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สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สารบัญ
หมวด
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗
หมวดที่ ๘

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลลัพธการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

หนา
๑
๙
๑๒
๖๖
๗๑
๗๓
๗๔
๘๑

ภาคผนวก
ภาคผนวก ๑
ภาคผนวก ๒
ภาคผนวก ๓
ภาคผนวก ๔

ภาคผนวก ๕
ภาคผนวก ๖
ภาคผนวก ๗
ภาคผนวก ๘

แบบรายงานขอมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)
๘๓
๒.๑ ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรและผลลัพธการเรียนรูยอยของหลักสูตร
๙๓
๒.๒ ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรกับคุณลักษณะที่พึง
๙๕
ประสงคของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางแสดงความสัมพันธ เปรียบเทียบระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร
๙๗
(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
๙๙
๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) (แสดงดวยสัญลักษณ I, R, P, M, A)
๔.๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ๑๐๗
(Curriculum Mapping) (แสดงดวยสัญลักษณ  ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง)
สาระสําคัญในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
๑๑๔
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
รายละเอียดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอาจารยประจําหลักสูตร
๑๒๖
และอาจารยพิเศษ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
๑๖๗
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัย และประกาศ/ขอบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของสวนงาน
คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ
๑๘๕
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสวนงาน
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
---------------------------ชื่อสถาบัน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาชีววิทยา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :
๓. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Biology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
B.Sc. (Biology)

๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๘ หนวยกิต
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๓๒ หนวยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ป)
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสฐิ วิธาน
๕.๓ ภาษาที่ใช ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
๕.๔ การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยในการเรียนการสอนไดดี
๕.๕ ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๖ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๒ เริ่มใชภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร ไดพิจารณาหลักสูตรนี้ใน
การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑
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๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดพิจารณารับรอง
หลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๕ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในปการศึกษา ๒๕๖๓ (หลังจากการเปดสอนเปนเวลา ๒ ป)
๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพไดหลายภาคสวน
๘.๑ ภาควิชาการ ไดแก นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย นักวิทยาศาสตร
๘.๒ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ไดแก ผูประกอบการ นักวิเคราะห นักเทคนิค ผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ ที่ปรึกษาดาน
ชีววิทยา ผูแทนฝายขาย
๘.๓ ภาคประชาชน ไดแก นักชีวกิจกรรม

๒
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๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนง
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ผลงานทางวิชาการ
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ทางวิชาการ
ปที่สําเร็จการศึกษา
ลาสุด
๑ นางฐิตินันท สําราญวานิช
อาจารย
- Ph.D. (Horticulture) /
Klinsawang S,
๓-๖๒๐๔-๐๐๒๓x-xxx
Pennsylvania State
Sumranwanich T,
University, U.S.A. / 2003 Wannaro A, Saengwilai P.
- วท.บ. (ชีววิทยา) /
(2018) Effects of root hair
มหาวิทยาลัยเชียงใหม /
length on potassium
๒๕๓๙
acquisition in rice (Oryza
sativa L.). Applied
Ecology and
Environmental Research.
16(2):1609-1620.
- Ph.D. (Biological
Siriwut W, Edgecombe
๒ นายวรุฒ ศิริวุฒิ
อาจารย
Science) / จุฬาลงกรณ
GD, Sutcharit C, Tongkerd
๑-๗๑๙๙-๐๐๑๕x-xxx
มหาวิทยาลัย / ๒๕๕๙
P, Panha S (2018)
Systematic revision
- วท.บ. (ชีววิทยา) /
and phylogenetic
มหาวิทยาลัยขอนแกน /
reassessment of the
๒๕๕๔
centipede genera
Rhysida Wood, 1862 and
Alluropus Silvestri, 1911
(Chilopoda:
Scolopendromorpha) in
Southeast Asia, with
further discussion of the
subfamily Otostigminae.
Invertebrate Systematics
32:1005-1049
๓ นางสาวสุพีชา คุมเกตุ
ผูชวยศาสตราจารย - Ph.D. (Biology) /
Vongsetskul, T.
๓-๖๕๐๑-๐๐๕๗x-xxx
University of York, UK / Jangpatarapongsa, K.,
2547
Tuchinda, P., Uamsir S
- วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะ
Bamrungcharoen, C.,
แวดลอม) /
Kumkate, S.,
๓
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มหาวิทยาลัยมหิดล /
๒๕๔๒
- วท.บ. (จุลชีววิทยา) /
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย /
๒๕๓๘

๔

นายศิรวิทย สิตปรีชา
๓-๑๐๑๔-๐๓๑๘x-xxx

อาจารย

๕

นายอินทนนท
กลศาสตรเสนี
๑-๑๐๐๘-๐๐๑๓x-xxx

อาจารย

Opaprakasit, P.,
Tangboriboonrat, P.
(2016) Acanthus
ebracteatusVahl. extractloaded cellulose acetate
ultrafine fibers as a
topical carrier for
controlled release
applications Polymer
Bulletin (73) ; 3319-3331
- ปร.ด. (สรีรวิทยาการสัตว) / Sitprija V, Sitprija S (2016)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / Renal Injury Induced by
๒๕๕๓
Marine Toxins: Role of
- วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง
Ion Channels. SRL
อุตสาหกรรม) /
NephrolTher 2(1):1-6.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย /
๒๕๔๒
- วท.บ. (ชีววิทยา) /
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร/ ๒๕๓๘
- ปร.ด.(ชีววิทยา) /
Kolasartsanee, I. (2016).
มหาวิทยาลัยมหิดล/
Patrol area determination
๒๕๕๗
using the prediction from
- วท.บ. (ชีววิทยา) /
Pileated Gibbon
มหาวิทยาลัยมหิดล /
(Hylobatespileatus)
๒๕๔๘
distribution.
Srinakharinwirot Science
Journal. 32, 151-160.

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่และอุปกรณการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
จังหวัดนครปฐม และคณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตลอดจนสถานที่ดูงานตามหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควร

๔
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๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการวิเคราะห สถานการณทางเศรษฐกิจของไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒
(พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาไดใชเปนแผนแมบทในการปรับปรุงหลักสูตร ฉบับ
พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น พบวาการลดลงของขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตเปนปจจัยหลักที่สงผลใหเกิดขอจํากัด
ในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และยังสงผลใหประเทศไมสามารถยกระดับการพัฒนาออกจากการเปนประเทศ
รายไดปานกลางได นอกเหนือจากการปรับปรุงกลไกภาครัฐที่สงเสริมความสามารถดานการแขงขันของภาคการผลิตแลว
แนวทางแกไขที่จําเปนอีกแนวทางหนึ่งคือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม แต การที่ บุ ค ลากรด า นการวิ จั ย และพั ฒนาของประเทศยั งมี จํา นวนไม เ พี ย งพอต อการส ง เสริ ม การพั ฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนาไดนั้น ถือเปนหนึ่งในจุดออนดานระบบการศึ กษาและการ
พั ฒนาบุคลากรดานวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี ข องประเทศ สงผลใหการพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมบนฐานความรู
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมยังไมเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมเทาที่ควร
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการวิเคราะห สถานการณทางเศรษฐกิจของไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒
พบวาคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรูของคนไทยยังอยู ในระดับ คอนขางต่ํา โดยสะทอนจากคะแนนของขอสอบระดับ
นานาชาติ ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนใหทองจํามากกวาใชความคิดสรางสรรค ในระดับวัยทํางาน
พบวาทักษะที่คนไทยมีต่ํากวาความคาดหวังของผูประกอบการไดแก ภาษาตางประเทศ การใชคอมพิวเตอร คณิตศาสตร
และการคํานวณ ทักษะการสื่อสาร การบริหารจัดการ และความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ ในสวนของการพัฒนาตนเองเพื่อ
การเรี ยนรูตลอดชี วิ ตนั้น แม ปจจุบัน การใชอิ น เทอรเน็ ตของคนไทยไดเ พิ่ม ขึ้ นแตกลับ พบวา คนไทยสว นใหญยั งไม ใ ห
ความสําคัญกับการเรียนรูจากอินเทอรเน็ต สะทอนจากรอยละของการใชอินเทอรเน็ตเพื่ออานหาความรูเพียง ๓๑.๗ ของ
การใชอินเทอรเน็ตทั้งหมด
๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีหนาที่หลักในการพัฒนาบุคลากร
ของประเทศจึงไดปรับปรุงหลักสูตรฉบับ พ.ศ.๒๕๖๑ ใหมีแนวทางการพัฒนาบัณฑิตโดยอางอิงจากประเด็นปญหาตางๆ
ขางตน เพื่อใหไดบุคลากรด านการวิจัยและพัฒนาของประเทศที่มีคุณภาพ สูความกาวหนาทางเศรษฐกิ จและสั งคมบน
ฐานความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานจริยธรรมและเห็น
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม โดยไดมุงเนนการสรางเสริมศักยภาพบัณฑิตในดานตางๆ ดังนี้
ดา นความรู มุ งเน น ให บัณ ฑิตสามารถวิ เ คราะห และนํา ความรูไ ปประยุ ก ต ใ ช ในชี วิ ตประจํ า วั น หรื อ ตอบ
ประเด็นปญหาของชาติได
ดานทักษะเฉพาะในวิชาการ มุงเนนใหบัณฑิตมีทักษะดานการออกแบบการทดลอง การวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ การใชเครื่องมือตามระเบียบวิธีมาตรฐาน บนพื้นฐานจริยธรรมที่เกี่ยวของ
ด า นทั ก ษะทางป ญ ญา มุ ง เน น ให บั ณ ฑิ ต สามารถนํ า ความรู แ ละทั ก ษะต า งๆ มาปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตรใหไดผลเชิงประจักษ บนพื้นฐานจริยธรรม รวมทั้งสามารถประยุกตใช ความรูเพื่ อวิเคราะห
ผลการวิจัยและแกปญหาตางๆ ระหวางการวิจัยได
ดานทั กษะการสื่ อสาร มุ งเนนใหบัณฑิตสามารถสื่ อสารทั้งภาษาไทยและอั งกฤษไดอย า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เหมาะสมตามกาลเทศะ
๕
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ดานความสัมพันธระหวางบุคคล มุงเนนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เคารพในความแตกตาง เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน
ดานคุณธรรม จริยธรรม มุงเนนใหมีความซื่อสัตย เคารพกฎระเบียบและจรรยาบรรณวิ ชาการ ตระหนักถึง
ความสําคัญของศิลปะวัฒนธรรมของชาติ
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาแบบ outcome-based education มีความสอดคลองกับพันธกิ จของ
มหาวิท ยาลั ย ที่ มุง เน นให ผลการเรี ย นรู ที่ คาดหวัง ของหลั กสู ต รครอบคลุ ม ทั้ ง generic competence และ subjectspecific competence เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยมหิดล
T-shaped breadth & depth: mastery in core & key contents
Globally talented
Social contributing
Entrepreneurially minded
ตารางความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
แสดงในภาคผนวก ๒ หนา ๑๐๖
๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปดสอน
เพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
๑๓.๑ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เปดสอนโดยมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
จํานวน ๓ รายวิชา รวม ๗ หนวยกิต
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
เปดสอนโดย คณะศิลปศาสตร
กลุมวิชาภาษา จํานวน ๓ รายวิชา รวม ๙ หนวยกิต
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Art of Using Thai Language for Communication
ศศภอ ๑๐๓
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103
English Level 1
ศศภอ ๑๐๔
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104
English Level 2
ศศภอ ๑๐๕
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105
English Level 3
ศศภอ ๑๐๖
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
๖
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LAEN 106
English Level 4
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปตามที่หลักสูตรกําหนด ปรับใหม
กลุมวิชาภาษา จํานวน ๖ หนวยกิต
ศศภอ ๑๓๖ การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
๓ (๓-๐-๖)
LAEN 136 Reading and Writing for Communication
ศศภอ ๒๒๒ การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 222 Effective Presentations in English
ศศภอ ๒๒๓ การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษตามสถานการณ
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 223 Situational-based Communicative English
กลุมวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร จํานวน ๓ หนวยกิต
วทชว ๒๒๐ จริยธรรมเพื่อชีวิต
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 220 Ethics for Life
กลุมวิชาวิทยาศาสตร จํานวน ๕ หนวยกิต
วทชว ๒๓๐ ความหลากหลายในโลกของสิ่งมีชีวิต
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 230
Diversity in the living world
วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย
๒ (๑-๒-๓)
SCPL 285 Plants and People
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่
เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
เปดสอนโดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
กลุมวิชาเคมี ๕ รายวิชา รวมจํานวน ๑๑ หนวยกิต
วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป ๑
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 103 General Chemistry I
วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป ๒
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 104 General Chemistry II
วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
๑ (๐-๓-๑)
SCCH 107 General Chemistry Laboratory
วทคม ๒๒๐ เคมีอินทรีย
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 220 Organic Chemistry
วทคม ๒๒๙ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
๑ (๐-๓-๑)
SCCH 229 Organic Chemistry Laboratory
เปดสอนโดย ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
กลุมวิชาฟสิกส ๓ รายวิชา รวมจํานวน ๗ หนวยกิต
วทฟส ๑๕๗ ฟสกิ ส ๑
๓ (๓-๐-๖)
SCPY 157 Physics I
วทฟส ๑๕๘ ฟสกิ ส ๒
๓ (๓-๐-๖)
๗
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SCPY 158 Physics II
วทฟส ๑๙๑ ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
SCPY 191 Introductory Physics Laboratory
เปดสอนโดย ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร ๒ รายวิชา รวมจํานวน ๖ หนวยกิต
วทคณ ๑๑๘ แคลคูลัส
SCMA 118 Calculus
วทคณ ๑๖๘ สมการเชิงอนุพันธสามัญ
SCMA 168 Ordinary Differential Equations
เปดสอนโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร
กลุมวิชาพฤกษศาสตร ๒ รายวิชา รวมจํานวน ๔ หนวยกิต
วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตรทั่วไป
SCPL 286 General Botany
วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทั่วไป
SCPL 287 General Botany Laboratory
เปดสอนโดย ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
กลุมวิชาชีวเคมี ๒ รายวิชา รวมจํานวน ๔ หนวยกิต
วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีเบื้องตน
SCBC 203 Basic Biochemistry
วทชค ๒๐๔ ปฏิบัตกิ ารชีวเคมีเบื้องตน
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory
เปดสอนโดย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
กลุมวิชาจุลชีววิทยา ๑ รายวิชา รวมจํานวน ๓ หนวยกิต
วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาเบื้องตน
SCMI 203 Basic Microbiology

๘

๑ (๐-๓-๑)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)

๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๒-๑)

๓ (๒-๓-๕)

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร
นักศึกษาทุกคนมีความสามารถเขาใจและเชื่อมโยงความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สรางองคความรูใหกับ
ตนเอง ผานกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวม เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง อาศัยเครื่องมือการเรียนรูหลายรูปแบบ โดยการ
สนับสนุนของหลักสูตรเพื่อการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตในสังคม
๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๒.๑ วัตถุประสงคของหลักสูตร (Program Objectives)
ปริญญาตรีทางวิชาการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะในพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตรอบดาน ลึกซึ้งครอบคลุมเซลลโมเลกุลพันธุกรรม ระบบรางกาย วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมมีศักยภาพในการคิดเชิงวิพากยอยางสรางสรรค
และทักษะการเรียนรู คนควาดวยระบบกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร เขาใจโลก พรอมประยุกตและปรับตัวเขากับการ
ทํางาน การศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ ดวยความตระหนักในจริยธรรมของตนเอง ความสุขและประโยชนของสังคม
ปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
จัดการเรียนการสอนเพื่ อให นั กศึกษาผูมีจุดมุงหมายชั ดเจนที่จะศึกษาต อในระดับบัณฑิ ตศึ กษา มี ความรูและ
ทักษะการศึกษาวิ จัยชี ววิ ทยาของสิ่งมีชีวิต ครอบคลุมเซลล-โมเลกุล พันธุกรรม ระบบรางกาย วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ
และสิ่งแวดลอมมีศักยภาพและการเรียนรู คนควาดวยระบบกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร อาศัยหลักการทฤษฏีความรู
ขั้นพื้นฐานของการศึ กษาระดั บบัณฑิตศึกษา มีศักยภาพในการศึกษาตอทั นที สามารถประยุกตและปรับตัวเขากับ การ
ทํางาน ดวยความตระหนักในจริยธรรมของตนเอง ความสุขและประโยชนของสังคม
๑.๒.๒ ผลลัพธหรือผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Program –Level Learning Outcomes) PLOs
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน คือ
๑) PLO1 แกปญหาทางชีววิทยาไดอยางมีระบบ โดยใชความรูพื้นฐานทางชีววิทยาที่ครอบคลุมเซลล โมเลกุล พันธุกรรม
ระบบรางกายสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม รวมถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตรไดเหมาะสมบนพื้นฐาน
ของจรรยาบรรณทางวิชาการ
๑.๑ PLO1.1 อธิบายหลักการ ทฤษฎีทางชีววิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง ครบถวน ทันสมัย
๑.๒ PLO1.2 สืบคน และตรวจสอบขอมูลที่ทันสมัยทางชีววิทยาจากแหลงตางๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม
๑.๓ PLO1.3 คิดเชิงวิพากษ วิเคราะหและวิจารณขอมูลทางชีววิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของที่รับมาไดอยางมี
เหตุผล
๑.๔ PLO1.4 วิเคราะหขอมูลทางชีววิทยาโดยใชความรูทางสถิติ คณิตศาสตร หรือคอมพิวเตอร
๑.๕ PLO1.5 แกปญหาทางชีววิทยาดวยความรับผิดชอบทางวิชาการดวยความซื่อสัตย สุจริต
๒) PLO2 ทําการทดลองโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ สารเคมี ทางวิทยาศาสตร เพื่อการปฏิบัติงานและการทดลองดาน
ชีววิทยาไดอยางถูกตอง แมนยําตามวัตถุประสงคของงานเปนที่ยอมรับทางวิทยาศาสตรบนพื้นฐานความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ
๙
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๒.๑ PLO2.1 เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ สารเคมี ทางวิทยาศาสตร เพื่อการปฏิบัติงานและการทดลองดาน
ชีววิทยาไดอยางถูกตอง
๒.๒ PLO2.2 ใชเครื่องมือ อุปกรณ ทางวิทยาศาสตรเพื่อการออกแบบชิ้นงานวิจัยเบื้องตนไดอยางคลองแคลว มี
ประสิทธิภาพ แมนยําตามวัตถุประสงคของงาน มีมาตรฐานระดับอุดมศึกษาไดถูกตองและเชื่อมโยงกับโจทยวิจัยที่ตั้งไว
๓) PLO3 สังเคราะหผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการดานชีววิทยาใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชน โดยใชระเบียบวิธี
วิจัย ตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
๓.๑ PLO3.1 ตั้งสมมติฐาน ออกแบบ ปฏิบัติ และวิเคราะหขอมูลจากการทดลองตามหลักการทางชีววิทยาและ
สถิติ อภิปรายผลการวิจัยได
๓.๒ PLO3.2 ประยุกตใชความรูทางชีววิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อตอบปญหางานวิจัยทางชีววิทยา
๓.๓ PLO3.3 ผลิตผลงานวิจัยดานชีววิทยาโดยไมคัดลอกผลงานผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอสังคม
๔) PLO4 สื่ อ สารความรู ท างชี ว วิ ท ยาและวิ ท ยาศาสตร ทั่ ว ไป โดยใช ทั ก ษะภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อการแลกเปลี่ยน วิพากษวิจารณขอมูล แสดงความคิดเห็น
นําเสนอผลงาน และแสวงหารวมมือ
๔.๑ PLO4.1 มี ทั ก ษะการใช ภ าษา ฟ ง พู ด อ า น เขี ย น เพื่ อ เรี ย นรู และสื่ อสารความรู ท างชี ววิ ท ยาและ
วิทยาศาสตรทั่วไปไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๔.๒ PLO4.2 นํ า เสนอข อ มู ล จากการประมวลความรู ท างชี ว วิ ท ยา ด ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมและตรงต อ
กลุมเปาหมาย ไดแก เพื่อนรวมงาน อาจารย ผูเขารวมประชุมวิชาการ และบุคคลทั่วไป
๔.๓ PLO4.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันสมัยตอ
เหตุการณ
๕) PLO5 ทํางานรวมกับผูอื่น ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทและหนาที่ อยางเหมาะสม ยอมรับในความแตกตา ง
ระหวางบุคคล
๕.๑ PLO5.1 ทํางานรวมกับผูอื่นได ในฐานะนักวิทยาศาสตรดานชีววิทยา โดยแสดงความเปนสมาชิกที่ ดีของ
กลุมและใชบทบาทผูนําที่เหมาะสม
๕.๒ PLO5.2 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและองคกร

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน เพิ่มอีก ๑ ขอ คือ
๖) PLO6 สรางสรรคและประเมินผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทางชี ววิทยา โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี ความรูจาก
ขั้นพื้นฐานของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สามารถแสดงผลงานในระดับชาติดวยภาษาอังกฤษได
๖.๑ PLO6.1 ประยุ กต ใ ช ห ลั กการ ทฤษฎี ความรูทางชี ว วิ ทยา และสาขาที่เ กี่ ยวข อ งจากขั้ น พื้น ฐานของ
การศึ กษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเพื่ อ การออกแบบ ปฏิ บั ติ และวิ เ คราะห ข อ มู ลตามหลั ก สถิ ติ มี ร ะเบี ย บวิ ธิ วิ จั ย ตาม
มาตรฐานสากลและตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
๖.๒ PLO6.2 สรางสรรคและประเมินคุณภาพผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทางชีววิทยากับการวางแผน
การดําเนินการวิจัยตามระดับมาตรฐานสากล
๑. แผนพัฒนาปรับปรุง
๑๐
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๑. พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งดานวิชาการ นวัตกรรมที่เกี่ยวของ
และความตอการของผูใชบัณฑิต

กลยุทธ
๑.ติดตามความกาวหนาขององค
ความรูในวิชาชีพและนวัตกรรมที่
เกี่ยวของ
๒.ติดตามการเปลี่ยนแปลงเกณฑและ
ความตองการของภาคสวนตางๆ
๓. สรางการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนในการพัฒนาหลักสูตร
๔. ติดตามและประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
๕. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับขัอ
มูลที่ไดจากขอ ๑-๔
๒. ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ๑. เพิ่มพูนทักษะอาจารยเพื่อ
และการประเมินผลการเรียนรูเพื่อให พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
นักศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
การประเมินผลการเรียนรูของ
มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูใน
แตละดาน
๒. จัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ
มาตรฐานและความถูกตองของ
ขอสอบและเกณฑการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
๓. จัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนในทุกรายวิชาและ
นําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการเรียนรู

