสูการปฏบัิติ (theory to practice) และนํามาพัฒนา ศึกษา คนควา วิจัย และแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

Core 

course 

205121 การเขียนข้ันพ้ืนฐาน 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการ 

           นําเสนอผลงาน 

255111 ชีวสถิต ิ

256254 เคมีวิเคราะหเชิงปริมาณ 

258102 ปฏิบัติการชีววิทยา 

266381 เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

           และการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ 

411202 เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล 

411302 ชีวสารสนเทศศาสตร 

411305 ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา 

411492 สหกิจศึกษา 

411497 สัมมนา (ระดับปรญิญาตรี) 

205200 การสื่ อสารภาษาอังกฤษเ พ่ือ

วัตถุประสงคเฉพาะ 

230410 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

256103 เคมีเบ้ืองตน 

256343 เคมีเชิงฟสิกสและการนําไป

ประยุกตใช 

261103 ฟสิกสเบ้ืองตน 

411101 ชีวเคมีมูลฐาน 

411206 เทคนิคทางชีวเคมี เซลล 

           และชีววิทยาโมเลกุล 

411303 ชีวเคมีเชิงภูมิคุมกัน 

411306 สรีรวิทยาและชีวเคมีของพืช   

411493 การฝกงานในประเทศ                                            

415402 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐาน 

           205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะหเชิงวิชาการ 

           252111 แคลคูลัสมูลฐาน 

           256121 เคมีอินทรีย 

           258101 ชีววิทยาเบ้ืองตน 

           266201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

           411102 การจัดการและการสื่อสารขอมูล 

                      ทางวิทยาศาสตร 

           411207 พันธุศาสตรและชีววิทยาโมเลกุล 

           411304 ชีวเคมีเทคโนโลยี 

           411491 การฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ    

           411495 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี            
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(Knowledge) มีความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐาน ท่ีเก่ียวของกับศาสตรทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล เคมเีบ้ืองตน เคมีอินทรยี ชีววิทยาเบ้ืองตน ปฏิบัติการ

ชีววิทยา ฟสิกสเบ้ืองตน แคลคลูัสมูลฐาน และชีวเคมีมลู เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การแพทย เทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร อุตสาหกรรม และเกษตรสมัยใหม เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมความเปนอยูพรอมท้ังความรูพ้ืนฐานทางดานเครื่องมือทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล การคดิวิเคราะหแบบองครวม และการบริหารจัดการหองปฏบัิติการ  

(Skill) มทัีกษะในการคิดคํานวณเชิงตัวเลขท่ีสามารถนําเอาความรูทางดานคณติศาสตรและสถิติมาใชในศาสตรทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  ทักษะปฏิบัติการทางดานชีวเคมีและชีววิทยา

โมเลกุล และทักษะความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  

(Attitude)  เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการทําปฏิบัติการทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในข้ันสูงตอไป 

General 

Education 

001201 ทักษะภาษาไทย 

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน  

001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา 

001231 ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน 

001234 อารยธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน   

001237 ทักษะชีวิต                                 

001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน 

001252 นเรศวรศึกษา 

001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 

001275 อาหารและวิถีชีวิต 

001278 ชีวิตและสุขภาพ 

001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

001221 สารสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษา

คนควา 

001225 ความเปนสวนตัวของชีวิต 

001228 ความสุขกับงานอดิเรก 

001232 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต 

001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

001238 การรูเทาทันสื่อ 

001242 การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม 

001253 การเปนผูประกอบการ 

001273 คณิตศาสตรและสถิติใน

ชีวิตประจําวัน 

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว 

001279 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

00122 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 

001229 รูจักตนเอง เขาใจผูอ่ืน ชีวิตท่ีมีความหมาย 

           001233 ไทยกับประชาคมโลก 

           001236 การจัดการการดําเนินชีวิต 

           001239 ภาวะผูนํากับความรัก 

           001251 พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม 

            001271 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 

            001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน 

            001277 พฤติกรรมมนุษย 

            001281 กีฬาและการออกกําลังกาย 

(Knowledge) มีความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร และศาสตรท่ีเก่ียวของในการดําเนินชีวิต และประยุกตใชความรูในการเปนผูประกอบการ 

(Skill) มีการพัฒนาทักษะดานภาษาไทยและอังกฤษ ทักษะการดําเนินชีวิต ทักษะทางดานการใชเทคโนโลยี  

(Attitude) เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม จริยธรรม มจีิตสาธารณะความรับผดิชอบตอตนเอง สังคมและมีสุขภาพท่ีด ี
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Career 

Path  

Researcher 

-นักวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  

-นักวิทยาศาสตรในหองปฏิบัติการในหนวยงานของท้ัง

ภาครัฐและเอกชน 

  

 

 

 

 

Education 

-นักวิทยาศาสตรในหองปฏิบัติการ 

ในหนวยงานของภาครัฐ 

-ครู อาจารยในสถาบันการศึกษา  

-นักวิชาการ ท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญในหนวยงานของท้ัง

ภาครัฐและเอกชน 

-ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

Business 

-นักธุรกิจทางดานวิทยาศาสตร  

-ตัวแทนขายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 

-ผูประกอบการทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 

 

Objectives เพ่ือผลิตบัณฑติระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปน้ี 

1. มีความรูและทักษะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 

2. สามารถบูรณาการความรูพ้ืนฐาน และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล เพ่ือประยุกตใชความรูในการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของ เปน

ผูประกอบการหรือศึกษาตอ  

3. เปนผูมีคณุธรรมและจรยิธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสงัคม  

4. มีทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  

 5. มีความรูพ้ืนฐานดานการบริหารจัดการหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสรางนวัตกรรมเชิงพาณิชย 

Philosophy ผลิตบัณฑิตท่ีสามารถบูรณาการความรูพ้ืนฐานทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลเขากับ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การแพทย เทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร อุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรมสมัยใหม  เพ่ือประยุกตใชความรูในการประกอบอาชีพ ศึกษาตอ  และสรางนวัตกรรมเชิงพาณิชยดวยตนเอง 
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