๑๑

หลักฐาน/ตัวบงชี้
๑.รายงานการประชุมของ
อาจารยประจําหลักสูตร
๒. รายงานความตองการ
และขอเสนอแนะจากภาค
สวนตางๆ
๓.รายงานการประเมิน
หลักสูตร

๑. จํานวนอาจารยที่รวม
กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการ
จัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการเรียนรู
๒. รายงานการวิเคราะห
ขอสอบและเกณฑการวัด
และประเมินผลการเรียนรู
๓. ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน
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หมวดที่ ๓
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบการจั ดการศึ กษา ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภ าค โดย ๑ ป การศึ กษาแบงออกเป น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑-๘) และ ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑเปดรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูรอนในรายวิชาที่มีนักศึกษาไดสัญลักษณ F ใน
ภาคตนหรือภาคปลาย หรือรวมกันตั้งแต ๑๕ คนขึ้นไป
การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอน ระยะเวลาของการจัดการศึ กษาจํานวน ๗ สัปดาหตอภาคการศึกษา
โดยจัดการเรียนการสอนระยะเวลาศึกษาเทียบเทาภาคการศึกษาปกติ
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค ไมมี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน
เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูรอน
เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร ที่ ผานการคัดเลือกจาก
๒.๒.๑ ผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
ตามระเบียบการสอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ และ/หรือ ระเบียบการสอบคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยมหิดลระบบรับตรง รวมทั้งตามระเบียบ ขอบังคับอื่น ๆ ของการรับผูเขาศึกษากรณีพิเศษที่ผานการอนุมัติของ
สภามหาวิทยาลัยมหิดลแลว
๒.๒.๒ ผูผานการคัดเลื อกเขาเป นนักศึ กษาวิ ทยาศาสตร โดย (๑) ผานกระบวนการคัดเลือกบุ คคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งดําเนินการโดย สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ (๒) ผานการสอบขอเขียน
และสัมภาษณ ตามโครงการพั ฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) หรือ
โครงการอื่ นในลั กษณะเดียวกั น หรือ (๓) ผานการคั ดเลื อก โดยวิ ธีพิเศษที่ม หาวิ ทยาลั ยมหิ ดล และคณะวิทยาศาสตร
กําหนด
๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
๒.๓.๑ นักศึกษามีปญหาในการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาซึ่งนักศึกษาตองบริหารเวลาใหเหมาะสม

๑๒
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๒.๓.๒ นักศึกษาที่สมัครเขาในหลักสูตร สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายจากตางสถาบันสงผลใหมีความ
แตกตางของเนื้อหาวิชาที่เปนพื้นฐานดานวิทยาศาสตร
๒.๓.๓ นักศึกษามีความสามารถทางดานการใชภาษาอังกฤษนอย
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓
ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา
๑. นักศึกษามีปญหาในการปรับตัวจากการเรียน จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพื่อแนะนําหลักสูตรและ
ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งนักศึกษาตองบริหาร เทคนิคการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยพรอมจัดกิจกรรม
เวลา ใหเหมาะสม
นัดพบผูปกครองนักศึกษาเพื่อใหรับทราบขอมูล นอกจาก
นี้มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา เพื่อ
ทําหนาที่ดูแล ตักเตือนใหคํา ปรึกษาและแนะนํา
๒. นักศึกษาที่สมัครเขาในหลักสูตรสําเร็จ
จัดการเรียนการสอนภาคบังคับเพื่อใหนักศึกษาไดเพิ่ม
การศึกษาในระดับมัธยมปลายจากตาง
พูนความรูและทักษะทางดานปฏิบัติการทางชีววิทยา
สถาบันสงผลใหมีความแตกตางของเนื้อหา และวิทยาศาสตรสาขาที่เกี่ยวของ
วิชาที่เปนพื้นฐานดานวิทยาศาสตร
๓. นักศึกษามีความสามารถทางดานการใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในบางรายวิชารวม
ภาษาอังกฤษนอย
ทั้งใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาทักษะในการใชภาษา
อังกฤษ
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
จํานวนในแตละปการศึกษา
นักศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ชั้นปที่ ๑
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
ชั้นปที่ ๒
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
ชั้นปที่ ๓
๔๕
๔๕
๔๕
ชั้นปที่ ๔
๔๕
๔๕
สะสม
๔๕
๙๐
๑๓๕
๑๘๐
๑๘๐
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๔๕
๔๕
หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ของคณะวิทยาศาสตร มีจํานวนประมาณ ๓๐๐ คน ซึ่งจะมีการแยกสาขาวิชา ในชั้นปที่ ๒
๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ คาใชจายในการผลิตบัณฑิต
ใชงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับปงบประมาณ ๒๕๖๐ มีดังนี้
งบประมาณ
ป ๒๕๖๑
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
ป ๒๕๖๕
เงินเดือน
๓,๙๐๐,๕๕๒.๐๐ ๔,๐๙๕,๕๘๐.๐๐ ๔,๓๐๐,๓๕๙.๐๐ ๔,๕๑๕,๓๗๗.๐๐ ๔,๗๔๑,๑๔๖.๐๐
๑๓
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คาตอบแทน
๑๐๒,๖๑๘.๐๐ ๑๐๒,๖๑๘.๐๐ ๑๐๒,๖๑๘.๐๐ ๑๐๒,๖๑๘.๐๐ ๑๐๒,๖๑๘.๐๐
คาใชสอย
๑๕๓,๗๔๕.๕๐ ๑๕๓,๗๔๕.๕๐ ๑๕๓,๗๔๕.๕๐ ๑๕๓,๗๔๕.๕๐ ๑๕๓,๗๔๕.๕๐
คาวัสดุ
๒๙๖,๐๗๒.๗๑ ๒๙๖,๐๗๒.๗๑ ๒๙๖,๐๗๒.๗๑ ๒๙๖,๐๗๒.๗๑ ๒๙๖,๐๗๒.๗๑
คาสาธารณูปโภค
๒,๑๕๐.๐๐
๒,๑๕๐.๐๐
๒,๑๕๐.๐๐
๒,๑๕๐.๐๐
๒,๑๕๐.๐๐
คาครุภัณฑ
๗๕,๖๖๖.๐๐
๗๕,๖๖๖.๐๐
๗๕,๖๖๖.๐๐
๗๕,๖๖๖.๐๐
๗๕,๖๖๖.๐๐
คาใชจายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ย ๑ คน/ปการศึกษา ๓๐,๘๘๐.๓๔ บาท
คาใชจายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ย ๑ คน/หลักสูตร ๑๕๔,๔๐๑.๗๐ บาท
๒.๗ ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
 อื่นๆ (ระบุ)
๒.๗ ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน หลักสูตร ๔ ป
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐
๓. หลักสูตรและอาจารยผสู อน
หลักสูตรเปนแบบศึกษาเต็มเวลา แบงแผนการศึกษาเปน ๒ แผนยอย คือ
๑. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
เปนแผนการศึกษาแบบวิ ชาการสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา นักศึกษาจะเรี ยนวิ ชาในหมวดศึ กษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะของสาขา และกลุมวิชาเลือกตามที่หลักสูตรกําหนด โดยนักศึกษาจะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมกอนสําเร็จ
การศึกษาไมนอยกวา ๒.๐๐
๒. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
เปนแผนการศึกษาแบบวิชาการสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา สําหรับนักศึกษาในโครงการพิเศษที่สงเสริม
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือมีศักยภาพสูงทางวิชาการ และมีจุดมุงหมายชัดเจนที่จะศึกษาตอ ลักษณะเดนของ
หลักสูตร คือเนนการวิจัยและมีโอกาสเลือกวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึ กษาภายใต คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา ทําให
นักศึกษามีโอกาสศึกษาต อในระดับปริญญาเอกโดยไมตองเรียนผานปริญญาโท โดยผูสามารถเขาเรียนหลักสูตรหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธานตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
๑. นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓.๒๕ เมื่อสิ้น ๔ ภาคการศึกษา และตองรักษา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๓.๒๕ ทุกภาคการศึกษา จนจบการศึกษา ในระหวางการศึกษา หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนนอยกวา ๓.๒๕ จะถือวานักศึกษาสิ้นสุดสภาพการเปนนักศึกษาในหลักสูตรทางวิชาการ
แบบพิสิฐวิธาน อยางไรก็ตามนักศึกษายังมีสิทธิศึกษาในหลักสูตรทางวิชาการตอไป หากมีคุณสมบัติครบตามระเบียบ และ
๑๔
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ประกาศเกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตรทางวิชาการ และถือวาสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรทางวิชาการ หากผานเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรทางวิชาการ
๒. มีจดหมายรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาและจดหมายรับรองการวิจัยจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย

๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๒๘ หนวยกิต
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๓๒ หนวยกิต
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ.๒๕๕๔ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังนี้
เกณฑมาตรฐานฯ
หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
ทางวิชาการ
ทางวิชาการ
หมวดวิชา
ระดับปริญญาตรี
(หนวยกิต)
แบบพิสิฐวิธาน
พ.ศ.๒๕๕๔ (หนวยกิต)
(หนวยกิต)
ไมนอยกวา ๓๐
๓๐
๓๐
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
๑๐
๑๐
- กลุมวิชาภาษา
๑๕
๑๕
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๕
๕
๙๒
๙๖
ไมนอยกวา ๘๔
 หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
๓๕
๓๕
- วิชาเฉพาะดานบังคับ
๔๑
๔๕
- วิชาเฉพาะดานเลือก
๑๖
๑๖
ไมนอยกวา ๖
๖
๖
 หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา ๑๒๐
๑๒๘
๑๓๒
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาเรียงลําดับตามหมวดวิชา ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ในแตละหมวดวิชา เรียงลําดับตามอักษรยอภาษาไทย หนวยกิตของแตละรายวิชาจะเขียนอยูในรูปทั่วไปดังนี้ #(#–#–#)
ทั้งนี้ ตัวเลขหนาวงเล็บ แสดงจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชา สวนตัวเลขในวงเล็บ แสดงจํานวนชั่วโมงในการจัดการเรียน
การสอนแบบบรรยาย ปฏิบัติ และคนควาดวยตนเอง ตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษา ตามลําดับ โดยตองสอดคลองกับ
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาประกอบ
ดวยสัญลักษณ ๗ ตัว ซึ่งเขียนอยูในรูปทั่วไปดังนี้ XXXX### ทั้งนี้ แบงออกเปน ๒ สวน คือ
ก. ตัวอักษร ๔ ตัว (XXXX) มีความหมาย ดังนี้
ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เปนอักษรยอชื่อคณะหรือสถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ไดแก
มม : MU หมายถึง รายวิชาที่จัดรวมระหวางทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
วท : SC หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ : LA หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
สม : SH หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เปนอักษรยอของภาควิชาหรือโครงการที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
คม : CH หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาเคมี
๑๕
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คณ : MA หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาคณิตศาสตร
ชว : BI หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาชีววิทยา
ฟส : PY หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาฟสิกส
ภท : TH หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาภาษาไทย
ภอ : EN หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ
มน : HU หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชามนุษยศาสตร
ศท : GE หมายถึง รายวิชาศึกษาทั่วไป
สวนที่ ๒ ตัวเลข ๓ ตัว ตามหลังอักษรยอของรายวิชา
- เลขตัวหนา หมายถึง ระดับชั้นป ที่กําหนดใหศึกษารายวิชานั้นๆ (โดยนักศึกษาที่อยูในชั้นปสูงกวาตัวเลขสามารถ
เรียนได)
- เลข ๒ ตัวทาย หมายถึง ลําดับที่การเปดรายวิชาในแตละหมวดหมูของรายวิชานั้นๆ เพื่อไมให ตัวเลขซ้ําซอนกัน
๓.๑.๓.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต ประกอบดวย
๑.๑ กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน ๑๐ หนวยกิต ประกอบดวย
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
วทชว ๒๒๐ จริยธรรมเพื่อชีวิต*
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 220 Ethics for Life*
*หมายถึง รายวิชาที่ขอเปดใหม
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
๑.๒ กลุมวิชาภาษา จํานวน ๑๕ หนวยกิต ประกอบดวย วิชาภาษาไทย ๑ รายวิชา จํานวน ๓ หนวยกิต ดังนี้
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication
วิ ชาภาษาอั งกฤษ ๕ รายวิชา จํ า นวน ๑๒ หน วยกิต ประกอบด วย วิ ชาภาษาอั งกฤษในชั้ น ป ที่ ๑ จํ า นวน
๒ รายวิชา รวม ๖ หนวยกิต โดยจัดกลุมการเรียนการสอนตามผลการทดสอบ จากรายวิชาตอไปนี้
๑๖
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ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
LAEN 103 English Level 1
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
LAEN 104 English Level 2
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
LAEN 105 English Level 3
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
LAEN 106 English Level 4
และรายวิชาภาษาอังกฤษในชั้นปที่ ๒ และชั้นปท่ี ๓ จํานวน ๓ รายวิชา รวม ๖ หนวยกิต
ศศภอ ๑๓๖ การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
LAEN 136 Reading and Writing for Communication

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

๓ (๓-๐-๖)

ศศภอ ๒๒๒ การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 222 Effective Presentations in English
ศศภอ ๒๒๓ การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษตามสถานการณ
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 223 Situational-based Communicative English
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิ ชาอื่นในหมวดวิชาศึ กษาทั่วไป ในกลุมวิ ชาภาษา ที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
๑.๓ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน ๕ หนวยกิต
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
วทคณ ๓๑๑ การเขาใจผูอื่นผานเกม
๒ (๑-๒-๓)
SCMA 311 Understanding Others through Game
วทชว ๒๓๐ ความหลากหลายในโลกของสิ่งมีชีวิต*
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 230
Diversity in the living world*
วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย
๒ (๑-๒-๓)
SCPL 285 Plants and People
วทพฤ ๓๙๑ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร
๒ (๑-๑-๒)
SCPL 391 Science Communication
วทฟส 173 แนวคิดนาโนเทคโนโลยี
๒ (๒-๐-๒)
SCPY 173 Nanotechnology Concept
วทฟส 252 วิทยาศาสตรทองถิ่น
๓ (๒-๐-๒)
SCPY 252 Local Science
วทฟส 255 วิทยาศาสตรของดนตรี
๒ (๒-๐-๒)
SCPY 255 The Science of Music
วทฟส 261 ดาราศาสตรเบื้องตน
๓ (๒-๐-๒)
SCPY 261 Introduction to Astronomy
วทฟส 280 ธรณีวิทยาและสิ่งแวดลอม
๓ (๒-๐-๒)
๑๗
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SCPY 280 Geoscience and the Environment
*หมายถึง รายวิชาที่ขอเปดใหม
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่
เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

๒. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๙๒ หนวยกิต ประกอบดวย
๒.๑ วิชาแกน จํานวน ๓๕ หนวยกิต
วทชว ๑๐๒
SCBI 102
วทชว ๑๐๔
SCBI 104
วทชว ๑๒๑
SCBI 121
วทชว ๑๒๒
SCBI 122
วทชว ๓๑๔
SCBI 314
วทชว ๓๒๔
SCBI 324
วทคม ๑๐๓
SCCH 103
วทคม ๑๐๔
SCCH 104
วทคม ๑๐๗
SCCH 107
วทคม ๒๒๐
SCCH 220
วทคม ๒๒๙
SCCH 229
วทฟส ๑๕๗
SCPY 157
วทฟส ๑๕๘

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II
ชีววิทยาทั่วไป ๑
General Biology I
ชีววิทยาทั่วไป ๒
General Biology II
ชีวสถิติ
Biostatistics
ปฎิบัติการชีวสถิติ*#
Biostatistics Practice*#
เคมีทั่วไป ๑
General Chemistry I
เคมีทั่วไป ๒
General Chemistry II
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
General Chemistry Laboratory
เคมีอินทรีย
Organic Chemistry
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
Organic Chemistry Laboratory
ฟสิกส ๑
Physics I
ฟสิกส ๒
๑๘

หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๓)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

SCPY 158 Physics II
วทฟส ๑๙๑ ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
SCPY 191 Introductory Physics Laboratory
วทคณ ๑๑๘ แคลคูลสั
SCMA 118 Calculus
วทคณ ๑๖๘ สมการเชิงอนุพันธสามัญ
SCMA 168 Ordinary Differential Equations
* หมายถึง รายวิชาที่ขอเปดใหม
#หมายถึง รายวิชาที่ใช cognitive domain ที่ไมเปนแบบบรรยาย
หมายเหตุ
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหมวดวิชาเฉพาะ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

ในกลุมวิชาแกน

ที่เปดสอนใน

๒.๒ วิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน ๔๑ หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาเบื้องตน
๓ (๒-๓-๕)
SCMI 203 Basic Microbiology
วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีเบื้องตน
๓ (๓-๐-๖)
SCBC 203 Basic Biochemistry
วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
๑ (๐-๒-๑)
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory
วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตรทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
SCPL 286 General Botany
วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทั่วไป
๑ (๐-๓-๑)
SCPL 287 General Botany Laboratory
วทชว ๒๐๘ สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
๔ (๓-๒-๗)
SCBI 208
Invertebrate Zoology
วทชว ๒๔๐ พันธุศาสตรทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 240
General Genetics
วทชว ๒๗๐ ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลพื้นฐาน
๔ (๔-๐-๘)
SCBI 270
Basic Cell and Molecular Biology
วทชว ๓๐๕ สัตวมีกระดูกสันหลัง
๔ (๓-๒-๗)
SCBI 305
Vertebrate Zoology
วทชว ๓๒๒ วิวัฒนาการ
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 322
Evolution
วทชว ๓๙๙ นิเวศวิทยาทั่วไป
๓ (๒-๓-๕)
SCBI 399
General Ecology
๑๙
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วทชว ๔๒๘ กระบวนการสรางสรรคและออกแบบทางชีววิทยา*
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 428
Biocreative Process and Design*
วทชว ๔๗๑ สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
SCBI 471
Seminar in Biology I
วทชว ๔๗๒ สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
SCBI 472
Seminar in Biology II
วทชว ๔๘๓ โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
SCBI 483
Senior Project in Biology I
วทชว ๔๘๔ โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
SCBI 484
Senior Project in Biology II
*หมายถึง รายวิชาที่ขอเปดใหม
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ ที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
๒.๓ วิชาเฉพาะดานเลือก จํานวน ๑๖ หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
วทชว ๓๐๔ วิทยาศาสตรทางทะเล
๔ (๓-๒-๗)
SCBI 304
Marine Science
วทชว ๓๑๗ ชีววิทยาการเจริญ
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 317
Developmental Biology
วทชว ๓๑๙ หลักสําคัญสรีรวิทยาของพืช
๔ (๓-๒-๗)
SCBI 319
Essential Plant Physiology
วทชว ๓๒๗ หลักสรีรวิทยาของสัตว
๔ (๓-๒-๗)
SCBI 327
Principles of Animal Physiology
วทชว ๓๕๐ ปฏิสัมพันธระหวางโฮสตและจุลินทรีย
๓ (๒-๒-๕)
SCBI 350
Host-Microbe Interactions
วทชว ๓๕๒ ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา
๓ (๒-๒-๕)
SCBI 352
Microtechnique in Biology
วทชว ๓๕๕ ปรสิตวิทยา
๔ (๓-๓-๗)
SCBI 355
Parasitology
วทชว ๓๕๖ กีฏวิทยาพื้นฐาน
๔ (๓-๒-๗)
SCBI 356
Basic Entomology
วทชว ๓๖๐ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมพื้นฐาน
๒ (๒-๐-๔)
SCBI 360
Basic Environmental Science
วทชว ๓๖๑ การจัดการคุณภาพน้ํา
๓ (๒-๒-๕)
SCBI 361
Water Quality Management
วทชว ๓๖๓ จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
๓ (๓-๐-๖)
๒๐
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SCBI 363
Environmental Microbiology
วทชว ๓๗๒ การประยุกตใชในชีววิทยาระดับโมเลกุล
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 372
Molecular Biology Applications
วทชว ๓๗๓ เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
๒ (๐-๔-๒)
SCBI 373
Basic Techniques in Molecular Biology
วทชว ๔๑๘ หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
๓ (๑-๔-๔)
SCBI 418
Principles of Plant Tissue Culture
วทชว ๔๓๓ ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 433
Molecular Biology in Medicine
วทชว ๔๓๔ การควบคุมการแสดงออกของยีน
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 434
Regulation of Gene Expression
วทชว ๔๔๐ จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 440
Industrial Microbiology
วทชว ๔๕๓ วิวัฒนาการรวม
๒ (๒-๐-๔)
SCBI 453
Coevolution
วทชว ๔๕๔ ชีววิทยาของพาหะนําโรค
๔ (๓-๒-๗)
SCBI 454
Vector Biology
วทชว ๔๕๕ การควบคุมโดยชีววิธี
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 455
Biological Control
วทชว ๔๕๖ การจัดการแมลงศัตรูแบบบูรณาการ
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 456
Integrated Pest Management
วทชว ๔๖๓ ชีววิทยาเชิงอนุรักษขั้นพื้นฐาน
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 463
Basic Conservation Biology
วทชว ๔๖๗ สหวิทยาการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 467
Interdisciplinary Approaches to Biodiversity
วทชว ๔๗๐ วิทยาภูมิคมุ กันพื้นฐาน
๓ (๒-๓-๕)
SCBI 470
Basic Immunology
หมายเหตุ นอกเหนือจากรายวิชาที่ระบุขางตน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอื่น โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาใด ๆ ก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตามที่สามารถจัดดําเนินการได และไมขัดตอระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
๓.๑.๓.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต เหมือนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
๒) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๙๖ หนวยกิต ประกอบดวย
๒๑
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๒.๑ วิชาแกน จํานวน ๓๕ หนวยกิต ประกอบดวยวิชาแกนเหมือนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
๒.๒ วิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน ๔๕ หนวยกิต ประกอบดวย
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาเบื้องตน
๓ (๒-๓-๕)
SCMI 203 Basic Microbiology
วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีเบื้องตน
๓ (๓-๐-๖)
SCBC 203 Basic Biochemistry
วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
๑ (๐-๒-๑)
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory
วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตรทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
SCPL 286 General Botany
วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทั่วไป
๑ (๐-๓-๑)
SCPL 287 General Botany Laboratory
วทชว ๒๐๘ สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
๔ (๓-๒-๗)
SCBI 208
Invertebrate Zoology
วทชว ๒๔๐ พันธุศาสตรทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 240
General Genetics
วทชว ๒๗๐ ชีววิยาระดับเซลลและโมเลกุลพื้นฐาน
๔ (๔-๐-๘)
SCBI 270
Basic Cell and Molecular Biology
วทชว ๓๐๐ ปญหาพิเศษทางชีววิทยา
๒ (๑-๓-๓)
SCBI 300
Special Problems in Biology
วทชว ๓๐๕ สัตวมีกระดูกสันหลัง
SCBI 305
Vertebrate Zoology
วทชว ๓๒๒ วิวัฒนาการ
SCBI 322
Evolution
วทชว ๓๙๙ นิเวศวิทยาทั่วไป
SCBI 399
General Ecology
วทชว ๔๒๘ กระบวนการสรางสรรคและออกแบบทางชีววิทยา*
SCBI 428
Biocreative Process and Design*
วทชว ๔๗๑ สัมมนาทางชีววิทยา ๑
SCBI 471
Seminar in Biology I
วทชว ๔๗๒ สัมมนาทางชีววิทยา ๒
SCBI 472
Seminar in Biology II
วทชว ๔๙๙ วิทยานิพนธปริญญาตรี
SCBI 499
Undergraduate Thesis
*หมายถึง รายวิชาที่ขอเปดใหม
๒๒

๔ (๓-๒-๗)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๖ (๐-๑๘-๖)
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หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ในหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ ที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
๒.๓ วิชาเฉพาะดานเลือก จํานวน ๑๖ หนวยกิต โดยแบงเปน
๒.๓.๑ วิชาเฉพาะดานเลือก จํานวน ๑๓ หนวยกิต ประกอบดวย
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
วทชว ๓๐๔ วิทยาศาสตรทางทะเล
๔ (๓-๒-๗)
SCBI 304
Marine Science
วทชว ๓๑๗ ชีววิทยาการเจริญ
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 317
Developmental Biology
วทชว ๓๑๙ หลักสําคัญสรีรวิทยาของพืช
๔ (๓-๒-๗)
SCBI 319
Essential Plant Physiology
วทชว ๓๒๗ หลักสรีรวิทยาของสัตว
๔ (๓-๒-๗)
SCBI 327
Principles of Animal Physiology
วทชว ๓๕๐ ปฏิสัมพันธระหวางโฮสตและจุลินทรีย
๓ (๒-๒-๕)
SCBI 350
Host-Microbe Interactions
วทชว ๓๕๒ ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา
๓ (๒-๒-๕)
SCBI 352
Microtechnique in Biology
วทชว ๓๕๕ ปรสิตวิทยา
๔ (๓-๓-๗)
SCBI 355
Parasitology
วทชว ๓๕๖ กีฏวิทยาพื้นฐาน
๔ (๓-๒-๗)
SCBI 356
Basic Entomology
วทชว ๓๖๐ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมพื้นฐาน
๒ (๒-๐-๔)
SCBI 360
Basic Environmental Science
วทชว ๓๖๑ การจัดการคุณภาพน้ํา
๓ (๒-๒-๕)
SCBI 361
Water Quality Management
วทชว ๓๖๓ จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 363
Environmental Microbiology
วทชว ๓๗๒ การประยุกตใชในชีววิทยาระดับโมเลกุล
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 372
Molecular Biology Applications
วทชว ๓๗๓ เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
๒ (๐-๔-๒)
SCBI 373
Basic Techniques in Molecular Biology
วทชว ๔๑๘ หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
๓ (๑-๔-๔)
SCBI 418
Principles of Plant Tissue Culture
วทชว ๔๓๓ ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 433
Molecular Biology in Medicine
วทชว ๔๓๔ การควบคุมการแสดงออกของยีน
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 434
Regulation of Gene Expression
๒๓
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วทชว ๔๖๓
SCBI 463
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จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
วิวัฒนาการรวม
Coevolution
ชีววิทยาของพาหะนําโรค
Vector Biology
การควบคุมโดยชีววิธี
Biological Control
การจัดการแมลงศัตรูแบบบูรณาการ
Integrated Pest Management
ชีววิทยาเชิงอนุรักษขั้นพื้นฐาน
Basic Conservation Biology

๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๔ (๓-๒-๗)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

วทชว ๔๖๗ สหวิทยาการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 467
Interdisciplinary Approaches to Biodiversity
วทชว ๔๗๐ วิทยาภูมิคมุ กันพื้นฐาน
๓ (๒-๓-๕)
SCBI 470
Basic Immunology
หมายเหตุ นอกเหนือจากรายวิชาที่ระบุขางตน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาอื่น โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
๒.๓.๒ วิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน ๓ หนวยกิต ประกอบดวย
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
วทคร ๕๐๐ ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
๓ (๓-๐-๖)
SCID 500
Cell and Molecular Biology
วทคร ๕๐๒ วิทยาการเรื่องเซลล
๒ (๒-๐-๔)
SCID 502
Cell Science
วทคร ๕๐๓ วิทยาศาสตรชีวภาพเชิงระบบ
๓ (๓-๐-๖)
SCID 503
Systematic Bioscience
วทคร ๕๐๕ นิเวศวิทยาเชิงระบบและอุบัติการโรค
๓ (๓-๐-๖)
SCID 505
Systematic Ecology and Disease Emergence
หมายเหตุ นอกเหนือจากรายวิชาที่ระบุขางตน นักศึกษาสามารถเลื อกเรียนรายวิ ชาในหลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาอื่น โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาใดๆ ก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษา

๒๔
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๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปที่ ๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
ปที่ ๑

ภาคการศึกษาที่ ๑

มมศท ๑๐๑**
MUGE 101**

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human
Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
Social Studies for Human Development
ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
Arts and Science for Human
Development
ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Art of Using Thai Language in
Communication
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
หรือ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
English Level I
or English Level III
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
ชีววิทยาทั่วไป ๑
General Biology I
เคมีท่ัวไป ๑
General Chemistry I
แคลคูลัส
Calculus
ฟสิกส ๑
Physics I
ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
Introductory Physics Laboratory

มมศท ๑๐๒*
MUGE 102*
มมศท ๑๐๓**
MUGE 103**
ศศภท ๑๐๐*
LATH 100
ศศภอ ๑๐๓
หรือ ๑๐๕#
LAEN 103
or 105#
วทชว ๑๐๒
SCBI 102
วทชว ๑๒๑
SCBI 121
วทคม ๑๐๓
SCCH 103
วทคณ ๑๑๘
SCMA 118
วทฟส ๑๕๗
SCPY 157
วทฟส ๑๙๑
SCPY 191

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

รวมหนวยกิต

ปที่ ๑

๒ (๑-๒-๓)

มมศท ๑๐๑**
MUGE 101**

๓ (๒-๒-๕)

มมศท ๑๐๒*
MUGE 102*
มมศท ๑๐๓**
MUGE 103**

๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)

๒๒

ศศภท ๑๐๐*
LATH 100

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human
Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
Social Studies for Human Development
ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
Arts and Science for Human Development

ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Art of Using Thai Language in
Communication
ศศภอ ๑๐๔ หรือ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
๑๐๖#
หรือ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
LAEN 104
English Level II
or 106
or English Level IV
วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
SCBI 104
Biology Laboratory II
วทชว ๑๒๒
ชีววิทยาทั่วไป ๒
SCBI 122
General Biology II
วทคม ๑๐๔
เคมีทั่วไป ๒
SCCH 104
General Chemistry II
วทคม ๑๐๗
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
SCCH 107
General Chemistry Laboratory
วทคณ ๑๖๘
สมการเชิงอนุพันธสามัญ
SCMA 168
Ordinary Differential Equations
วทฟส ๑๕๘
ฟสิกส ๒
SCPY 158
Physics II
…..….xxx&
วิชาเลือกเสรี
…..….xxx&
Free Elective
รวมหนวยกิต

* เปนรายวิชาตอเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แตนับหนวยกิตเฉพาะในภาคเรียนที่ ๑ เทานั้น
** เปนรายวิชาตอเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แตนับหนวยกิตเฉพาะในภาคเรียนที่ ๒ เทานั้น
#
รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถของนักศึกษา
&
วิชาเลือกเสรี เลือกเรียนจะไมลงเรียนตามแผนก็ได

๒๕

ภาคการศึกษาที่ ๒

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)
๒ (๑-๒-๓)

๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (x-x-x)
๒๒
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คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ชั้นปที่ ๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
ปที่ ๒
ศศภอ ๑๓๖
LAEN 136
ศศภอ ๒๒๓
LAEN 223
วทพฤ ๓๙๑$
SCPL 391$
วทคม ๒๒๐
SCCH 220
วทคม ๒๒๙
SCCH 229
วทชว ๒๔๐
SCBI 240
วทจช ๒๐๓
SCMI 203
…..….xxx&
…..….xxx&

ภาคการศึกษาที่ ๑

การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
Reading and Writing for Communication
การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษตามสถานการณ
Situational-based Communicative English
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร
Science Communication
เคมีอินทรีย
Organic Chemistry
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
Organic Chemistry Laboratory
พันธุศาสตรทั่วไป
General Genetics
จุลชีววิทยาเบื้องตน
Basic Microbiology
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

ปที่ ๒

ภาคการศึกษาที่ ๒

๓ (๓-๐-๖)

ศศภอ ๒๒๒
LAEN 222

การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ

๒ (๒-๐-๔)

วทชว ๒๒๐
SCBI 220
วทชว ๒๓๐$
SCBI 230$
วทชค ๒๐๓
SCBC 203
วทชค ๒๐๔
SCBC 204
วทชค ๒๐๘
SCBI 208
วทชค ๒๗๐
SCBI 270

จริยธรรมเพื่อชีวิต
Ethics for Life
ความหลากหลายในโลกของสิ่งมีชีวิต
Diversity in the living world
ชีวเคมีเบื้องตน
Basic Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
Basic Biochemistry Laboratory
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลพื้นฐาน
Basic Cell and Molecular Biology

๒ (๑-๒-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๓-๕)

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

Effective Presentations in English

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๒-๑)
๔ (๓-๒-๗)
๔ (๔-๐-๘)

๒ (x-x-x)
๑๙

รวมหนวยกิต

$

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

&

วิชาเลือกเสรี เลือกเรียนจะไมลงเรียนตามแผนก็ได

๒๖

๒๐

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ชั้นปที่ ๓ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
ปที่ ๓
วทชว ๓๐๕
SCBI 305
วทพฤ ๒๘๖
SCPL 286
วทพฤ ๒๘๗
SCPL 287
…..….xxx%
…..….xxx%

ภาคการศึกษาที่ ๑
สัตวมีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
พฤกษศาสตรทั่วไป
General Botany
ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทั่วไป
General Botany Laboratory
วิชาเฉพาะดานเลือก
Elective Course

รวมหนวยกิต
%

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)
๔ (๓-๒-๗)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๖ (x-x-x)

ปที่ ๓
วทชว ๓๑๔
SCBI 314
วทชว ๓๒๒
SCBI 322
วทชว ๓๒๔
SCBI 324
วทชว ๓๙๙
SCBI 399
…..….xxx%
…..….xxx%

ภาคการศึกษาที่ ๒

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

ชีวสถิติ
Biostatistics
วิวัฒนาการ
Evolution
ปฏิบัติการชีวสถิติ
Biostatistics Practice
นิเวศวิทยาทั่วไป
General Ecology
วิชาเฉพาะดานเลือก
Elective Course

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๓)
๓ (๒-๓-๕)
๔ (x-x-x)
รวมหนวยกิต

๑๔

๑๔

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเฉพาะดานเลือก (๓.๑.๓.๑ (๒.๓)) หรือสาขาวิชาอื่น โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

ชั้นปที่ ๓ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
ปที่ ๓
วทชว ๓๐๕
SCBI 305
วทพฤ ๒๘๖
SCPL 286
วทพฤ ๒๘๗
SCPL 287
…..….xxx%
…..….xxx%

ภาคการศึกษาที่ ๑
สัตวมีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
พฤกษศาสตรทั่วไป
General Botany
ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทั่วไป
General Botany Laboratory
วิชาเฉพาะดานเลือก
Elective Course

รวมหนวยกิต
%

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)
๔ (๓-๒-๗)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๖ (x-x-x)

ปที่ ๓
วทชว ๓๑๔
SCBI 314
วทชว ๓๒๒
SCBI 322
วทชว ๓๒๔
SCBI 324
วทชว ๓๙๙
SCBI 399
วทชว ๓๐๐
SCBI 300
…..….xxx%
…..….xxx%

ภาคการศึกษาที่ ๒

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

ชีวสถิติ
Biostatistics
วิวัฒนาการ
Evolution
ปฏิบัติการชีวสถิติ
Biostatistics Practice
นิเวศวิทยาทั่วไป
General Ecology
ปญหาพิเศษทางชีววิทยา
Special Problems in Biology
วิชาเฉพาะดานเลือก
Elective Course

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๓)
๓ (๒-๓-๕)
๒ (๑-๓-๓)
๓ (x-x-x)
รวมหนวยกิต

๑๔

๑๕

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเฉพาะดานเลือก (๓.๑.๓.๒ (๒.๓)) หรือสาขาวิชาอื่น โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

ชั้นปที่ ๔ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
ปที่ ๔

ภาคการศึกษาที่ ๑

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

๒๗

ปที่ ๔

ภาคการศึกษาที่ ๒

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
วทชว ๔๒๘
SCBI 428
วทชว ๔๗๑
SCBI 471
วทชว ๔๘๓
SCBI 483
…..….xxx%
…..….xxx%
…..….xxx&
…..….xxx&

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

กระบวนการสรางสรรคและออกแบบทาง
ชีววิทยา
Biocreative Process and Design

๓ (๓-๐-๖)

สัมมนาทางชีววิทยา ๑
Seminar in Biology I
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
Senior Project in Biology I
วิชาเฉพาะดานเลือก
Elective Course
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมหนวยกิต

๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (x-x-x)

วทชว ๔๗๒
SCBI 472
วทชว ๔๘๔
SCBI
484
..….xxx%
…..….xxx%
…..….xxx&
…..….xxx&

สัมมนาทางชีววิทยา ๒
Seminar in Biology II
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
Senior Project in Biology II

๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)

วิชาเฉพาะดานเลือก
Elective Course
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

๔ (x-x-x)
๑ (x-x-x)

๒ (x-x-x)
รวมหนวยกิต

๑๐

%

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเฉพาะดานเลือก (๓.๑.๓.๑ (๒.๓)) หรือสาขาวิชาอื่น โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

&

วิชาเลือกเสรี เลือกเรียน จะไมลงเรียนตามแผนก็ได

๘

ชั้นปที่ ๔ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
ปที่ ๔
วทชว ๔๒๘
SCBI 428
วทชว ๔๗๑
SCBI 471
วทชว ๔๙๙**
SCBI 499**
…..….xxx%
…..….xxx%
…..….xxx@
…..….xxx@
…..….xxx&
…..….xxx&

ภาคการศึกษาที่ ๑
กระบวนการสรางสรรคและออกแบบทาง
ชีววิทยา
Biocreative Process and Design
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
Seminar in Biology I
วิทยานิพนธปริญญาตรี
Undergraduate Thesis
วิชาเฉพาะดานเลือก
Elective Course
วิชาเฉพาะดานเลือกระดับบัณฑิตศึกษา
Graduate Elective Course
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

ปที่ ๔

๓ (๓-๐-๖)

วทชว ๔๗๒
SCBI 472

๑ (๑-๐-๒)

…..….xxx&
…..….xxx&

ภาคการศึกษาที่ ๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
Seminar in Biology II
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (x-x-x)
๑ (x-x-x)

๖ (๐-๑๘-๖)
๒ (x-x-x)
๓ (x-x-x)
๒ (x-x-x)
๑๗

รวมหนวยกิต

** เปนรายวิชาตอเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แตนับหนวยกิตเฉพาะในภาคเรียนที่ ๒ เทานั้น
%

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเฉพาะดานเลือก (๓.๑.๓.๒ (๒.๓.๑)) หรือสาขาวิชาอื่น โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา @ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตาม
รายวิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา (๓.๑.๓.๒ (๒.๓.๒)) ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอื่น โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
&

วิชาเลือกเสรี เลือกเรียนจะไมลงเรียนตามแผนก็ได

๒๘

๔

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๓.๑.๕ แผนที่ แสดงการกระจายความรั บ ผิ ดชอบผลลั พ ธ ก ารเรี ย นรู ร ะดั บ หลั กสู ต ร (PLOs) สู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping): แสดงในภาคผนวก ๔
๓.๑.๖ คําอธิบายรายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (Humanities and Social Science)
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
มมศท ๑๐๑
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101
General Education for Human Development
วิชาบังคับกอน Prerequisite ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยง
สัมพันธระหวางพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะหอยางมีวิจารณญาณ
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบของเหตุการณ / สถานการณ / ปญหา และการ
สังเคราะหแนวทางแกไข ปองกันปญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ / สถานการณ เพื่อคุณประโยชนตอตนเอง ผูอื่น และ
สังคม การประยุกตความรูเพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษา
The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational /
specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal
graduates; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions
to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their
community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
๓ (๒-๒-๕)
Social Studies for Human Development
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับสถานการณ / เหตุการณ / ปญหาที่สําคัญของ สังคมไทยและ
สังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตร ระบบการเมืองการปกครอง ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบของเหตุการณ / สถานการณ / ปญหา และการสังเคราะห
แนวทางแกไข ปองกันปญหา หรือแนวทางปรับปรุง พัฒนาเหตุการณ / สถานการณ / เพื่อคุณประโยชนตอตนเอง ผูอื่น และ
สังคม การประยุกตความรูเพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษา
Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai
and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political
and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and
consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or
improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the
application of knowledge to solve the problems of case studies
มมศท ๑๐๓

ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
๒๙

๒ (๑-๒-๓)

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

MUGE 103
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

Arts and Science for Human Development
มนุษยภาพในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เหตุการณ / สถานการณ / ปญหาเกี่ยวกับ วิวัฒนาการที่สําคัญ
ทางดานศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบของ
เหตุการณ / สถานการณ / ปญหา และการสังเคราะหแนวทาง แกไข ปองกันปญหา หรือ แนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ
/ สถานการณ / เพื่อคุณประโยชนตอตนเอง ผูอื่น และสังคม การประยุกตความรูเพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษา
Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to
the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency
economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions
to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their
community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies
วชทว 220
SCBI 220
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

จริยธรรมเพื่อชีวิต
๓ (๓-๐-๖)
Ethics for life
จริยธรรมในการศึกษาชีววิทยา วิทยาศาสตรการแพทยและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จริยธรรมการ
วิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว ปญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการรักษาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
Ethics in biological study, biomedical and environmental sciences, research ethics,
ethics in human and animal research, ethical questions about the maintenance and improvement of the
health and well-being

๑.๒ กลุมวิชาภาษา (Languages)
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)

ศศภท ๑๐๐
LATH 100
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Arts and Science for Human Development
ศิลปะการใชภาษาไทย ทักษะการใชภาษาไทยในดานการพูด การฟง การอาน การเขียนและการคิด
เพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills
for accurate and appropriate communication
ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103

ภาษาอังกฤษระดับ ๑
English Level 1

๓ (๒-๒-๕)

๓๐

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

วิชาบังคับกอน
Prerequisite

โครงสราง ไวยากรณ และศัพทภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งกลยุทธในการอานบทความ การเขียนใน
ระดับประโยค การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับบทสนทนา
English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, dealing
with integration in listening, speaking, reading, and writing skills; reading strategies, sentence writing,
listening for the gist, pronunciation and classroom communication
ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
English Level 2
คําศัพท สํานวน ไวยากรณ และการใชภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปจจุบัน ทักษะการสนทนาใน
กลุมยอย การทําบทบาทสมมุติในสถานการณตาง ทักษะการเขียนในระดับยอหนา และเนื้อหาการอานและการฟงเรื่อง
ตางๆ
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential
communicative skills in small groups; simulations in various situations; writing practice at a paragraph
level; and reading and listening from various sources
ศศภอ ๑๐๕
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105
English Level 3
วิชาบังคับกอน Prerequisite กลยุทธท่สี ําคัญในทักษะการใชภาษาทั้งสี่ การอานและการฟงจากแหลงตางๆ การพูดในชีวิตประจําวัน
และการเขี ย นระดั บ ย อ หน า และเรี ย งความสั้ น ๆ รวมทั้ งทั ก ษะย อ ย คื อ ไวยากรณ การออกเสี ย งและคํ า ศั พ ท เน น
ภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจําวันและการอานเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก
Essential strategies for four language skills: reading and listening from various sources,
speaking in everyday use and writing at a paragraph level and short essay, including sub-skills i.e.,
grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on English in everyday life and in academic reading
and issues that enhance students world knowledge
ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
English Level 4
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝกอานขาว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการ
เพื่อความเขาใจและคิดอยางวิเคราะห จากแหลงตางๆโดยเนนประเด็นซึ่งชวยใหนักศึกษารูเกี่ยวกับสังคมโลก ฝกการฟง
ขาว การบรรยายและสุนทรพจนจากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอรเน็ต การสนทนาในสถานการณตางๆ รวมทั้งการฝกพูดในที่
๓๑

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ชุมชน การนําเสนอและการทํา บทบาทสมมุติ ฝกการเขี ยนเรียงความรูป แบบโดยใช การอ างอิ งและบรรณานุ กรม ทั้งนี้
รวมทั้งการฝกทักษะยอย เชน ไวยากรณ การออกเสียงและคําศัพทในบริบทที่เหมาะสม
Integrating four English skills by practicing reading news, research articles, commentary,
and academic texts, for comprehension and critical thinking, from various sources focusing on the
issues that enhance students’ world knowledge; listening to news, lecture, and speech via multimedia
and the Internet; making conversations in various situations including speaking in public, giving oral
presentations and making simulations; and writing essays in various types using citations and references;
also practicing sub-skills such as grammar, pronunciation, and vocabulary used in appropriate context
ศศภอ ๑๓๖
LAEN 136
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
๓ (๓-๐-๖)
Reading and Writing for Communication
การอานและการเขียนในสถานการณตางๆ การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะหขอความ
จากการสนทนา การบรรยายและการอานขอความทางวิชาการ ขาวสาร รายงานขอมูลจากแหลงตางๆ
Reading various types of texts, announcement, advertisement, news, report, letters, and
articles; and writing communicatively, logically, and accurately focusing on main idea, details in paragraph
and essay forms
ศศภอ ๒๒๒
LAEN 222
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
Effective Presentations in English
การนําเสนอผลงานในสาขาวิชาตางๆ โดยใชภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อใหขอมูลชัดเจน
นาสนใจ และมีประสิทธิภาพ เนนภาษาที่ใชในการนําเสนอผลงาน การบรรยายขอมูลทางสถิติ กลยุทธในการนําเสนอ และ
ทักษะการวิจัยซึ่งชวยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
Presentation skills in the students’ fields of study using appropriate and accurate English
to deliver the message clearly, interestingly and effectively emphasizing language use, statistics
description, presentation strategies and research skills that enhance life-long learning
ศศภอ ๒๒๓
LAEN 223
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษตามสถานการณ
๒ (๒-๐-๔)
Situational-based Communicative English
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่จําเปนตองใชในสถานการณตางๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและในสาขาวิชาตางๆ
ของนักศึกษารวมทั้งการสื่อสารดวยการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส
English speaking skills relevant to different daily situations and situations related to
students’ fields of study, also including communication through e-mails in English
๓๒

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑.๓ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (Science and Mathematics)
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
วทคณ ๓๑๑ การเขาใจผูอื่นผานเกม
๒ (๑-๒-๓)
SCMA 311
Understanding Others through Game
วิชาบังคับกอน Prerequisite เรียนรูบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคล และความสัมพันธระหวางบุคคล ภายใตกฎกติกา
หรือบริบทที่กําหนดใหพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ การวางแผนกลยุทธลวงหนา การปรึกษาหารือ การตอรอง การสราง
พันธมิตรรวม ผานเกมที่ผูเลนแตละฝายมีบทบาทแตกตางกันและอาจมีความตองการขัดแยงกัน เขาใจการกระทําและความ
ตองการของผูอื่น และสามารถหาวิธีการปฏิบัติเพื่อใหไดผลลัพทที่ดีที่สุดกับสังคม
Study role, duty, and responsibility of other people as well as interpersonal relationship
under a given set of rules and regulations; develop logical thinking, strategical planning, discussion,
business dealing, and cooperating skills through games where every party has different roles and may
have conflicting demands; understand action and need of others, and is capable of finding the course
of actions that will lead to the best possible outcome for the society

วชทว 230
SCBI 230

ความหลากหลายในโลกของสิ่งมีชีวิต
Diversity of the Living World

วิชาบังคับกอน
Prerequisite

-

๓ (๓-๐-๖)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต, ความสําคัญทางชีวภาพ, วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต, การปรับตัว
การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม, การสูญพันธ, การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Diversity of living organisms, biological significance, life evolution, adaptation,
speciation, extinction, bioconservation, climate change, natural disaster
วทพฤ ๒๘๕
SCPL 285
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

พืชและมนุษย
๒ (๑-๒-๓)
Plants and People
อาณาจักรพืชและความหลากหลายของพรรณพืช พืชอาหาร พืชสมุนไพร เครื่องนุงหม เสนใย และสี
ยอ มจากพื ช พื ชในพิ ธี ก รรมและประเพณี ไ ทย พื ช ในวรรณกรรมและตํ านาน พื ช สํ า คั ญ ในประวั ติ ศาสตร โ ลก และ
ประวัติศาสตร การค นพบทางวิทยาศาสตร พืชในงานนิติวิทยาศาสตร พื ชเศรษฐกิจสําคั ญ พื ชดั ดแปลงพั นธุ กรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ ความสําคัญของพืชตอระบบนิเวศและโลกอนาคต และวิธีการอนุรักษพันธุกรรมพืช
The plant Kingdom and diversity, food plants, medicinal plants, clothes, fibers, and
dyes from plants, plants in local Thai ceremonies and literatures, important plants in world history and
scientific discoveries, forensic botany, economic plants, genetically modified plants and biotechnology,
importance of plants to the ecosystem and the future world, plant genetic resource conservation
๓๓

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

วทพฤ ๓๙๑
SCPL 391
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร
๒ (๑-๒-๓)
Science Communication
ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร การสืบคนและจัดการเอกสารทางวิชาการ การเขียนและการอาน
บทความทางวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ จริยธรรมของนักวิทยาศาสตร
Skills in scientific communication, literature search and reference management,
reading and writing scientific articles, scientific presentation, and scientific ethics
วทฟส 173
SCPY 173
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

แนวคิดนาโนเทคโนโลยี
๒ (๒-๐-๒)
Nanotechnology Concept
พื้ นฐานนาโนเทคโนโลยี นิ ยามและประวั ติการพั ฒนา ผลของขนาด แนวคิดจากล างสูบ น การ
ประกอบตัวเอง กลศาสตรควอนตัมและโครงสรางนาโนควอนตัม วัสดุนาโน อนุภาคนาโน ทอนาโน การเลียนแบบด วย
โมเลกุล การคํานวณแบบจําลองในระดับโมเลกุลถึงระดับนาโน การเลียนแบบระบบชี วภาพ การวิศวกรรมโปรตีนและ
โครงสรางดีเอ็นเอกับการถายทอดขอมูล ระบบการนําสงยา นาโนอิเล็กทรอนิกส และสิ่งประดิษฐอิเล็กทรอนิกสควอนตัม
อิเล็กทรอนิกสโมเลกุ ล อันตรกิริยาของแสงในอุปกรณนาโน การประดิษฐอุปกรณนาโน เครื่องมือที่ใช ในโครงสรางนาโน:
กลองจุลทรรศนแบบทะลุผาน กลองจุลทรรศนแรงอะตอมและเครื่องวิเคราะหพื้นผิว การประยุกตในอนาคต
Introduction to nanotechnology, definition and development, effect of size, bottom
up approach, self assemble, quantum mechanics and quantum structure, nanomaterial, nanoparticle,
nanotube, molecular mimic, molecular simulation, biomimetic, protein engineering; DNA structure as an
information transfer, the drug delivery system, nanoelectronics and quantum electronic devices,
molecular electronics; light interaction in nanodevices, fabrication of nanodevices, equipment used in
nanostructures, scanning tunneling microscope, atomic force microscope and surface analysis, future
application
วทฟส 252
SCPY 252
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

วิทยาศาสตรทองถิ่น
๓ (๒-๐-๒)
Local Science
ทักษะทางวิทยาศาสตร กระบวนการเรียนรูทักษะทางวิทยาศาสตร การเรียนรูเพื่อการเขาใจตนเอง
การทําโครงงานวิทยาศาสตรทองถิ่นระยะสั้น การทําโครงงานวิทยาศาสตรทองถิ่นระยะยาว
Scientific skills, learning process for scientific skills, self-awareness learning, short-term
local science project, long-term local science project
วทฟส 255
SCPY 255

วิทยาศาสตรของดนตรี
The Science of Music

๒ (๒-๐-๒)

๓๔

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

วิชาบังคับกอน
Prerequisite

มุมมองเชิงวิทยาศาสตรตอดนตรี เสียง และ เครื่องดนตรี หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่จะพบ
ในการศึกษาวิชาดนตรี เชน หลักกลศาสตรของเครื่องดนตรี และการวิเคราะหเชิงคลื่นของเสียงดนตรี การวิเคราะหเชิง
สเปกตรัม การวิเคราะหฮาโมนิค คณิตศาสตรของบันไดเสียง เทคโนโลยีของดนตรีในปจจุบัน
Scientific perspective into music, sound and musical instruments; basic scientific
principles encountered in the study of music such as the laws of mechanics and the analysis of sound
waves; spectral analysis; harmonic analysis; mathematical description of musical scales; modern music
technology
วทฟส 261
SCPY 261
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ดาราศาสตรเบื้องตน
๓ (๒-๐-๒)
Introduction to Astronomy
การดูดาวเบื้องตน โลก ดวงจันทร ดวงอาทิตย ดาวเคราะห และวั ตถุในระบบสุริ ยะ ดาวฤกษ ดาว
นิวตรอน หลุมดํา ดาวเคราะหนอกระบบสุริยะ สิ่งมีชีวิต กาแลกซี จักรวาลวิทยา คลื่นแมเหล็กไฟฟา อนุภาคในอวกาศ
สัมพัทธภาพพิเศษ การศึกษาดานดาราศาสตรในอดีตและปจจุบัน
Basic stargazing, the earth, the moon, the sun, the planets and the objects in the
Solar System, stars, neutron stars, black holes, exoplanets, life, galaxies, cosmology, the electromagnetic
waves, the cosmic rays, special relativity, the astronomical study in the past and present
วทฟส 280
SCPY 280
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ธรณีวิทยาและสิ่งแวดลอม
๓ (๒-๐-๒)
Geoscience and the Environment
หลักการพื้นฐานของธรณีวิทยา ภาพรวมของสภาพแวดลอมของโลก วัสดุของโลก หินและแรธาตุ
กระบวนการภายในและกระบวนการบนพื้นผิวของโลกที่ทําใหเกิดรูปรางแบบตางๆบนผิวโลก วัฏจักรน้ํา แผนดินไหว ภูเขา
ไฟระเบิด และธรณีพิบัติภัยอื่นๆ
Basic principles of geoscience, an overview of the earth’s environment, earth
materials, minerals and rocks, internal and surficial earth processes that shape the earth’s surface, the
water cycle, earthquakes, volcanic eruptions and other geohazards
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ วิชาแกนและวิชาเฉพาะดานบังคับ
กลุมวิชาวิทยาศาสตร (Science)
วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
SCBI 102
Biology Laboratory I
วิชาบังคับกอน
-

๑ (๐-๓-๑)

๓๕

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

Prerequisite

การใชกลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาที่ของเซลล การเคลื่อนที่ของโมเลกุล เนื้อเยื่อพืชและสัตว
การแบงเซลล พันธุศาสตรและพันธุศาสตรเชิงประชากร นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
Microscopy, cell structure and function, movement of molecules, plant and animal
tissues; cell division, genetics and population genetics, ecology, and behaviors
วทชว ๑๐๔
SCBI 104
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
Biology Laboratory II
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในอาณาจั กรโมเนอรา โปรติสตา ฟงไจ พืช และสัตว การสรางเซลล
สืบพันธุ และ การเจริญของตัวออน ระบบประสาท และ การรับความรูสึก การหายใจและ การไหลเวียนของเลือด
Diversity of monera, protist, fungi, plants and animals, gametogenesis and embryo
development; the nervous system and sensory system, the respiratory and circulatory system
วทชว ๑๒๑
SCBI 121
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ชีววิทยาทั่วไป ๑
๒ (๒-๐-๔)
General Biology I
ความหลากหลายของคารบอนอะตอมและโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต พลังงานถายโอนสูระบบสิ่งมีชีวิต
การจัด ลํ า ดั บ ของเซลล การหายใจในระดั บ เซลล การสั งเคราะห แ สง พั นธุ ศาสตร แ ละการประยุ ก ต ใ ช แนวคิ ด ทาง
วิวัฒนาการ การศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการและอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ
The carbon and the molecular diversity of life, the energy transfer through the living
systems; the organization of the cell, cellular respiration, photosynthesis, genetics and its applications
to concept of evolution, phylogeny and systematic, ecology and conservation biology
วทชว ๑๒๒
SCBI 122
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ชีววิทยาทั่วไป ๒
๓ (๓-๐-๖)
General Biology II
ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช รูปรางและหนาที่
การทํางานของสวนตางๆ ของพืช ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว และรูปรางและหนาที่การทํางานของอวัยวะและ
ระบบอวัยวะตางๆ ของสัตว
Biological diversity of life, plant diversity, plant forms and functions, animal diversity,
forms and functions of animal organs and the organ systems
วทชว ๒๐๘
SCBI 208
วิชาบังคับกอน

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
วทชว ๑๒๒

๔ (๓-๒-๗)

๓๖

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

Prerequisite

SCBI 122
สัณฐานวิทยาภายนอกและภายใน สรีรวิทยาของอวัยวะและระบบอวัยวะตางๆ และ การจัดจําแนก
สัตวไ มมี กระดูกสันหลัง จากโพรโทซั วถึง สั ตว ที่ มี ช องลํา ตั วแท จริง ความสั มพัน ธ ทางด านสายพั น ธุ นิ เวศวิ ทยา และ
พฤติกรรม มีการสาธิตและทําปฏิบัติการ
Morphology (outside and inside), physiology (organ and system) and taxonomy of the
invertebrates from protozoa to coelomates; the phylogenetic relationships; ecology and behavior;
demonstration and laboratory exercises
วทชว ๒๔๐
SCBI 240
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

พันธุศาสตรทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
General Genetics
วทชว ๑๒๑
SCBI 121
หลักการถายทอดทางพันธุกรรม การปฏิสัมพันธระหวางยีนกับสิ่งแวดลอม การถายทอด ลักษณะที่
แปรผันตอเนื่อง พันธุศาสตรเชิงชีวเคมีและเชิงอิมมูโน โครงสรางและการแปรผัน ของโครโมโซม โครงสรางและการทํางาน
ของยีน การวิเคราะหพันธุกรรมระดับโมเลกุล พันธุศาสตรในจุลชีพ การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนในประชากร พันธุ
ศาสตรกับการเกิดสปชีสใหม
Principles of inheritance; gene and environment interaction; continuous inheritance;
biochemical and immunological genetics; chromosome structure and variations; gene structure and
regulation; molecular genetic analysis; microbial genetics; change of gene frequency in population;
genetics and speciation
วทชว ๒๗๐
SCBI 270
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลพื้นฐาน
๔ (๔-๐-๘)
Basic Cell and Molecular Biology
วทชว ๑๒๑ และ วทชว ๑๒๒
SCBI 121 and SCBI 122
เทคนิคสําคัญในการศึกษาโครงสรางและการทํางานของเซลล โครงสรางของเยื่อหุมเซลล ไมโทคอน
เดรีย คลอโรพลาส นิวเคลียส โครงของเซลล การขนสงโปรตีนภายในเซลล การศึกษาจีโนม การผาเหลาและการซอมแซมดี
เอ็นเอ การควบคุมการแสดงออกของยีนในเซลลโพรคาริโอตและยูคาริโอต พันธุวิศวกรรม การรับรูและตอบสนองของเซลล
กลไกควบคุม วัฏจั กรและการเปลี่ ยนไปทําหนา ที่ ของเซลล การเหนี่ยวนําและกํา หนดให เกิ ดเซลล ตน กํ าเนิด การขนสง
กลูโคส ภูมิคุมกัน ชีววิทยาระดับโมเลกุลของมะเร็ง
Essential techniques for studying cell structure and functions, structure of cell
membrane, mitochondria, chloroplast, nucleus, cytoskeleton, cellular protein trafficking, genomics;
mutation and DNA repair, the control of gene expression in prokaryotes and eukaryotes, genetic
engineering, cell signaling and transduction, cell cycle and differentiation, stem cell induction and reprograming, glucose transport, immunity, and molecular regulation of cancer
วทชว ๓๐๐
SCBI 300

ปญหาพิเศษทางชีววิทยา
Special Problems in Biology

๒ (๑-๓-๓)

๓๗

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

วิชาบังคับกอน
Prerequisite
วิชาบังคับ เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน ปญหาพิเศษชีววิทยาที่นักศึกษา
สนใจ ภายใตการควบคุมและแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Only distinction program; specific problems or training in biology under guidance of
the advisor
วทชว ๓๐๕
SCBI 305
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

สัตวมีกระดูกสันหลัง
๔ (๓-๒-๗)
Vertebrate Zoology
วทชว ๑๒๒
SCBI 122
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม การจัดจําแนกสัตวมีกระดูกสันหลัง กายวิภาคศาสตร
เปรียบเทียบในเชิงความสัมพันธทางวิวัฒนาการของสัตวมีกระดูกสันหลัง สาธิต ทําปฏิบัติการ หรือออกภาคสนามเพื่อดู
ตัวอยางสัตวตามธรรมชาติ
Morphology, physiology, behavior, taxonomy and classification of various vertebrate
groups; comparative anatomy in relation to the evolution of the vertebrates; demonstration, laboratory
exercises or field trips
วทชว ๓๑๔
SCBI 314
วิชาบังคับรวม
Co-requisite

ชีวสถิติ
๓ (๓-๐-๖)
Biostatistics
วทชว ๓๒๔
SCBI 324
การวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยา ตารางแจกแจงความถี่ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการ
กระจาย การแจกแจงการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความสัมพันธ การ
วิเคราะหการถดถอย
An analysis of biological data, frequency distribution, measures of central tendency,
measures of dispersion, sampling distributions, hypothesis testing, analysis of variance, the correlation
and regression analysis
วทชว ๓๒๒
SCBI 322
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

วิวัฒนาการ
๓ (๓-๐-๖)
Evolution
วทชว ๑๒๑
SCBI 121
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ กําเนิดของชีวโมเลกุล เซลลโพรคาริโอตและยูคาริ
โอต อะนาเจเนซิสและแคลโดเจเนซิส การเกิดสปชีสใหม กลไกการแขงขัน
รูปแบบและระดับของการคัดเลือกรวมทั้งอัลทรูอิสซึม ปจจัยทางวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลง โครงสรางของประชากร การ
วิเคราะหวิวัฒนาการระดับโมเลกุล

๓๘

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

Evolutionary changes in living things; the origins of biomolecules, prokaryotes and
eukaryotes; anagenesis and cladogenesis; species and speciation; competition mechanism; patterns of
selection including altruism; evolutionary factors involved in the structural change of population; an
analysis of the molecular evolution
วทชว ๓๒๔
SCBI 324
วิชาบังคับรวม
Co-requisite

ปฏิบัติการชีวสถิติ
๑ (๑-๐-๓)
Biostatistics practice
วทชว ๓๑๔
SCBI 314
การจัดเตรียมขอมูลทางชีววิทยาเพื่อการวิเคราะหทางสถิติ ฝกปฏิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ
แสดงการวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยาดวยสถิติ
Preparing biological data for a statistical analysis; practice in statistic computer
programs, demonstrating statistical analyses of biological data sets
วทชว ๓๙๙
SCBI 399
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

นิเวศวิทยาทั่วไป
๓ (๒-๓-๕)
General Ecology
วทชว ๑๐๒ และ วทชว ๑๒๑
SCBI 102 and SCBI 121
ความรูพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ นิ เ วศวิ ท ยาระดั บ ตั ว ตน ประชากร ชุ ม ชน ภู มิ นิ เ วศ ระบบนิ เ วศ และ
นิเวศวิทยาประยุกต บูรณาการความคิดรวบยอดทางนิเวศวิทยาระดับพื้นฐานเขากับบทปฏิบัติการนอกหองเรียนโดยใช
การศึกษาที่ใชพื้นที่เปนตัวตั้ง
Minimum ecological literacy on ecology of individual (autecology) to population,
community, landscape, ecosystem and applied ecology; the integration of basic ecological concepts and
outdoor laboratory using place-based education approach
วทชว ๔๒๘
SCBI 428
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

กระบวนการสรางสรรคและออกแบบทางชีววิทยา
Biocreative Process and Design

๓ (๓-๐-๖)

วทชว ๒๗๐, วทชว ๓๙๙ และ ศศภอ ๒๖๓

SCBI 270, SCBI 399 and LAEN 263
ระบุการคนพบตนตอของปญหา กระบวนการแกไขปญหา การออกแบบแนวคิ ดและแนวคิ ดริเริ่ม
สรางสรรค การคนหาขอมูลจากระบบฐานขอมูลสาธารณะ การคนหาขอมูลจากฐานขอมูลทรัพยสนิ ทางปญญา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนา การวิเคราะหโอกาส เปาหมาย ผูเกี่ยวของ ความคุมคา วิถีชีวิต
การประเมินตนเอง จุดออน จุดแข็ง และศักยภาพในการแขงขัน มารยาทและการรวมงานกับผูอื่น การประยุกตใช ทักษะ
กระบวนการคิดเพื่ อการวิจัยและพั ฒนา การออกแบบประสบการณ การสรางสื่ ออย างสรางสรรค เทคนิคการนํ าเสนอ
แนวคิดแบบตางๆ แนวคิดและมุมมองจากผูมีประสบการณในการพัฒนาเทคโนโลยี การรวมประเมินโครงการกลุม
Problem identification; problem solving process; design thinking and creativity;
Information retrieval from the public and IP databases; law and regulations; opportunity analysis:
๓๙

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

Identification of target(s), stakeholder(s), value and implementation; SWOT analysis: strengths,
weaknesses and competitiveness; social etiquette and collaborative skill; applied creativity in research
and development,design experiences, creation of creative media, presentation and idea pitching, idea
and the point of view from the experts in research and development; research plan peer reviews
วทชว ๔๗๑
SCBI 471
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
Seminar in Biology I
เสนอผลงานวิจัยที่ทําในภาควิชาหรือรวบรวมรายงานผลการวิจัยตางๆ ที่นาสนใจ เสนอตอคณาจารย
และนักศึกษาอื่นๆ มีการวิเคราะหและวิจารณ
Student’s presentations and discussions of research or review of topics of current
interests in biology
วทชว ๔๗๒
SCBI 472
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
Seminar in Biology II
เสนอผลงานวิจัยที่ทําในภาควิชา เสนอตอคณาจารยและนักศึกษาอื่นๆ มีการวิเคราะหและวิจารณ
Student’s presentations and discussions of research or review current issues in biology

วทชว ๔๘๓
SCBI 483
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
Senior Project in Biology I
โครงการวิจัยอิสระในหัว ขอที่ทันสมัยและเกี่ ยวของกับ ชี ววิ ท ยาภายใต การควบคุ ม ของอาจารย ที่
ปรึกษา การนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย
An independent research project in a current and biology-related topic under the
supervision of an advisor, research proposal presentation
วทชว ๔๘๔
SCBI 484
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
Senior Project in Biology II
SCBI 483
วทชว ๔๘๓
โครงการวิจัยอิสระในหัว ขอที่ทันสมัยและเกี่ ยวของกับ ชี ววิ ท ยาภายใต การควบคุ ม ของอาจารย ที่
ปรึกษารายงานและการนําเสนอผลการวิจัย
Independent research project in a current and biology-related topic under supervision
of an advisor, report and presentation of research project
๔๐

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

วทชว ๔๙๙
SCBI 499
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

วิทยานิพนธปริญญาตรี
๖ (๐-๑๘-๖)
Undergraduate Thesis
(เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน)
(Only Distinction Program)
โครงการวิ จั ยทางชี ววิทยาสําหรับนั กศึกษาหลักสู ตรพิสิฐวิ ธาน อาศัยการบูรณาการองค ความรู ทาง
ชีววิทยา พัฒนาทักษะการแกปญหาทางวิท ยาศาสตร และสรางสรรงานวิจัยที่สนใจ ภายใตการควบคุ มของอาจารย ที่
ปรึกษา การนําเสนอโครงงานวิจัยในรูปแบบเปนรูปเลมและสอบปากเปลาเปนภาษาอังกฤษ
A research project for students in the distinction program; an integration of the relevant
biological contexts and the development of scientific skills, creativity in new research idea leading to
novel knowledge under the supervision of an advisor. A project must be presented as written thesis and
viva voce in English
วทคณ ๑๑๘
SCMA 118
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

แคลคูลัส
๓ (๓-๐-๖)
Calculus
ลิมิต ภาวะตอเนื่อง นิยามและสมบัติของอนุพันธ อนุพันธของฟงก ชันพีชคณิ ต ฟงกชัน ลอการิ ทึม
ฟงกชันเลขชี้กําลัง ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน ฟงกชัไฮเพอรโบลิกและฟงกชันไฮเพอรโบลิกผกผัน การหา
อนุ พั น ธ โ ดยปริ ย าย อนุ พั น ธ อั น ดั บ สู ง ผลต า งเชิ ง อนุ พั น ธ การประยุ ก ต ก ารหาอนุ พั น ธ รู ป แบบยั ง ไม กํ า หนดและ
หลักเกณฑโลปตาล ปฏิยานุพันธและการหาปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธ ปริพันธไมตรงแบบ การประยุกตการหาปริพันธ
ลําดับอนันตและอนุกรมอนันต ฟงกชันของหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันของหลายตัวแปร อนุพันธยอย
ผลตางเชิงอนุพันธรวมและอนุพันธรวม
Limits; continuity; definition and properties of derivatives; derivatives of algebraic
functions, logarithmic functions, exponential functions, trigonometric functions; inverse trigonometric
functions, hyperbolic functions and inverse hyperbolic functions; implicit differentiation; higher-order
derivatives, differentials, applications of differentiation; indeterminate forms and l' Hospital's rule;
antiderivatives and integration, techniques of integration; improper integrals, applications of integration,
infinite sequences and series; the functions of several variables; limits and continuity of functions of
several variables, partial derivatives; total differentials and total derivatives
วทคณ ๑๖๘
SCMA 168
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

สมการเชิงอนุพันธสามัญ
Ordinary Differential Equations
-

๔๑

๓ (๓-๐-๖)

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

การแนะนําสมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธไมเชิ ง
เสนอันดับหนึ่ง การประยุกตสมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสอง การประยุกตสมการอันดับสอง สมการ
เชิงเสนอันดับสูง ระบบสมการเชิงเสน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนต
Introduction to ordinary differential equations; linear first order differential equations;
nonlinear first order differential equations; applications of first order equations; second order linear
equations; the applications of second order equations; high order linear equations, systems of linear
equations; matrices; determinants
วทคม ๑๐๓
SCCH 103
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

เคมีทั่วไป ๑
๓ (๓-๐-๖)
General Chemistry I
ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ทฤษฎีพันธะเคมี เคมีของธาตุในหมูหลักและแทรนซิชัน เคมี
อินทรีย เคมีนิวเคลียร เคมีสิ่งแวดลอม
Stoichiometry; atomic structure; chemical bonding theory; representative and
transition metal elements; organic chemistry; nuclear chemistry; environmental chemistry
วทคม ๑๐๔
SCCH 104
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

เคมีทั่วไป ๒
General Chemistry II

๓ (๓-๐-๖)

อุณหพลศาสตรเคมี จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน ไฟฟาเคมี แกส ของเหลว และของแข็ง
Chemical thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibrium; ionic equilibrium;
electrochemistry; gas, liquid, and solid
วทคม ๑๐๗
SCCH 107
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
๑ (๐-๓-๑)
General Chemistry Laboratory
เทคนิคทั่วไปทางเคมี และ การทดลองที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในวิชาเคมีท่วั ไป: อุณหเคมี จลนศาสตร
เคมี ไฟฟาเคมี การสังเคราะหสารอินทรีย การสังเคราะหสารอนินทรีย การวิเคราะหเชิงปริมาณ ปฏิกิริยากรดเบสและการ
ไทเทรต ของแข็ง และ การจําลองโมเลกุล การฝกทักษะการสื่อสารความรูทางเคมี การฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น
General techniques in chemistry and some experiments concerning lectures in general
chemistry; thermochemistry; chemical kinetics; electrochemistry; synthesis of organic compounds,
synthesis of inorganic compound; quantitative analysis, acid-base reaction and titration; solid state; and
molecular modeling; practicing communication skills in chemistry; practicing teamwork skills
วทคม ๒๒๐

เคมีอินทรีย

๓ (๓-๐-๖)
๔๒

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

SCCH 220
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

Organic Chemistry
วทคม ๑๐๔
SCCH 104
สมบัตทิ ั่วไปและการใชประโยชนของสารอินทรีย การเกิดพันธะในสารอินทรียและโครงสรางโมเลกุล
การจําแนกและการเรียกชื่อสารที่มีหมูฟงกชันตางๆ สเตอริโอเคมี สเตอริโอไอโซเมอรและสมบัติการหมุนระนาบแสง การ
จําแนกและการทดสอบหมูฟงกชั น ปฏิกิริยาทางเคมีอินทรียและการสังเคราะหสารในกลุม แอลเคน แอลคี น แอลไคน
สารประกอบอะโรเมติกไฮโดรคารบอน สารเฮไลดหรือออรกาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล ฟนอล แอลดีไฮด คีโตน กรด
คารบอซิลิก อนุพันธของกรดคารบอกซิลิก และอะมีน โครงสรางโมเลกุลและปฏิกิริยาทางเคมีอินทรียของสารชีวโมเลกุล
จําพวกคารโบไฮเดรต โปรตีน ลิปด และกรดนิวคลิอิก
Introduction to general properties of organic compounds and their applications,
chemical bondings in organic molecules and molecular structures, classification and nomenclature of
compounds containing various organic functional groups; stereochemistry, stereoisomers and their
optical activities; classification and identification of organic functional groups, organic reactions and
organic syntheses of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides/organohalogens, alcohols,
phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, and its derivatives and amines; molecular
structures, properties as well as organic reactions of biomolecules such as carbohydrates proteins lipids
and nucleic acids
วทคม ๒๒๙
SCCH 229
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
๑ (๐-๓-๑)
Organic Chemistry Laboratory
การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว การกลั่น การสกัดสารและโครมาโตกราฟฟ การศึกษาสเตอริโอ
เคมีดวยแบบจําลองโมเลกุล การจําแนกสารอินทรียตามสมบัติการละลายของสารอินทรีย สารไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล
และฟนอล แอลดีไฮดและคีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธของกรดคารบอกซิลิก สารอะมีน และการจําแนกสารตาม
หมูฟงกชัน
Crystallization, melting point determination, distillation, extraction and
chromatography; the study of stereochemistry using molecular model, solubility classification,
hydrocarbons, alcohols and phenols, aldehydes and ketones, carboxylic acids and their derivatives,
amine, classification of functional groups
วทจช ๒๐๓
SCMI 203
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

จุลชีววิทยาเบื้องตน
๓ (๒-๓-๕)
Basic Microbiology
รูปรางลักษณะ สวนประกอบ โครงสราง คุณสมบัติทางชี วภาพ การเจริ ญ พันธุศาสตรของจุ ลชี พ
ไดแ ก แบคที เ รี ย รา และไวรั ส บทบาทของจุ ล ชี พ ในธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มในวงการอาหารและอุ ต สาหกรรม

๔๓

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ความสามารถในการกอโรค การสรางภูมิตอบสนองของรางกายตอจุลชีพภูมิตอบสนองในรูปแบบที่เปนการคุมกันโรคและ
ชนิดที่เปนโทษ วิธีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่นําไปสูการตรวจสอบและวินิจฉัยจุลินทรีย
Structure, biochemical properties, genetics of microorganism such as bacteria, fungi
and viruses roles of microorganism in nature, environment, food and industrial pathogenicity immune
response against pathogens immune disorders basic techniques to diagnosis
วทชค ๒๐๓
SCBC 203
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ชีวเคมีเบื้องตน
๓ (๓-๐-๖)
Basic Biochemistry
วทชว ๑๒๑ หรือ วทคม ๑๐๓ หรือ วทคม ๑๐๔ หรือ วทคม ๒๒๐
SCBI 121 or SCCH 103 or SCCH 104 or SCCH 220
โครงสร า งและหน า ที่ ข องชี ว โมเลกุ ล ๔ ชนิ ด คาร โ บไฮเดรท ลิ ป ด โปรตี น และกรดนิ ว คลี อิ ค
กระบวนการเมตาบอลิสมของชีวโมเลกุลทั้ง ๔ ชนิด และการควบคุม กระบวนการถายทอดทางพันธุกรรมและการควบคุม
การแสดงออกของยีน ดีเอ็นเอเทคโนโลยี่ บทบาทของชีวโมเลกุลเกี่ยวกับการทํางานในระบบตางๆ ในรางกายปกติ การ
นําไปประยุกตใชทางการแพทย
Structures and functions of four biomolecules, carbohydrate, lipid, protein and
nucleic acid; metabolic processes and regulation of metabolic pathways of four biomolecules; the flow
of genetic information and gene regulation, the DNA technology, the role of biomolecules in normal
physiological systems with some medical applications
วทชค ๒๐๔
SCBC 204
วิชาบังคับรวม
Co-requisite

ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
๑ (๐-๒-๑)
Basic Biochemistry Laboratory
วทชค ๒๐๓
SCBC 203
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน ประกอบดวย ๘ การทดลอง ที่เกี่ยวกับ การใชสารละลายควบคุม สภาพ
ความเปนกรด-เบส การใชเครี่องมือพื้นฐานในการวิเคราะหสารชีวโมเลกุล การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของ
สารชีวโมเลกุล ๔ ประเภท และกลไกในขบวนการเมตาบอลิสม โดยแตละการทดลองจะเกี่ยวของและสัมพันธกับเนื้อหาใน
ภาคบรรยาย วิชาชีวเคมีพื้นฐาน วทชค ๒๐๓
Basic biochemistry laboratory comprising eight experiments in preparation of the acidbase solution and buffering system; the use of a basic instrument in analyzing biomolecules; the study
of physical and chemical properties of all four biomolecules and the metabolic process, related with
the course of Basic Biochemistry (SCBC 203)
วทพฤ ๒๘๖
SCPL 286
วิชาบังคับรวม
Prerequisite

พฤกษศาสตรทั่วไป
General Botany
วทพฤ ๒๘๗
SCPL 287

๓ (๓-๐-๖)

๔๔

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

หลักการเบื้องตนของวิชาพฤกษศาสตรและการประยุกตใชในการศึ กษาวิจัยของวิทยาศาสตรสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ความหลากหลายและวิวัฒนาการ กายวิภาค สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา สรีรวิทยา พันธุ
ศาสตร และชีววิทยาโมเลกุลพืช
Basic concept and application of plant science that is related to the others
disciplinary; biodiversity, evolution, anatomy, morphology, taxonomy, ecology, physiology, genetics and
molecular biology.
วทพฤ ๒๘๗
SCPL 287
วิชาบังคับรวม
Co-requisite

ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทั่วไป
๑ (๐-๓-๑)
General Botany Laboratory
วทพฤ ๒๘๖
SCPL 286
ลั กษณะความหลากหลายและวิ วัฒ นาการ กายวิภ าค สั ณ ฐานวิ ทยา อนุ กรมวิ ธ าน นิ เวศวิ ท ยา
สรีรวิทยา พันธุศาสตร และชีววิทยาโมเลกุลของพืช
Various plant characteristics; biodiversity, evolution, anatomy, morphology,
taxonomy, ecology, physiology, genetics and molecular biology
วทฟส ๑๕๗
SCPY 157
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ฟสกิ ส ๑
๓ (๓-๐-๖)
Physics I
จลนศาสตรและพลศาสตรของอนุภาค งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน ระบบอนุภาค การ
เคลื่อนที่แบบหมุน พลศาสตรของของวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติความยืดหยุนของสสาร การเคลื่อนที่แบบแกวงกวัด กลศาสตร
ของของไหล อุณหพลศาสตร คลื่นและทัศนศาสตร
Kinematics and dynamics of a particles, work and energy, momentum and collision,
system of particles, rotational motions, dynamics of rigid bodies, elastic properties of matter, oscillatory
motion, fluid mechanics, thermodynamics, waves and optics
วทฟส ๑๕๘
SCPY 158
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ฟสกิ ส ๒
๓ (๓-๐-๖)
Physics II
ไฟฟาและแมเหล็ก วงจรไฟฟากระแสตรง วงจรไฟฟากระแสสลับ สนามแมเหล็กไฟฟา ทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพ กลศาสตรควอนตัม ฟสิกสอะตอม ฟสิกสนิวเคลียร
Electricity and magnetism, DC circuits, AC circuits, electromagnetic field, theory of
relativity, quantum mechanics, atomic physics, nuclear physics
วทฟส ๑๙๑
SCPY 191

ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
Introductory Physics Laboratory
๔๕

๑ (๐-๓-๑)

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

วิชาบังคับกอน
Prerequisite

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

วทฟส ๑๕๗ (หรือเรียนพรอมกัน)
SCPY 157 or Co-requisite
การทดลองระดับเบื้องตน เกี่ยวกับบางหัวขอในรายวิชา วทฟส ๑๕๗ ฟสิกส ๑ และ วทฟส ๑๕๘

ฟสิกส ๒
Introductory level experiments in some topics in SCPY 157 Physics I and SCPY 158
Physics II
๒.๒ วิชาเลือก
๒.๒.๑ วิชาเลือกทางชีววิทยา
วทชว ๓๐๔
วิทยาศาสตรทางทะเล
๔ (๓-๒-๗)
SCBI 304
Marine Science
วิชาบังคับกอน
วทชว ๑๒๒
Prerequisite
SCBI 122
ประวั ติ ศ าสตร ท างธรรมชาติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ในทะเล (ยกเว น โพรโทซั ว และแมลง) รู ป แบบของ
สิ่งแวดลอมในมหาสมุ ทรที่ทําใหเกิ ดการตื้นเขิ นในทะเลเขตรอน ความสัม พันธของการกระจายตัว ตอสิ่งแวดล อ มทาง
กายภาพและทางเคมี ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม วัฏจักรของสิ่งมีชีวิต แพลงกตอนและโซอาหารที่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงประชากรและการสํ า รวจภาคสนาม วิธีการทางนิเวศวิท ยาเพื่ อแก ป ญ หาที่ เ กิดขึ้ น ในท อ งถิ่ น สํา รวจ
ภาคสนามและทําปฏิบัติการ
Natural history of marine organisms, protozoa and insects excluded; types of the
environment in the ocean, with special reference to shallow tropical seas; the relationship of biological
distributions to the physical and chemical environment; the effects of environmental change; life cycles
of marine animals; planktons and food chains and their effects on the population change; the application
of ecological techniques to local problems; field survey and laboratory exercises
วทชว ๓๑๗
SCBI 317
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ชีววิทยาการเจริญ
๓ (๓-๐-๖)
Developmental Biology
วทชว ๑๒๒
SCBI 122
กระบวนการพื้นฐานของการเจริญ การเปลี่ยนสภาพและกลไกการควบคุมการเปลี่ยนแปลงในระดับ
โมเลกุลและระดับเซลลตลอดจนสัณฐานวิทยาในขั้นตอน หลักของการเจริญ การเจริญที่ผิดปกติ การแกและการตายของ
เซลล
Basic processes of development; differentiation and the controls; molecular, cellular
and morphological changes in the principal stages of development; abnormal development; aging and
cell death
วทชว ๓๑๙
SCBI 319
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

หลักสําคัญสรีรวิทยาของพืช
Essential Plant Physiology
วทพฤ ๒๘๖ และ วทพฤ ๒๘๗
SCPL 286 and SCPL 287

๔ (๓-๒-๗)

๔๖

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ความรู พื้ น ฐานของโครงสร า งและหน า ที่ ข องพื ช ดอก ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งน้ํ า และพื ช การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช สารควบคุมการเจริญของพืช สรีรวิทยาของเมล็ดพัน ธุ สรีรวิทยาหลังการเก็บ เกี่ ยว
สรีรวิทยาการเพาะเลี้ยงเซลลเพื่อผลิตสารทุติยภูมิ สรีรวิทยาในสภาวะที่ไมเหมาะสม การบําบัดสารพิษและโลหะหนักโดย
พืช มีปฏิบัตกิ าร
Structures and functions of flowering plants, plant and water relationship, plant
growth and development, plant growth regulators, seed physiology, postharvest physiology, physiology
of plant cell culture for the production of secondary metabolites, stress physiology and
phytoremediation, laboratory practices
วทชว ๓๒๗
SCBI 327
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

หลักสรีรวิทยาของสัตว
๔ (๓-๒-๗)
Principles of Animal Physiology
วทชว ๑๒๒
SCBI 122
การทํางานของระบบอวัยวะตางๆ ของสัตวรวมถึงมนุษย เมแทบอลิซึมและกลไกการปรับตัวใหอยูใน
สภาวะธํารงดุล ทําปฏิบัติการ
Comparative physiology of the organ systems in animals including human,
metabolism, mechanism of homeostasis; laboratory exercises
วทชว ๓๕๐
SCBI 350
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ปฏิสมั พันธระหวางโฮสตและจุลินทรีย
๓ (๒-๒-๕)
Host-Microbe Interactions
วทจช ๒๐๓
SCMI 203
ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย
ปฏิสัมพันธระหวางโฮสตและจุลินทรียในระบบตางๆ
ความสัมพันธแบบพึ่งพาและแบบปรสิต ปฏิสัมพันธระหวางโฮสตและจุลินทรียในระดับโมเลกุล การศึกษาเชิงนิเวศวิทยา
ศึกษาตัวอยางจากทางการเกษตร ทางการแพทยและสาธารณสุข ทําปฏิบัติการ
Biodiversity of microbes and their interactions with their hosts; various types of
interactions including mutualism, commensalism, parasitism; molecular aspects of host and microbes of
importance with implications in the ecological aspects; implication and exploitation of the interactions
in agriculture, medicine, and public health; laboratory exercises
วทชว ๓๕๒
SCBI 352
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา
๓ (๒-๒-๕)
Microtechnique in Biology
วทชว ๑๐๒, วทชว ๑๐๔, วทชว ๑๒๑ และ วทชว ๑๒๒
SCBI 102, SCBI 104, SCBI 121 and SCBI 122
ทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมตัวอย างพื ชและสัตว เพื่อศึ กษารายละเอีย ดด วย
กลองจุลทรรศน วิธีการเตรียมตัวอยางพืชและสัตว การดอง การเอาน้ําออกจากเนื้อเยื่อ การตัดเนื้อเยื่อบางดวยเครื่องไม
โครโทม การยอมสีเนื้อเยื่อที่ตัดแลว รายละเอียดเกี่ยวกับจุลกายวิภาคและองคประกอบทางเคมีของเนื้อเยื่อบางชนิด

๔๗

ระดับปริญญา  ตรี
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คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

Theory and practice of preparing plants and animals for microscopic examination;
general routines of the preparation of tissue such as fixation and dehydration, sectioning with microtome
and staining of sections, microanatomy and chemical composition of some tissues
วทชว ๓๕๕
SCBI 355
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ปรสิตวิทยา
๔ (๓-๓-๗)
Parasitology
วทชว ๒๐๘
SCBI 208
ความสําคัญของโรคที่เกิดจากเชื้อปรสิตไดแก โปรโตซัว พยาธิตัวแบน พยาธิตัวกลม แมลงและ เห็บ
ผลกระทบของโรคทางการแพทย สาธารณสุข การปศุสัตว ระบาดวิทยา วงชีวิต สัณฐาณวิทยา สรีรวิทยา ชีววิทยาระดั บ
เซลล อาการ การตรวจวินิจฉัย รักษาโรค การปองกันการติดเชื้อปรสิต การพัฒนาวัคซีนดวยเทคโนโลยีปจจุบัน ปญหาและ
อุปสรรค
Significance of parasitic diseases caused by protozoa, flatworms, roundworms, insects
and ticks; adverse effect on medical and public health and husbandry, epidemiology, life cycle,
morphology, physiology, cell biology, symptoms, diagnosis, therapy, preventive approaches;
development of parasitic vaccine with current technology, hindrance in parasitic disease eradication
วทชว ๓๕๖
SCBI 356
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

กีฏวิทยาพื้นฐาน
๔ (๓-๒-๗)
Basic Entomology
วทชว ๒๐๘
SCBI 208
กายวิภาคศาสตร สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การสืบพันธุ การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปราง
ของแมลง การจัดจําพวกแมลง อนุกรมวิธานและการตั้งชื่อ ทฤษฏีความสัมพันธระหวางแมลงกับมนุษย และสัตวขาปลอง
ชนิดอื่น ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บรักษาแมลง การผาตัดและการสํารวจภาคสนาม
Insect anatomy, morphology, physiology, reproduction, development and
metamorphosis; taxonomy and nomenclature of insects; theorem of human-insect relationship, and
other arthropods; laboratory exercises collection and preservation of insect specimens, dissection and
field survey
วทชว ๓๖๐
SCBI 360
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

วิทยาศาสตรส่งิ แวดลอมพื้นฐาน
๒ (๒-๐-๔)
Basic Environmental Science
วทชว ๑๒๑
SCBI 121
โครงสรางและบทบาทของระบบนิเวศ วัฏจักรของแรธาตุ ดิน และการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และบทบาทของมนุษยในการใชทรัพยากรธรรมชาติ มลภาวะ และการบําบัดมลภาวะทางน้ํา ดินและทางอากาศ และที่เกิด
จากของเสียจากบานเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม การใชและการควบคุมยากําจัดศัตรูพืชและสารอันตรายตางๆ การ
ควบคุมโดยชีววิธี การเจริญเติบโตของประชากรมนุษย และความตองการพลังงานในรูปแบบตางๆ

๔๘

ระดับปริญญา  ตรี
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คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

Structure and function of the ecosystem; mineral cycles; soil and agriculture; natural
resources and human impact on the natural resource management; pollution and treatment of air, soil,
water, domestic and industrial wastes; the use and control of pesticides and hazardous substances;
biological control; human population growth and the need for various sources of energy
วทชว ๓๖๑
SCBI 361
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

การจัดการคุณภาพน้ํา
๓ (๒-๒-๕)
Water Quality Management
วทชว ๓๖๐
SCBI 360
หลักการและวิธีการของการใชน้ํา วิธีการบําบัดน้ําเสีย แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับน้ําและการบําบัดน้ํา
เสีย การบําบัดน้ําเสียจากบานเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานการจัดการคุณภาพน้ํา ทําปฏิบัติการ
Principles and methods in the treatment and utilization of water and wastewater;
basic concepts of water and wastewater treatments; the treatment of municipal and industrial
wastewater; standard of water quality and management; laboratory exercises
วทชว ๓๖๓
SCBI 363
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
๓ (๓-๐-๖)
Environmental Microbiology
วทจช ๒๐๓
SCMI 203
คําอธิบายรายวิชา ความสัมพันธของกลุมประชากรจุลินทรียกับสิ่งแวดลอม บทบาทและกิจกรรมของ
จุลินทรียในสิ่งแวดลอม เทคนิคที่ใชวิเคราะหกลุมประชากรจุลินทรียในสิ่งแวดลอม การนําจุลินทรียมาประยุกตใชในการ
รักษาสภาพสิ่งแวดลอม
The relationship between microbial community and environment; roles and activities
of microorganisms in the environment; methods in environmental microbiology; applications of
microorganisms in bioremediation
วทชว ๓๗๒
SCBI 372
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

การประยุกตใชในชีววิทยาระดับโมเลกุล
๓ (๓-๐-๖)
Molecular Biology Applications
วทชว ๒๗๐
SCBI 270
การประยุกตนําชีววิทยาระดับโมเลกุลมาใชในการทดลอง วิธีการทดลองทางชีววิทยา หัวขอทันสมัย
ในการทดลองเพื่อตอบปญหาทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง ตัวอยางและวิเคราะหตัวอยางการทดลองตามความสนใจ
ของนักศึกษา
The methodology to biological researches; current topics in biological research with
focus on the methodology aiming to answer specific questions; current scientific literature
วทชว ๓๗๓
SCBI 373

เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
Basic Techniques in Molecular Biology
๔๙

๒ (๐-๔-๒)
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ภาควิชาชีววิทยา

วิชาบังคับกอน
Prerequisite

วทชว ๒๗๐
SCBI 270
เทคนิคพื้นฐานทางชี ววิทยาระดับโมเลกุล การใชอุปกรณในหองปฏิบัติการชีวโมเลกุล เชน ไมโครป
เปต การคํานวณและเตรียมสารเคมี การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอ การแยกดีเอ็นเอ การตัดดีเอ็นเอ การเตรียมคอมพิเตนท
เซลล การเชื่อมดีเอ็นเอและนําดีเอ็นเอลูกผสมเขาสูเซลล การกระตุนใหเซลลสรางโปรตีน การสกัดและวัดปริมาณโปรตีน
การแยกโปรตีนในเจล
Basic techniques in molecular biology, micropipette handling, molarity calculation
and chemical preparation, plasmid DNA extraction by alkaline method, gel electrophoresis, DNA digestion
with restriction enzymes, competent cell preparation, DNA ligation and transformation, protein induction,
total protein extraction, protein measurement and SDS-PAGE analysis
วทชว ๔๑๘
SCBI 418
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
๓ (๑-๔-๔)
Principles of Plant Tissue Culture
วทชว ๑๒๑, วทชว ๑๒๒ และ วทพฤ ๒๘๖
SCBI 121, SCBI 122 and SCPL 286
วิธีและเทคนิ คการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยใชสวนตางๆ ของพืช ไดแก ปลายยอด ตา ใบออน
กานใบ ตาดอก และการเจริญเปน ตนออน ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชในหลอดทดลอง การ
ขยายพันธุและการปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจและไมดอกไมประดับ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและสารกอการกลาย
ศึกษาจํานวนโครโมโซมจากเซลลที่เพาะเลี้ยง เทคนิคการสกัดและการเลี้ยงโพรโทพลาสตจนเจริญเปนตนออนที่สมบูรณ
Methods and techniques in plant cell and tissue culture using apices, buds, young
leaves, petioles, flower buds; seedling development and growth; factors affecting plant tissue culture in
test tubes; vegetative propagation and strain improvement of economic and ornamental plants by plant
tissue culture techniques and mutagens; chromosome study of cultured cells; extraction and culture of
plant protoplasts and development of seedlings
วทชว ๔๓๓
SCBI 433
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย
๓ (๓-๐-๖)
Molecular Biology in Medicine
วทชค ๒๐๓ และ วทชว ๒๗๐
SCBC 203 and SCBI 270
หลักการพื้นฐานระดับโมเลกุลของโรคตางๆ ในมนุษย โดยเฉพาะโรคมะเร็ง การเปลี่ยนสภาพตามวัย
การติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัส โรคที่เกิดจากความผิดพลาดของกระบวนการสรางและสลาย การประยุกตใชความรูเหลานี้
ในการวินิจฉัยและรักษาโรค
Basic principles of molecular biology of human diseases, focusing on cancers, aging,
bacterial and viral infections and metabolic diseases; applications of molecular biology in medicine for
better prognosis, diagnosis, and therapeutics
วทชว ๔๓๔
SCBI 434

การควบคุมการแสดงออกของยีน
Regulation of Gene Expression
๕๐
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วิชาบังคับกอน
Prerequisite

วทชค ๒๐๓ และ วทชว ๒๗๐
SCBC 203 and SCBI 270
โครงสรางของดีเอ็นเอ จีโนม โครโมโซม และนิวคลีโอโซม กลไกการควบคุมโครงสรางของโครมาติน
การถอดรหัสและการแปลรหัส กลไกการควบคุมการแสดงออกของยีนที่ทําหนาที่ควบคุมวงจรของเซลลและการตายของ
เซลล กลไกการควบคุมการแสดงออกของยีนโดยสิ่งเรา สารอาหารและความเครียด กลไกการควบคุมการแสดงออกของยีน
ที่เกี่ยวของกับระบบภูมิคมุ กันและการเกิดโรคมะเร็ง
Structure of DNA, genome, chromosome and nucleosome; regulation of chromatin
structure, transcription and translation; regulation of gene expression in the cell cycle and programmed
cell death; regulation of the gene expression through stimuli, nutrient and stress; regulation of the gene
expression in cancer cells and the immune system
วทชว ๔๔๐
SCBI 440
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
๓ (๓-๐-๖)
Industrial Microbiology
วทจช ๒๐๓
SCMI 203
ศึกษาบทบาทของจุลิน ทรียที่มีความสําคัญในกระบวนการทางอุตสาหกรรมตางๆหลักการคัดแยก
จุลินทรียจ ากแหล งต า งๆ เพื่ อนํ ามาใช ป ระโยชน การเก็ บรั กษาจุลิ น ทรี ย และกรรมวิ ธี ในกระบวนการผลิต ในระดั บ
หองปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรม มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม
Encompass the use of microorganisms for the industrial production, isolation of
cultures and culture preservation, bioprocessing and industrial processes, observing activities at some
industrial factory
วทชว ๔๕๓
SCBI 453
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

วิวัฒนาการรวม
๒ (๒-๐-๔)
Coevolution
วทชว ๑๒๒
SCBI 122
ความสัมพันธแบบตางๆ ระหวางพืชกับสัตว สัตวกับสัตวสปชีสเดียวกัน และตางสปชีสในระบบนิเวศ
ปจจัยที่เกี่ยวของ และสวนประกอบของวิวัฒนาการรวม โดยเนนในแงระหวางพืชกับสัตวกินพืช และระหวางผูลากับเหยื่อ
กลไกการปองกันตัวเองของสิ่งมีชีวิต บทบาทของวิวัฒนาการรวมตอโครงสรางของประชากร
Coevolutions of plants and animals, animals of the same and different species in the
ecosystem; factors involved and components of coevolution with emphasis on plants and herbivores,
predators and preys; defense mechanism; roles of coevolution in population structure
วทชว ๔๕๔
SCBI 454
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ชีววิทยาของพาหะนําโรค
Vector Biology
วทชว ๒๐๘
SCBI 208
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๕๑

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุศาสตร วัฏจักรชีวิต และนิเวศวิทยาประชากรของพาหะนํ าโรคเมือง
รอนที่มีความสําคัญทางการแพทยและทางเศรษฐกิจ กลไกทางชีววิทยาและอิทธิพลของสิ่งแวดลอมตอการติดเชื้ อของ
พาหะของโรค และระบาดวิทยา ทําปฏิบัติการ
Morphology, physiology, genetics, life cycles and ecology of insects and snail vectorborne diseases of medical and economic importance; biological and environmental factors of the
infection rate and epidemiology; laboratory exercises
วทชว ๔๕๕
การควบคุมโดยชีววิธี
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 455
Biological Control
วิชาบังคับกอน
วทจช ๒๐๓ วทชว ๒๐๘ และ วทชว ๓๙๙
Prerequisite
SCMI 203, SCBI 208 and SCBI 399
แนวทางและขั้นตอนการควบคุมโดยชีววิธี
ในการกําจัดศัตรูทางการเกษตรและทางการแพทย
ประวัติและตัวอยางของการผลิตสารชีวภาพเพื่อการประยุกตและการคา
Approaches and procedures in the biological control to manage important pests in
agriculture and public health. History and examples will be given along with the application and
commercialization of biological control agents
วทชว ๔๕๖
SCBI 456
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

การจัดการแมลงศัตรูแบบบูรณาการ
๓ (๓-๐-๖)
Integrated Pest Management
วทชว ๒๐๘ และ วทชว ๓๙๙
SCBI 208 and SCBI 399
หลักการจัดการแมลงศัตรูแบบบูรณาการ สิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา และเศรษฐกิจ ทฤษฏีและแนวคิด
การจัดการแมลงศัตรูแบบบูรณาการ การประยุกตเทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการแมลงศัตรู การประยุกตปจจุบันในการ
จัดการโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีการใชพืชและสารอินทรีย การประยุกตใชเทคโนโลยีดี
เอนเอรีคอมบิแนนต และแบบจําลองสภาพการณจริง
Principles of integrated pest control, environment, ecology, and economics in the
management of pests; theories and concepts of integrated pest management with monitoring techniques
and the application of biotechnology current application of precision management, bioinformatic
technology, green and organic technology, the application of recombinant DNA technology, and
simulation modeling
วทชว ๔๖๓
SCBI 463
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ชีววิทยาเชิงอนุรักษขั้นพื้นฐาน
๓ (๓-๐-๖)
Basic Conservation Biology
กําเนิดของชีววิทยาเชิงอนุรักษ คุณคาและความหมายของการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพและปจจัยที่
กําลังคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษระดับประชากรและชนิดพันธุ ระดับสังคมสิ่งมีชีวิต ระดับระบบ
นิเวศ ระดับพื้นที่และภูมิภาค หลักการการออกแบบและจัดการทั้ งในและนอกพื้ นที่อนุ รักษ ปฏิสัมพันธระหวางการ
อนุรักษและสังคมมนุษยโดยเนนเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนในเบื้องตน
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Origins of conservation biology; values and ethics of biodiversity conservation, and
threats to biodiversity; conservation of the population and species, community and the ecosystem, and
landscape levels; protected area design and management, management outside protected areas;
conservation and human interface focusing on the sustainable development approach
วทชว ๔๖๗
SCBI 467
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

สหวิทยาการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
๓ (๓-๐-๖)
Interdisciplinary Approaches to Biodiversity
แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษความหลากหลายทาง ชีวภาพ
การสํารวจแนวทางศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจากสาขาวิชาการที่แตกตางหลากหลาย อาทิ วิทยาศาสตรธรรมชาติ
สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร นักศึกษาตองมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูสูง
Essential concepts related to biodiversity and biodiversity conservation; introductory
exploration of approaches from some major disciplines, including natural sciences, social sciences, and
humanities
วทชว ๔๗๐
SCBI 470
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

วิทยาภูมิคมุ กันพื้นฐาน
๓ (๒-๓-๕)
Basic Immunology
วทชค ๒๐๓ และ วทจช ๒๐๓
SCBC 203 and SCMI 203
หลักการพื้นฐานทางชีววิทยาภูมิคุมกัน องคประกอบและบทบาทของระบบภูมิคุมกัน การตอบสนอง
ของรางกายในระบบที่มีแตกําเนิดและที่เกิดจากการสรางขึ้นภายหลัง การนําเสนอแอนติเจน ภูมิคมุ กันแบบอาศัยเซลลและ
อาศัยแอนติบอดี กลไกการทํางานของลิมโฟซัยท สภาวะความผิดปกติของระบบภูมิคมุ กัน ภาวะภูมิแพ ภูมิคมุ กันบกพรอง
ภาวะการสรางภูมิคุมกันตอเนื้อเยื่อของตนเอง ชีวสารสนเทศทางวิทยาภูมิคุมกัน การออกแบบวัคซีน ปฏิบัติการทางวิทยา
ภูมิคุมกัน
Basic principles of immunology, innate and adaptive immune responses, antigen
processing and presentation, cellular and antibody-mediated reactions, effector mechanism of T and B
lymphocytes, abnormal immune responses, hypersensitivity, autoimmunity, immunoinformatics, vaccine
design, immunological laboratories
๒.๒.๓ วิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน)
วทคร ๕๐๐
ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
๓ (๓-๐-๖)
SCID 500
Cell and Molecular Biology
วิชาบังคับกอน
Prerequisite
ชีวิตและการสงผานขอมูลภายในเซลล การสงผานพลังงานในระบบชีวภาพ โครงสรางและหนาที่ของ
เซลล การสงสัญญาณของเซลล การแบงตัวของเซลล การพัฒนาเปนเซลลชนิดจําเพาะ พัฒนาการและการตายของเซลล
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Life and information flow in cell, energy flow in the biosystem, cell structure and
functions, cell signaling, cell division, cellular differentiation, cell death and development
วทคร ๕๐๒
SCID 502
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

วิทยาการเรื่องเซลล
๒ (๒-๐-๔)
Cell Science
กลไกของเซลลในการขนสงและแปรรูปชีวโมเลกุลไปยังอวัยวะเซลล การติดตอสื่อสาร การจดจํา การ
เกาะเกี่ยวกัน และการปฏิสัมพันธระหวางเซลล วัฏจักรของเซลล การควบคุมการเปลี่ยนสภาพของเซลลและการเกิดมะเร็ง
การสงสัญญาณภายในเซลล การตอบสนองของเซลลตอภาวะเครียด การบาดเจ็บ การชราและการตายของเซลล การ
ปฏิสัมพันธระหวางเซลลกับจุลชีพ การตอบสนองของระบบภูมิคมุ กันของเซลล พยาธิกําเนิดในระดับโมเลกุลของโรคบาง
ชนิด
Mechanism of cellular trafficking and processing among organelles; cellular
communication; recognition, adhesion and interaction; cell cycle and controls of the cellular
differentiation and cancer; cellular signal transduction; cellular response to stress; cell injury, senescence,
and cell death; cell-microbe interaction, cellular immune responses; molecular pathogenesis of some
diseases
วทคร ๕๐๓
SCID 503
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

วิทยาศาสตรชีวภาพเชิงระบบ
๓ (๓-๐-๖)
Systematic Bioscience
สภาวะสมดุลของรางกาย, ระบบภูมิคมุ กันและผิวหนัง, ระบบประสาท, ระบบกลามเนื้อ, ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด, ระบบทางเดินหายใจ, ระบบทางเดินปสสาวะ, ระบบยอยอาหาร, ระบบตอมไรทอ, ระบบสืบพันธุ, บูรณา
การกับระบบวิทยาศาสตรชีวภาพ
Homeostasis, Integumentary and Immune systems, Nervous system, Musculoskeletal
system, Cardiovascular system, Respiratory system, Urinary system, The Digestive system, Endocrine
system, Reproductive system, Integration of systemic bioscience
วทคร ๕๐๕
SCID 505
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

นิเวศวิทยาเชิงระบบและอุบัติการโรค
๓ (๓-๐-๖)
Systematic Ecology and Disease Emergence
มู ลฐานของระบบนิ เ วศวิ ท ยา ระบาดวิ ท ยาสมั ย ใหม ผ สมผสานกั บ นิ เ วศวิ ท ยาเชิ ง วิ วั ฒ นาการ
นิเวศวิทยาของโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํา้ สุขนิเวศและวิธีการเชื่อมโยงสหศาสตรเพื่อการปองกันและควบคุมโรค
Fundamentals of systems ecology, merging modern epidemiology with evolutionary
ecology, ecology of emerging and re-emerging diseases, ecohealth and transdisciplinary approach to
disease prevention and control
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๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ตัวอยางรายวิชา
วกศท ๑๒๙
เทนนิส
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 129
Tennis
วิชาบังคับกอน
Prerequisite
หลักวิ ทยาศาสตรการกี ฬาและการประยุกตใช ในเทนนิ ส ประวั ติ ประโยชน อุปกรณ กฎ และ
กติกา สมรรถภาพทางกาย ทักษะพื้นฐาน ไดแก การตีลูกหนามือ การตีลูกหลังมือ การตีลูกกลางอากาศ การเสิรฟลูก
และเทคนิคการเลนแบบตางๆ ทั้งประเภทเดี่ยวและคู การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเลนกีฬาเทนนิส รวมทั้งความรู
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรการกีฬาของเทนนิส
Sport science principles and their application to lawn tennis; history, benefits,
equipment, rules and regulations, physical fitness; basic skills such as forehand, backhand, volley, serve
and strategies for singles and doubles. Injuries and safety, sports science of tennis
วกศท ๑๓๐
SPGE 130
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

ฟุตบอล
๒ (๑-๒-๓)
Soccer
หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใชในฟุตบอล ประวัติ โดยยอของฟุตบอล ประโยชน
อุปกรณ กฎและระเบียบ สมรรถภาพ ทักษะพื้นฐานของการเตะ การสง การโหมง การเลี้ยงลูก การทุมบอล และการเลน
เปนทีม การเก็บรักษาอุปกรณ ความเสี่ยง การบาดเจ็บ และความปลอดภัย การเลนฟุตบอลเพื่อการออกกําลังกาย สุขภาพ
และนันทนาการ
Sport science principles and their application to soccer; brief history of soccer
encompassing; benefit, equipment, rule and regulations, physical fitness; basic skills of kicking, passing,
heading, dribbling, throwing and team play; equipment keeping, risks injuries and safety; soccer for
exercise, health, and recreation
วกศท ๑๓๒
SPGE 132
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

บาสเกตบอล
๒ (๑-๒-๓)
Basketball
หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใชในบาสเกตบอล ประโยชน กติกา มารยาท การแตง
กาย และ ความปลอดภัยในการเลน ทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนที่ และ การรับบอล สงบอล การเลี้ยงลูก การยิงประตู
และการเลนทีม ในกีฬาบาสเกตบอล
Sport science principles and their application to basketball; benefits, rules and
regulations, uniforms and safety; basic skills such as foot movement, body position, ball handling,
shooting and dribbling; various team tactics and strategies

๕๕

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

วกศท ๑๓๓
SPGE 133
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

วอลเลยบอล
๒ (๑-๒-๓)
Volleyball
หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใชในวอลเลยบอล ประโยชน กติกา มารยาท การแตง
กาย และ ความปลอดภัยในการเลน ทักเบื้องตนในการเคลื่อนที่ การเลนลูกมือลาง การเลนลูกมือบน การเสิรฟ การสกัด
กัน้ การตบ และ การเลนทีมในกีฬาวอลเลยบอล
Sport science principles and their application to volleyball. Benefits, rules and
regulations, uniforms and safety; basic skills such as foot movement, body position, serving, volley,
bumping, individual attack and defense techniques. tactics and strategies
วทฟส ๑๗๓
SCPY 173
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

แนวคิดนาโนเทคโนโลยี
๒ (๒-๐-๔)
Concept in Nanotechnology
พื้น ฐานนาโนเทคโนโลยี นิ ยามและประวั ติการพั ฒ นา ผลของขนาด แนวคิ ดจากลา งสู บ น การ
ประกอบตัวเอง กลศาสตรควอนตัมและโครงสรางนาโนควอนตัม วัสดุนาโน อนุภาคนาโน ทอนาโน การเลียนแบบด วย
โมเลกุล การคํานวณแบบจําลองในระดับโมเลกุลถึงระดับนาโน การเลียนแบบระบบชี วภาพ การวิศวกรรมโปรตี นและ
โครงสรางดีเอ็นเอกับการถายทอดขอมูล ระบบการนําสงยา นาโนอิเล็กทรอนิกส และสิ่งประดิษฐอิเล็กทรอนิกสควอนตัม
อิเล็กทรอนิกสโมเลกุล อันตรกิริยากับแสงและอุปกรณนาโน การประดิษฐอุปกรณนาโน เครื่องมือที่ใชในโครงสรางนาโน :
กลองจุลทรรศนแบบทะลุผาน กลองจุลทรรศนแรงอะตอมและเครื่องวิเคราะหพื้นผิว การประยุกตในอนาคต
Introduction to nanotechnology, definition and development, effect of size, bottom
up approach, self assemble, quantum mechanics and quantum structure, nanomaterial, nanoparticle,
nanotube, molecular mimic, molecular simulation, biomimetic, protein engineering, DNA structure as an
information transfer, drug delivery system, nanoelectronics and quantum electronic devices, molecular
electronics, light interaction and nanodevices, fabrication of nanodevices, equipment used in
nanostructures, scanning tunneling microscope, atomic force microscope and surface analysis, future
application
สมมน ๑๓๓
SHHU 133
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

วาทศาสตรสําหรับภาวะผูนํา
๒ (๒-๐-๔)
Rhetoric for Leadership
แนวคิดและทฤษฎีเรื่องภาวะผูนํา ความหมายและขอบเขตของวาทศาสตร ความสําคัญของวาท
ศาสตรตอภาวะผูนํา หลักการและเทคนิคการจูงใจ เทคนิคการฟง การสนทนา การพูดในที่สาธารณะ การสัมภาษณ และ
การนําเสนอสําหรับผูนํา

๕๖

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

Concepts and theories of leadership; meaning and scope of rhetoric; importance of
rhetoric for leadership; principles and techniques of persuasion; listening, conversation, public speaking,
interview and presentation techniques for leaders
สวศท ๑๐๒
ENGE 102
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

สารสนเทศทางภาพ
๒ (๒-๐-๔)
Graphics Information
แนวคิดพื้นฐานเรื่องสารสนเทศทางภาพ เชน แผนภูมิ กราฟ แผนที่ แผนผัง และตาราง ที่ใชรายวัน
เพื่อการจัดการ การตัดสินใจ การวิเคราะห และการสื่อสาร การจัดการและการรวบรวมขอมูลในรูปแบบของภาพตัวเลข
ขอความ และสถิติ การนําเสนอสารสนเทศจากภาพ
Basic concepts of information graphics such as charts, graphs, maps, diagrams, and
tables for management, making decision, analysis, and communication. Management and collection of
data in the formats of pictures, numbers, text and statistics; presentation of information graphics
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
๓.๒.๑ อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนง
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ผลงานทางวิชาการลาสุด
ทางวิชาการ
ปที่สําเร็จการศึกษา
อาจารย
๑ นางฐิตินันท สําราญวานิช
- Ph.D. (Horticulture) /
Klinsawang S,
Pennsylvania State
Sumranwanich T,
University U.S.A. / 2546 Wannaro A, Saengwilai
- วท.บ. (ชีววิทยา) /
P*. Effects of root hair
มหาวิทยาลัยเชียงใหม /
length on potassium
๒๕๓๙
acquisition in rice (Oryza
sativa L.). Applied
Ecology and
Environmental Research
2018Jun;16(2):1609-1620.
อาจารย
๒ นายวรุฒ ศิริวุฒิ
- Ph.D. (Biological
Siriwut W, Edgecombe
Science) / จุฬาลงกรณ
GD, Sutcharit C, Tongkerd
มหาวิทยาลัย / ๒๕๕๙
P, Panha S (2018)
- วท.บ. (ชีววิทยา) /
Systematic revision
มหาวิทยาลัยขอนแกน /
and phylogenetic
๒๕๕๔
reassessment of the
centipede genera
Rhysida Wood, 1862 and
๕๗

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ที่

ชื่อ-นามสกุล

๓

นางสาวสุพีชา คุมเกตุ
๓-๖๕๐๑-๐๐๕๗x-xxx

๔

นายศิรวิทย สิตปรีชา
๓-๑๐๑๔-๐๓๑๘x-xxx

๕

นายอินทนนท
กลศาสตรเสนี
๑-๑๐๐๘-๐๐๑๓x-xxx

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการลาสุด

Alluropus Silvestri, 1911
(Chilopoda:
Scolopendromorpha) in
Southeast Asia, with
further discussion of the
subfamily Otostigminae.
Invertebrate Systematics
32:1005-1049
ผูชวยศาสตราจารย - Ph.D. (Biology) /
Vongsetskul, T.
University of York, UK / Jangpatarapongsa, K.,
2547
Tuchinda, P., Uamsir S
- วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะ
Bamrungcharoen, C.,
แวดลอม) /
Kumkate, S.,
มหาวิทยาลัยมหิดล /
Opaprakasit, P.,
๒๕๔๒
Tangboriboonrat, P.
- วท.บ. (จุลชีววิทยา) /
(2016) Acanthus
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / ebracteatusVahl. extract๒๕๓๘
loaded cellulose acetate
ultrafine fibers as a
topical carrier for
controlled release
applications Polymer
Bulletin (73) ; 3319-3331
อาจารย
- ปร.ด. (สรีรวิทยาการสัตว) / Sitprija V, Sitprija S (2016)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / Renal Injury Induced by
๒๕๕๓
Marine Toxins: Role of
- วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง
Ion Channels. SRL
อุตสาหกรรม) /
NephrolTher 2(1):1-6.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย /
๒๕๔๒
- วท.บ. (ชีววิทยา) /
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
/ ๒๕๓๘
อาจารย
- ปร.ด.(ชีววิทยา) /
Kolasartsanee, I. (2016).
มหาวิทยาลัยมหิดล /
Patrol area determination
๒๕๕๗
using the prediction from
๕๘

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ที่

ที่
๑

๒

๓

ชื่อ-นามสกุล

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปที่สําเร็จการศึกษา
- วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ ๑
(ชีววิทยา) /
มหาวิทยาลัยมหิดล /
๒๕๔๘

ผลงานทางวิชาการลาสุด
Pileated Gibbon
(Hylobatespileatus)
distribution.
Srinakharinwirot Science
Journal. 32, 151-160.

๓.๒.๒ อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา
นางสาวสังวรณ กิจทวี
ศาสตราจารย
- Ph.D. (Entomology) University of
๓-๗๓๐๖-๐๐๕๓x-xxx
Massachusetts, USA 1989
- วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดลอม)
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๒
- วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒๕๒๐
นายประหยัด โภคฐิติยุกต
รองศาสตราจารย
- Ph.D. (Chemical Engineering)
๓-๗๔๙๘-๐๐๐๐x-xxx
University of Melbourne, Australia :
1999
- M.S. (Environmental Science and
Engineering), Virginia Polytechnic
Institute and State University, USA,
1989
- M.Sc. (Environmental Biology),
Mahidol University, 1981
- B.Sc. (Biology), Mahidol University,
1978
นางปทมาภรณ กฤตยพงษ
รองศาสตราจารย
- Ph.D. (Entomology) University of
๓-๒๔๙๙-๐๐๑๔x-xxx
Massachusetts, USA 1989
- วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดลอม)
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๔
- วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน
๒๕๒๑

๕๙

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ที่
๔

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
นายสมโภชน ศรีโกสามาตร
๓-๗๐๙๘-๐๐๐๔x-xxx

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

๕

นางสาวอรุณี อหันทริก
๓-๑๐๑๒-๐๑๕๐x-xxx

รองศาสตราจารย

๖

นางสาวธีราพร พันธุธีรารักษ
๕-๑๐๑๒-๐๐๐๙x-xxx

รองศาสตราจารย

๗

นางสาวสุพีชา คุมเกตุ
๓-๖๕๐๑-๐๐๕๗x-xxx

ผูชวยศาสตราจารย

๘

นางสาววัชรีพร ตฤณชาติวณิชย
๓-๗๒๙๘-๐๐๑๐x-xxx

ผูชวยศาสตราจารย

๙

นางสาวเจนจิต คูดํารงสวัสดิ์
๓-๒๓๙๙-๐๐๐๔x-xxx

ผูชวยศาสตราจารย

๖๐

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา
- Ph.D (Zoology) University of Florida,
USA: 1987
- วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดลอม)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๓
- วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๒๐
- Ph.D. (Biology) University of Texas at
San Antonio, USA: 2003
-M.S. (Biology) University of Texas at
San Antonio, USA.: 1996
-วท.บ. (เทคนิคการแพทย) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๕
- Ph.D. (Molecular Genetics and
Genetic Engineering) Mahidol
University : 2003
-วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: ๒๕๔๑
- Ph.D. (Biology) University of York,
UK, 2004
-วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดลอม)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๒
- วท.บ. (จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘
-Ph.D. (Ecology Ethology and
Evolution) University of Illinois at
Urbana-Champaign, USA: 2004
-วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดลอม)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๘
-วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๓๕
-Ph.D. (Biology) University of Alabama,
USA: 2007

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ตําแหนงทางวิชาการ

๑๐ นางสุรางค ชาญกําแหงเดชา
๓-๒๑๐๓-๐๐๙๖x-xxx

ผูชวยศาสตราจารย

๑๑

ผูชวยศาสตราจารย
นายเมธา มีแตม
๓-๑๐๒๒-๐๐๘๒x-xxx

๑๒ นางฐิตินันท สําราญวานิช
๓-๖๒๐๔-๐๐๒๓x-xxx

อาจารย

๑๓ นายณัฐพล ออนปาน
๓-๑๐๐๒-๐๐๓๒x-xxx

อาจารย

๑๔ นายพหล โกสิยะจินดา
๓-๑๐๒๒-๐๐๖๑x-xxx

อาจารย

๑๕ นายรัตนวิจิตร วิจิตรรัตน
๓-๗๓๙๙-๐๐๒๗x-xxx

อาจารย

๖๑

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา
-M.Sc. (Plant Science) University of
California, USA: 2002
-B.Sc. (Biological Science) Rochester
Institute of Technology: 2000
-ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๗
-วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๖๔๒
-วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา:
๒๕๔๐
- Ph.D. (Horticulture) Purdue
University, USA, 2006
- B.A.(Biology) Washington University,
USA, 1999
- Ph.D. (Horticulture) Pennsylvania
State University, USA, 2003
- วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
๒๕๓๙
- Ph.D. (Biological Sciences) University
of Exeter, UK, 2004
- M.S. (Ecosystems Analysis and
Governance) University of Warwick,
UK, 1999
- วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล,
๒๕๔๑
- Ph.D. (Plant Pathology) Cornell
University, USA: 2002
- วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๙
- Ph.D. (Anatomy and Neurobiology)
University of Kentucky, U.S.A. : 2006
- B.A. (Biology) Washington University,
USA 2001

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
๑๖ นายศิรวิทย สิตปรีชา
๓-๑๐๑๔-๐๓๑๘x-xxx
ที่

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย

๑๗ นางสาวชลิตา คงฤทธิ์
๓-๑๐๑๙-๐๐๓๘x-xxx

อาจารย

๑๘ นายปวย อุนใจ
๓-๑๐๒๐-๐๑๙๗x-xxx

ผูชวยศาสตราจารย

๑๙ นายปฐมพงษ แสงวิไล
๑-๑๐๑๔-๐๐๕๓x-xxx

ผูชวยศาสตราจารย

๒๐ นายเอกชัย จิรัฏฐิติกุล
๑-๕๔๙๙-๐๐๐๐x-xxx

ผูชวยศาสตราจารย

๒๑ นางสาวอลิสา ดําเนินสวัสดิ์
๑๕๒๙๙-๐๐๐๗x-xxx

อาจารย

๒๒ นางสาวพรินทพิดา สนธิพันธ
๓๑๐๐๕-๐๑๕๕x-xxx

อาจารย

๖๒

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา
- Ph.D. (Animal Physiology)
Chulalongkorn University, 2552
- M.Sc. (Industrial microbiology)
Chulalongkorn University, 2542
- B.Sc. (Biology) Kasetsart University,
2538
- ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล,
๒๕๕๓
- วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล,
๒๕๔๕
- Ph.D. (Molecular Genetics and
Genetic Engineering), Mahidol
University, 2007
- B.Sc. (Biotechnology) King Mongkut
Institute of Technology Ladkrabang,
2001
- Ph.D. (Plant Biology), Pennsylvania
State University, USA, 2013
- วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๕๐
- Ph.D. (Biological Science) Kyoto
University, Japan, 2013
- M.Sc. (Biological Science) Kyoto
University, Japan, 2009
- วท.บ. (สัตววิทยา), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐
- Ph.D. (Cancer Biology) University of
Wisconsin-Madison, U.S.A. : 2015
- วท.บ (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๗
- Ph.D. (Biology), University of
Waterloo, Canada, 2014
- M.Sc. (Environmental Management),
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๒๓ นายอินทนนท กลศาสตรเสนี
๑-๑๐๐๘-๐๐๑๓x-xxx

อาจารย

๒๔ นายพฤษท หาญวรวงศชัย
๑-๑๐๑๔-๐๑๑๖x-xxx

อาจารย

๒๕ นายฟลิป ราวด
๑-๐๕๑๒-๕๔๑๑๐-xxxx
๒๖ นายวรุฒ ศิริวุฒิ
๑-๗๑๙๙-๐๐๑๕x-xxx

รองศาสตราจารย

อาจารย

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา
Chulalongkorn University, 2009
- B.Sc. (Biochemistry), Chulalongkorn
University, 2005
- ปร.ด. (ชีววิทยา) / มหาวิทยาลัยมหิดล /
๒๕๕๗
- วท.บ. (ชีววิทยา) / มหาวิทยาลัยมหิดล /
๒๕๔๘
- Ph.D. (Bioengineering) Tokyo
Institute of Technology, Japan, 2015
- M. Sc. (Bioengineering) Tokyo
Institute of Technology, Japan, 2012
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๓
B.Sc. (Biology) University of Aberdeen,
U.K. : 1974
- ปร.ด. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๒๕๕๙
- วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน,
๒๕๕๔

๓.๒.๓ อาจารยประจําจากคณะตางๆ ดังนี้
๓.๒.๓.๑ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๓.๒ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๓.๓ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๔ อาจารยพิเศษ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

๑
๒

นางสาวมาลียา เครือตราชู
๓ ๑๐๑๔ ๐๐๖๓x xxx
นางพิไล พูลสวัสด
๓ ๑๑๐๔ ๐๐๗๑x xxx

ตําแหนงทางวิชาการ

ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
๖๓

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Botany)
University of Wisconsin, U.S.A. : ๒๕๑๙
Ph.D. (Biology)
Osaka City University, Japan : ๒๕๓๔
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๓
๔
๕
๖
๗

นายเทวัญ จันทรวิไลศรี
๓ ๑๐๒๒ ๐๐๗๒x xxx
นางปราณีต ดํารงผล
๓ ๑๐๑๒ ๐๐๐๖๙x xxx
นางวัชโรบล ธีรคุปต
๓ ๑๐๐๙ ๐๑๓๕x xxx
นางอมรา นาคสถิตย
๓ ๑๔๑๔ ๐๐๐๕x xxx
นายสรยุทธ รัตนพจนารถ
๓ ๑๐๑๔ ๐๐๓๙x xxx

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

Ph.D. (Pharmacology)
University of Cambridge, U.K. : ๒๕๔๗
Ph.D. (Molecular Biology)
Texas Woman’s University, U.S.A. : ๒๕๒๓
Ph.D. (Entomology)
Purdue University, U.S.A. : ๒๕๒๘
Ph.D. (Entomology)
University of Maryland, U.S.A. : ๒๕๓๙
Ph.D.(Biodiversity Environmental
Education) Yale University, U.S.A. : ๒๕๓๔

๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
หลักสูตรมิไดกําหนดการฝกงาน หรือ สหกิจศึกษาไว
๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาทําโครงงานวิจัย ในประเด็นที่นาสนใจในปจจุบัน ภายใตการแนะนําและดูแล
ของอาจารยที่ปรึกษาวิชา วทชว ๔๘๓, วทชว ๔๘๔ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และวิชา วทชว ๔๙๙ สําหรับ
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
๕.๒ คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาทําโครงงานวิจัย ในประเด็นที่นาสนใจในปจุบัน ภายใตการแนะนําและดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษา
๕.๓ มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษารูจักตั้งโจทยคําถาม หาวิธีการจัดการทําการวิจัยตามกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร รูจักเก็บ ข อมูล
อยางมีระบบ สามารถวิเคราะหขอมูลตลอดจนอธิบายผลของการวิเคราะหนั้น
๕.๔ ชวงเวลา
ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ ๔
๕.๕ จํานวนหนวยกิต
๔ หนวยกิต (สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ)
๖ หนวยกิต (สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน)
๕.๖ การเตรียมการ
๕.๖.๑. มีการแนะนํางานวิจัยตางๆของคณาจารย ทั้งในและนอกภาควิชาชีววิทยา เพื่อใหโอกาสนักศึกษาเลือก
งานวิจัยที่สนใจ
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๕.๖.๒. แตงตั้งอาจารยท่ปี รึกษาโครงงานวิจัย ตามที่นักศึกษาเลือก
๕.๖.๓. อาจารยที่ปรึกษา ใหคาํ ปรึกษาในกระบวนการวิจัย
๕.๗ กระบวนการประเมินผล
๕.๗.๑. มีการนําเสนอโครงรางโครงงานวิจัยตอคณะกรรมการและคณาจารย
๕.๗.๒. ประเมินจากรายงานความกาวหนาตามชวงเวลาที่กําหนด
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หมวดที่ ๔
ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
๑. เขาใจตนเอง มีศักยภาพ มีความสนใจชี ววิทยาเป น
พื้นฐาน แสดงออกซึ่งความพรอมและความสามารถใน
การรับรู แสวงหาข อมูลและประยุกตใชในสถานการณ
หลายรูปแบบ

๒. เขาใจผูอื่น เขาใจสังคม ทํางานรวมกันได

กลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
- มี ร ายวิ ช าในวิ ช าเฉพาะกลุ ม วิ ช าเลื อ กที่ ห ลากหลาย
ครอบคลุมเนื้อหาระดับเซลล-โมเลกุล ระบบรางกายสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม ในมุมกวางและลึก
รวมทั้งรายวิชาที่บูรณาการเนื้อหาเพื่ อให นักศึกษาเลื อกใน
แตละชั้นป
- การจัดการสอนในรูปแบบบรรยายแบบมีปฏิสัมพัน ธ การ
ยกกรณี ศึกษาตั ว อย า ง การสั ม มนา การอภิ ป ราย การ
โตวาที การลงมือทําปฏิบัติการ
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- จัดใหทําโครงงานวิจัยทางชีววิทยาอยางเปนระบบ
- จัดการเรียนการสอนแบบการทํางานเปนคู เปนกลุมทั้งโดย
ความสมัครใจและการกําหนดในหองเรียน
- การฟ ง บรรยายจากอาจารย พิ เ ศษและวิ ท ยากรผู มี
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ
- การเยี่ยมชม หนวยงาน องคกร สถานที่จริง ทั้งในรูปแบบ
เฉพาะวิชาและบูรณาการหลายรายวิชา
- กิจกรรมเสริมหลั กสู ตรระหว า งป การศึ กษาและภาคฤดู
รอนเนนการสงเสริมทักษะความเปนผูนํา การแกปญหาและ
การทํางานเปนทีม
- มีรายวิชาที่กําหนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาบั งคับ
ที่เนนการมีจ ริยธรรมที่ เกี่ ย วข อ งการดํา รงชี วิต การศึ ก ษา
ค น คว า การทําการทดลอง การทํ าวิ จัย และการนํ า เสนอ
ผลงาน

๓. เคารพกฎ ระเบียบ มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณ

๖๖

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๒. ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
โปรดระบุผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Program –Level Learning Outcomes) PLOs
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง
กลยุทธสําหรับวิธีการวัด
กลยุทธการสอน
ของหลักสูตร
และประเมินผล
PLO1 แกปญหาทางชีววิทยาไดอยางมี ๑. ใชบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
๑. ประเมินระหวางการเรียนในชั้น
ระบบ โดยใชความรูพื้นฐานทาง
๒. ใชรูปแบบอภิปรายแยกกลุม สรุป เรียน
ชีววิทยาที่ครอบคลุมเซลล โมเลกุล
ประเด็น
๒. ประเมินโดยตัวผูเรียนและ
พันธุกรรม ระบบรางกายสิ่งมีชีวิต
๓. ใชปญหา และ กรณีศึกษาเปนฐาน ระหวางผูเรียน
วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ และ
๔. ฝกใชกระบวนการสืบเสาะความรู ๓. ประเมินโดยผูสอน
สิ่งแวดลอม รวมถึงหลักฐานทาง
จากแหลงขอมูลแบบตางๆ
๔. ประเมินจากผลงานที่ไดรับ
วิทยาศาสตรไดเหมาะสมบนพื้นฐาน
มอบหมายตามเกณฑการใหคะแนน
ของจรรยาบรรณทางวิชาการ
ที่แจงไวกอนชัดเจน
(Cognitive)
๕. ประเมินจากการสอบขอเขียน
PLO1.1 อธิบายหลักการ ทฤษฎีทาง
ชีววิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของได
อยางถูกตอง ครบถวน ทันสมัย
PLO1.2 สืบคน และตรวจสอบขอมูลที่
ทันสมัยทางชีววิทยาจากแหลงตางๆ
ไดอยางถูกตอง เหมาะสม
PLO1.3 คิดเชิงวิพากษ วิเคราะหและ
วิจารณขอมูลทางชีววิทยาและ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของที่รับมาไดอยางมี
เหตุผล
PLO1.4 วิเคราะหขอมูลทางชีววิทยา
โดยใชความรูทางสถิติ คณิตศาสตร
หรือคอมพิวเตอร
PLO1.5 แกปญหาทางชีววิทยาดวย
ความรับผิดชอบทางวิชาการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต
PLO2 ทําการทดลองโดยใชเครื่องมือ ๑. ฝกใชเครื่องมือ อุปกรณ
๑. ประเมินจากความสามารถในการ
สารเคมี ตามขั้นตอนมาตรฐาน
ใชเครื่องมือ/อุปกรณการทดลอง
อุปกรณ สารเคมี ทางวิทยาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรและความ
ประเมินระหวางทําปฏิบัติการในชั้น
เพื่อการปฏิบัติงานและการทดลอง
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
เรียน
ดานชีววิทยาไดอยางถูกตอง แมนยํา
๒. ฝกปฏิบัติการ
๒. ประเมินโดยผูสอน
ตามวัตถุประสงคของงาน ที่เปนที่
๓. กํากับดูแลจนเปนนิสัย
๓. ประเมินจากผลปฎิบัติการตาม
ยอมรับทางวิทยาศาสตรบนพื้นฐาน
เกณฑการใหคะแนนที่แจงไวกอน
ชัดเจน
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ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
(Psychomotor)
PLO2.1 เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ
สารเคมี ทางวิทยาศาสตร เพื่อการ
ปฏิบัติงานและการทดลองดาน
ชีววิทยาไดอยางถูกตอง
PLO2.2 ใชเครื่องมือ อุปกรณ ทาง
วิทยาศาสตรเพื่อการออกแบบชิ้น
งานวิจัยเบื้องตนไดอยางคลองแคลว มี
ประสิทธิภาพ แมนยําตาม
วัตถุประสงคของงาน มีมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาไดถูกตองและ
เชื่อมโยงกับโจทยวิจัยที่ตั้งไว
PLO3 สังเคราะหผลงานวิจัย หรือ
ผลงานทางวิชาการดานชีววิทยาให
เปนที่ประจักษตอสาธารณชน โดยใช
ระเบียบวิธีวิจัย ตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการ (Cognitive)

๑. การทําโครงงานวิจัย
๒. ใชบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
๓. ฝกใชกระบวนการสืบเสาะความรู
จากแหลงขอมูลแบบตางๆ
๔. การเขียนแผนและโครงงานวิจัย

PLO 3.1 ตั้งสมมติฐาน ออกแบบ
ปฏิบัติ และวิเคราะหขอมูลจากการ
ทดลองตามหลักการทางชีววิทยาและ
สถิติ อภิปรายผลการวิจัยได

๑. ประเมินระหวางการทํา
โครงงานวิจัย
๒. ประเมินโดยผูสอนและผูเกี่ยวของ
กับโครงงานวิจัย
๓. ประเมินจากแผนและโครงราง
งานวิจัยตามเกณฑการใหคะแนนที่
แจงไวกอนชัดเจน

PLO 3.2 ประยุกตใชความรูทาง
ชีววิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อ
ตอบปญหางานวิจัยทางชีววิทยา
PLO 3.3 ผลิตผลงานวิจัยดานชีววิทยา
โดยไมคัดลอกผลงานผูอื่น และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม
PLO4 สื่อสารความรูทางชีววิทยาและ ๑. ใชบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ
วิทยาศาสตรทั่วไป โดยใชทักษะ
๖๘

๑. ประเมินระหวางการเรียน การ
นําเสนอและสัมมนา
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ประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ เพื่อการ
แลกเปลี่ยน วิพากษวิจารณขอมูล
แสดงความคิดเห็น นําเสนอผลงาน
และแสวงหารวมมือ (Interpersonal)
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๒. การบรรยายประกอบการฝกปฎิบัติ ๒. ประเมินโดยผูสอนและทีมผู
(workshop)
ประเมิน
๓. การนําเสนอผลการศึกษา รวมทั้ง ๓. ประเมินจากผูฟง
แผนและโครงรางงานวิจัย
๔. การนําเสนอผลการอภิปราย
๕. สัมมนากลุมยอย กลุมใหญ และใน
งานแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร

PLO 4.1 มี ทั ก ษะการใช ภ าษา ฟ ง
พูด อา น เขียน และสื่อสารความรู
ทางชีววิทยาและวิทยาศาสตรท่ัวไป

ไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
PLO 4.2 นํ า เสนอข อ มู ล จากการ
ประมวลความรู ท างชี ว วิ ทยา ด ว ย
วิ ธี ก ารที่ เหมาะสม และตร งต อ
กลุมเปาหมาย ไดแก เพื่อนรวมงาน
อาจารย ผู เข า ร วมประชุ ม วิ ชาการ
และบุคคลทั่วไป
PLO 4.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และทันสมัยตอ
เหตุการณ
PLO5 ทํางานรวมกับผูอื่น ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามบทบาทและหนาที่
อยางเหมาะสม ยอมรับในความ
แตกตางระหวางบุคคล (Social skill)

๑. ใชการเรียนรูแบบการทํางานเปนทีม
๒. ใชสถานการณจําลอง
๓. ใชปญหา กรณีศึกษา
๔. การทําโครงงานวิจัย

PLO 5.1 ทํางานรวมกับผูอื่นไดใน
ฐานะนักวิทยาศาสตรดานชีววิทยา
โดยแสดงความเปนสมาชิกที่ดีของกลุม
และใชบทบาทผูนาํ ที่เหมาะสม

๖๙

๑. ประเมินระหวางการเรียน
๒. ประเมินโดยผูสอน
๓. ประเมินโดยสมาชิกในทีม
๔. ประเมินโดยผูสอนและผูเกี่ยวของ
กับโครงงานวิจัย
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PLO 5.2 แสดงออกซึ่งความ
รับผิดชอบตอสังคมและองคกร ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสังคมและองคกร
PLO6* สรางสรรคและประเมินผล
งานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทาง
ชีววิทยา โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี
ความรูจากขั้นพื้นฐานของการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่สามารถแสดง
ผลงานในระดับชาติดวยภาษาอังกฤษ
ได (Cognitive)

๑. การทําโครงงานวิจัย
๒. แสดงผลการสืบเสาะความรูจาก
แหลงขอมูลแบบตางๆ
๓. การเขียนแผนและโครงงานวิจัยที่
ไดมาตรฐานสากล

PLO6.1 ประยุกตใชหลักการ ทฤษฎี
ความรูทางชีววิทยา และสาขาที่
เกี่ยวของจากขั้นพื้นฐานของการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการออกแบบ
ปฏิบัติ และวิเคราะหขอมูลตามหลัก
สถิติ มีระเบียบวิธีวิจัยตาม
มาตรฐานสากลและตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
PLO6.2 สรางสรรคและประเมิน
คุณภาพผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการทางชีววิทยากับการวางแผน
การดําเนินการวิจัยตามระดับ
มาตรฐานสากล

๗๐

๑. ประเมินระหวางการทํา
โครงงานวิจัย
๒. ประเมินโดยผูสอนและผูเกี่ยวของ
กับโครงงานวิจัย
๓. ประเมินจากแผนและโครงราง
งานวิจัยตามเกณฑการใหคะแนนที่
แจงไวกอนชัดเจน
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หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวย การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ประกาศคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ จะใชสัญลั กษณ ซึ่งมี แต ม
ประจําในรายวิชา ดังนี้
สัญลักษณ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แตมประจํา
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๐.๐๐

และใชสัญลักษณซ่งึ ไมมีแตมประจําในรายวิชา ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
AU
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต
O
โดดเดน
S
พอใจ
U
ไมพอใจ
I
รอการประเมินผล
P
การศึกษายังไมสิ้นสุด
T
การโอนหนวยกิต
W
การถอนการศึกษา
X
ยังไมไดรับผลการประเมิน
กระบวนวิชาที่นักศึ กษาไดลําดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S, O เทานั้นจึงจะนับหนวยกิต ของ
กระบวนวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมได
นักศึกษาที่ไดแตม สะสมต่ํากวา ๒.๐๐ แตไมต่ํากวา ๑.๕๐ จะไดรับการจําแนกสภาพเปนนั กศึ กษาวิ ทยาทัณ ฑ
สวนนักศึกษาที่ไดแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐ จะตองพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะพ นจาก
สภาพวิทยาทัณฑนั้นตองเรียนใหไดแตมสะสมสูงขึ้นถึง ๒.๐๐ จึงสามารถศึกษษตอในสภาพนักศึกษาปกติได หากไดแตม
เฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐ ตอเนื่องหลายภาคการศึกษา ก็อาจมีโอกาสพนสภาพการเปนนักศึกษาไดเชนเดียวกัน
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
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มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนั กศึ กษา ใหครอบคลุ มผลการเรี ยนรูทุกดาน (ด านคุณธรรม
จริยธรรม, ดานความรู, ดานปญญา, ดานความสัมพั นธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ ดานการวิ เคราะห เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา โดย
๒.๑ แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในภาควิชา โดยทําการประเมินในระดับรายวิชา ตาม
เกณฑการวัดและประเมินผลในรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓) ที่ทําการสอนในแตละภาคการศึกษา
๒.๒ อาจารยท่รี ับผิดชอบวิชาเดียวกัน ทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยการประชุมตัดสินผลการเรียน
และทําการประเมินรวมกัน
๒.๓ จัดการวั ดความรู ความสามารถ การทําโครงงานวิจัย และ การนําเสนอผลงาน โดยผูสอนโครงงานและ
ผูเกี่ยวของ
๒.๔ ประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และทวนสอบการประเมินผลสัมฤทธิ์หากมีการรองขอของนักศึกษา
๒.๕ ประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิตจากหลักสูตรชีววิทยา
๒.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร ตามระบบประกันคุณภาพของ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ การสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
ชีววิทยา (พิสิฐวิธาน) เปนไปตามขอบังคับวาดวยการสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล และมีการ
สอบผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓.๒ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการวัดผล เกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา และเกณฑสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดย
ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐ จากระบบ ๔
ระดับคะแนนหรือเทียบเทา จึงถือวาจบหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรทางวิชาการ สวนในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
แบบพิสิฐวิธานตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๒๕
๔. การอุทธรณของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณโดยขอแบบฟอรมคํารอง (กศ ๐๐๑) และยื่นที่งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๗๒ ถนนพระราม๖ เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ โทร ๐๒ ๒๐๑ ๕๐๕๒-๔ โดยงานการศึกษาจะ
ดําเนินการจัดสงคํารองไปยังคณะ/หลักสูตรที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบโดยตรง หากขออุทธรณมีมูลเหตุใหพิจารณา หัวหนา
ภาควิชา/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะพิจารณาขออุทธรณและแจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบตอไป
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑.๑ สนับสนุนและประสานงานใหอาจารยใหมเขาโครงการปฐมนิเทศที่จัดโดยมหาวิทยาลัย เพื่อใหเขาใจถึ งทิศทาง
และเปาหมายของมหาวิทยาลัย สวัสดิการ สิทธิประโยชน และวัฒนธรรมองคกร รวมถึงกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริม
ความรัก ความสามัคคี ใหบุคลากรอยูรวมกันอยางมีความสุข
๑.๒ สนับสนุนและประสานงานใหอาจารยใหมเขาโครงการปฐมนิเทศที่จัดโดยคณะ เพื่อใหเขาใจถึงกฎระเบียบ แหลง
ทุนวิจัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตาง ๆ
๑.๓ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการและศักยภาพของอาจารยใหม โดยใหมีสวนรวมในการทํางานวิจัยเปนที มกับ
คณาจารย ภายในและภายนอกคณะฯ
๑.๔ มีระบบอาจารยพี่เลี้ยงสําหรับอาจารยใหมที่ตองการคําแนะนํา คําปรึกษา ทั้งดานการเรียนการสอน และการ
วิจัยเพื่อใหอาจารยใหมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๕ จัดสรรงบประมาณของภาควิชาสําหรับอาจารยใหมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
๑.๖ สนับสนุนและประสานงานใหอาจารยใหมดําเนินการของบครุภัณฑจากคณะฯ และทุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๑) มหาวิทยาลัย/คณะมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยเกี่ยวกับการสอนทั่วไป
๒) สงเสริ มให อาจารย เข าร วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ ยวกั บการจั ดการเรี ยนการสอน การวั ดและการ
ประเมินผล
๒.๒ การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
๑) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการทางคณิตศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ
๒) สงเสริมใหอาจารยทําวิจัย และนําเสนอผลการวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการ ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทาง
วิชาการ
๓) ใหทราบถึงแนวทางในการเขาสูตําแหนงวิชาการและสนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อนําไป
ขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกํากับมาตรฐาน
๑.๑ การบริ ห ารจั ดการหลั กสูตรตามเกณฑ มาตรฐานตามประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้
๑.๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตํา แหนงทางวิชาการอยา งนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ป
ยอนหลัง
๑.๑.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน
อยางนอย ๕ คน กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตาม
จํานวน ทางสถาบันฯ ตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเปนรายกรณี ตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
เกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการหรือ สหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบไดอีกหนึ่ ง
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน๒ คน คน
๑.๑.๓ อาจารยผูสอน เปนอาจารย ประจําหรือ อาจารยพิเศษที่มี คุณวุ ฒิขั้นต่ํ าปริญญาโทหรื อเทียบเทา
หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
๑.๑.๔ อาจารย ผู รับผิดชอบหลั ก สู ตร ๒ ทาน เปนกรรมการหลั ก สู ตรระดั บคณะฯ รวมกํ า กั บดู แล ให
คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายการปฏิบัติแกหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนรวมกับอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน เพื่อติดตามและรวบรวมข อมูลสําหรับใช ในการพั ฒนาปรั บปรุ ง
หลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาชีววิทยา ในดานตางๆ ดังนี้
๑.๑.๔.๑ ก อนเป ดภาคการศึก ษา มี การประชุ ม คณาจารย ท่ีส อนในรายวิ ชาต า งๆ เพื่อยื น ยั นการจั ด
ตารางสอน และเตรียมพรอมในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ สื่อการสอน และเอกสารประกอบการสอนตางๆ
๑.๑.๔.๒ แตงตั้งผูประสานงานรายวิชา ใหดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา
ที่รับผิดชอบ
๑.๑.๔.๓ ในหนึ่งภาคการศึกษา จัดใหมีการประเมินผลการสอนของแตละรายวิ ชาอยางนอยหนึ่งครั้งคือ
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
๑.๑.๔.๔ แจงผลการประเมิน ให อาจารยผูสอน ภายหลังการประกาศผลสอบปลายภาคของแตละภาค
การศึกษา เพื่อทําการปรับปรุงการสอนตอไป
๑.๑.๔.๕ ทําการทวนสอบ วานักศึกษาบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรูดานตางๆ
๑.๑.๔.๖ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ป ทําการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
ตอไป
ตัวบงชี้/ตัววัด
ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒติ ามแนวทาง คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. บัณฑิต
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ๕ ดานตอไปนี้
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
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บัณฑิตมีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น มีจิตสาธารณะ
๒. ดานความรู
บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู ใ นหลั ก การและทฤษฎี ท างด านวิ ท ยาศาสตร แ ละหรื อ คณิ ตศาสตร มี ความรู พื้ น ฐานทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรที่จะนํ ามาอธิบ ายหลักการและทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ สามารถติดตามความก าวหนาทาง
วิชาการพัฒนาความรูใหม และมีความรอบรูในศาสตรตางๆที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน
๓. ดานปญญา
บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง วิทยาศาสตร นําความรู
ไปประยุกตกับสถานการณตางๆ ไดอยางถู กตองและเหมาะสม ความใฝรู สามารถวิ เคราะหและสังเคราะห ความรู จาก
แหลงขอมูลตางๆ ที่หลากหลายไดอยางถูกตองและเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม
๔. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
บัณฑิตมีมีภาวะผูนาํ โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
องคกร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร
๕. ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข
บัณฑิตมี สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหประมวลผลการ แกปญหาและ
นํา เสนอขอมูลได อย า งเหมาะสม มีทักษะการใช ภ าษาเพื่ อสื่ อสารความรูทางวิ ทยาศาสตร และคณิ ตศาสตร ไดอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพรวมทั้ ง การเลื อ กใช รู ป แบบการสื่ อ สารได อ ย า งเหมาะสม มี ทั ก ษะและความรู ภ าษาอั ง กฤษหรื อ
ภาษาตางประเทศอื่นเพื่อการคนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปน สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บ
รวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ ทั้งนี้ผลการเรียนรูของหลักสูตรไดมีการเปรียบเทียบกับ
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ๕ ดาน ของ สกอ. ซึ่งแสดงอยูในภาคผนวก ๓
ตัวบงชี้/ตัววัด
๑. จํานวนบัณฑิตใหมที่ไดงานทํา และ หรือ เรียนตอไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ตอป
๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ (ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิตามแนวทาง คณะกรรมการการอุดมศึกษา)
๓. นักศึกษา
๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
๑. นักศึกษาที่เขาเรียนในหลักสูตรรับจากนักศึกษาชั้นปที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร ที่ผานการคัดเลือกจาก
๑) การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่ งดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ) หรือ
๒) การสอบข อ เขี ย นและสั มภาษณ ต ามโครงการพั ฒ นาและส ง เสริ ม ผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (พสวท) หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือ
๓) การคัดเลือกโดยวิธีพิเศษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด หรือ
๔) ผูที่ศกึ ษาในโครงการพัฒนาสงเสริมผูมีความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
ทั้งนี้ นักศึกษาที่เขาเรียนในหลักสูตรมีผลการศึกษาในชั้นปที่ ๑ ทั้ง ๒ ภาคการศึ กษาตามเกณฑที่กําหนด
โดยกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร
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๒. คณะวิทยาศาสตรไดจัดคายเสริมสรางทางวิชาการสําหรับนักศึกษาแรกเขาตามขอ ๑ ในชวงกอนเป ด
ภาคการศึกษา
๓.๒ การควบคุม การดูแล และใหคาํ ปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการคงอยู การสําเร็จการศึกษา
๑) หลักสูตร กําหนด ระบบ อาจารยที่ปรึกษาวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน ตั้งแตเขาศึกษาในหลักสูตร (ชั้น
ปที่ ๒) ในอัตราสวน (อาจารย : นักศึกษา) ไมเกิน ๑ : ๑๐ โดยใชอาจารยประจําหลักสูตร
๒) อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการมีหนาที่ดูแลและใหคําปรึกษาการลงทะเบียนเรียน ติดตามผลการศึกษา
รวมทั้งแนะแนวทางการศึกษาตอตลอดตอเนื่อง ๓ ป หากพบปญหาและอุปสรรค สามารถนําเสนอตออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อชวยดําเนินการแกไข
๓) หลักสูตรกําหนดอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยทางชีววิทยา เพื่อใหคําปรึกษาดูแลกํากับ การศึ กษาใน
วิชาโครงการวิจัยทางชีววิทยาสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๔ โดยใหคาํ ปรึกษาไมนอยกวา ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห
๔) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมรวมกับอาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยภาคการศึกษาละ
๑ ครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาทุกชั้นป
๓.๓ ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
๑) นักศึกษาทุกคนสามารถประเมินความพึงพอใจตอการเรียนในทุกวิชา เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในแตละภาค
การศึกษา โดยใชแบบประเมินตามเวลาที่กํา หนดโดยคณะวิทยาศาสตร ผลการประเมินความพึ งพอใจในทุกวิชาจะถูก
รวบรวมโดยอาจารย ผูรับ ผิดชอบหลั กสู ตรเพื่ อนําเขาที่ประชุม กรรมการบริหารหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณ ฑิตของคณะ
วิทยาศาสตร และประชุมรวมกับอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อการปรับปรุง เสนอแนะแนวทางจัดการเรียนการสอนตอไป
๒) นักศึกษาที่มีขอสงสัย ปญหา ผลการเรียนสามารถยื่นคํารองของใหตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาตาม
ขั้นตอนของคณะวิทยาศาสตรที่ประกาศในคูมือ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถ อุทธรณ ในกรณีถูกลงโทษตามประกาศขอบั งคับ
มหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยวิ นัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๓ การอุทธรณ นักศึกษาที่ถูกลงโทษมี สิทธิ์ ยื่น อุทธรณ ตอ
คณะกรรมการอุทธรณภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษ โดยคํารองตองทําเปนหนังสือพรอมเหตุผลประกอบ
และยื่นเรื่องใหคณะกรรมการอุ ทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณโดยคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการอุทธรณถือเปนสิ้นสุด
ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
๑. จํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรแลวคงอยูไมนอยกวารอยละ ๘๐
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนรายวิชาไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕
๓. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเกณฑไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตอป
๔. ผลการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรของนักศึกษาทุกชั้นปไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕
๔. อาจารย
๔.๑ การรับอาจารยใหม
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกับอาจารยผูสอน และกรรมการบริหารภาควิชาฯ ทําหนาที่เสนอใหมี
การคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิท ยาลัย โดยอาจารย ใหมจะต องมีคุณวุ ฒิการศึกษาและ
คุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให
การเรียนการสอนตามหลักสูตรดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมรวมกับอาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร และความคิดเห็นจาก
อาจารยพิเศษไมนอยกวาภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง เพื่อรวมกันวางแผนการเรียนการสอน ประเมินติดตาม รวบรวมขอมูล
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ปญหา อุปสรรค ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไข และปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร เพื่อใหการดําเนินงานของหลักสูตร
บรรลุ วัตถุประสงค
๔.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
อาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชานําเรื่องเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกําหนดการเชิญ
อาจารยพิเศษจากคณาจารยที่เกษียณอายุและจากสถาบันการศึกษาอื่น รวมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงและ
ประสบการณจากหนวยงานทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชน เพื่อมาใหความรูตรงตามเนื้อหารายวิชา
ที่เกี่ยวของในหลักสูตร
ทั้งนี้ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยอาจารยพิเศษจะตองสอนไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ
๔.๔ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับ กรรมการบริหารภาควิชาฯ กําหนดหนาที่คุณสมบัติเฉพาะของ
ตําแหนง บุคลากรสายสนับสนุนในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนของรายวิ ชาในหลักสูตร และกิ จกรรมเสริม
หลักสูตร ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร
๒) จัดใหมีการอบรม เพิ่มพูนทักษะความรู และสงเสริมการทํางานที่ตรงตามหนาที่และคุณสมบัติของแตละ
งานที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
๑. อาจารยไดรวมการพัฒนาทางวิชาการ ทักษะดานการเรียนการสอน หลักสูตร และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยาง
นอย ๑ ครั้ง/ป
๒. อาจารยใหมไดรับการปฐมนิเทศหรือเขารวมอบรมอาจารยใหมอยางนอย ๑ ครั้ง/คน
๓. บุคลากรสายสนับสนุน การเรียนการสอน ไดเขารวมอบรมเพื่อเพิ่ มพูนทักษะ ความรู และประสบการณที่
เกี่ยวของกับหนาที่อยางนอย ๑ ครั้ง/ป
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
๑. หลั กสู ตรมีการเผยแพร มคอ.๒ ที่สอดคลองกั บกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ สาขาวิ ทยาศาสตร (มคอ ๑) ของ
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๒. มีการจัดทํา มคอ ๓ ที่ประกอบดวยรายละเอียดรายวิชา และ มคอ ๕ ซึ่งเปนผลการดําเนินการของรายวิชา
ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิทยาศาสตร
๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการประชุ มอยางนอยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง เพื่อติดตามประเมิ นผล
การดําเนินการของหลักสูตร และรวมกันจัดทํา มคอ ๗ ของหลักสูตรตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิทยาศาสตร
ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
มคอ ๒ / มคอ ๓ / มคอ ๕ / มคอ ๗
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
๖.๑ การบริหารงบประมาณ
๑) คณะกรรมการบริ ห ารภาควิ ช าพิ จ ารณาร ว มกั บ อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร วางแผนจั ด สรร
งบประมาณแผ นดิน และเงินรายไดเพื่ อสนับสนุน การเรียนการสอนที่จําเปน ต อการพั ฒนาการเรี ยนรู ให เปน ไปอย า งมี
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ประสิทธิ ภาพ และประสิท ธิ ผล โดยครอบคลุมรายจ า ยจากรายวิ ชาตา งๆ การจั ดซื้ อ ซอมบํ า รุ ง ห องเรีย น หองเรี ย น
ปฏิบัติการ หองปฏิบัติการกลาง สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุครุภัณฑ คอมพิวเตอร รวมทั้งกําหนดกิจกรรม
โครงการอบรมและสงเสริมศักยภาพสําหรับนักศึกษา
๒) คณะกรรมการบริหารภาควิชาพิจารณา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสู ตรและกรรมการประเมิน รวมกั น
ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการใชงบประมาณในขอ ๑
๖.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
๑) ห องเรี ย น หองเรี ย นปฏิ บั ติก าร หองปฏิ บัติ การกลาง ของภาควิ ชาฯ พร อมสื่ อการเรี ย นการสอน
โสตทัศนูปกรณ วัสดุครุภัณฑ เครื่องมือมีจํานวนเพียงพอสําหรับการเรียน การสอน
๒) พื้นที่เพื่อใชสันทนาการ ที่สงเสริม เอื้อตอการเรียนรู และพัฒนาความคิดที่สรางสรรค
๓) หองสมุด ศูนยคอมพิวเตอร และสารสนเทศ ใชหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร ซึ่งมีความ
สมบูรณ ทันสมัย และเขาถึงไดงา ย เพื่อสนับสนุนการศึกษา และการเรียนรูสําหรับนักศึกษา
๖.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
๑) อาจารยผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเสนอโครงการและแผนการซื้อและ/หรือผลิต เอกสาร ตํารา
และสื่อการเรียนการสอนที่จําเปนสําหรับแตรายวิชาตอคณะกรรมการบริหารภาควิชาและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
๒) คณะกรรมการบริห ารภาควิชาพิจ ารณาร วมกั บอาจารยผู รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตร ในการวางแผน และ
ติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน และจัดหาวัสดุครุภัณฑตางๆ ใหสามารถใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนไดเต็มประสิทธิภาพ และ อยางเพียงพอ
๓) ใหอาจารยผูสอนและนักศึกษา สามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อการศึกษา และตําราไปยังหองสมุด เพื่อ
ทําการจัดหาหรือจัดซื้อ
๔) มีการจัดสรรงบประมาณสมทบ เพื่อสนับสนุนโครงงานวิจัยทางชี ววิทยาของนักศึกษาชั้นปที่ ๔ ใหกับ
อาจารยที่ปรึกษาโครงงงาน
๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
๑) หองสมุด ศูนยคอมพิวเตอร และสารสนเทศ ใชหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร สงผลการ
ประเมินความพึงพอใจการใชงานหองสมุด ศูนยคอมพิวเตอร และสารสนเทศมายังกรรมการบริหารภาควิชาและสงต อให
อาจารยผูนับผิดชอบหลักสูตรทุกปการศึกษา
๒) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประเมินความตองการและความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรทุกชั้ น
ปตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและนําเขาประชุมกับกรรมการบริหารภาควิชา เพื่อจัดทําแผนตามขอ ๖.๑
ตัวบงชี้/ตัววัด
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕

๗๘

ระดับปริญญา  ตรี
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๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนิน งานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแนวทางของคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา จํานวน
๑๒ ตัวบงชี้
ปการศึกษา
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕





(๑) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร





(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔





(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา





(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา





(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา





(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ มี อยางนอยรอยละ
๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา




(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว





(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน





(๙) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง





(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรบ
ั การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอ
ป

๗๙

ระดับปริญญา  ตรี
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เอก
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ภาควิชาชีววิทยา

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(๑๑)

(๑๒)

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม
๕.๐
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

๒๕๖๑



ปการศึกษา
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔









๒๕๖๕



ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่แสดงไวใน หมวด ๗ ขอ ๑ – ขอ ๖
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

๒๕๖๑

๒. บัณฑิต
๒.๑ ไดงานทํา และ หรือ เรียนตอไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ตอป
๓. นักศึกษา
๓.๑ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรแลวคงอยูไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
๓.๒ จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเกณฑ ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
๖.๑ ระดับความพึ งพอใจของนักศึกษาต อสิ่งสนับสนุนการเรีย นรู
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕

๘๐

ปการศึกษา
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๒๕๖๕

































ระดับปริญญา  ตรี
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หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะนํามาใชในการประเมินกลยุทธการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรูดานตางๆ นั้นพิจารณาจาก
๑) การประเมินตนเองของผูสอนกอนและหลังการสอน
๒) การประเมินจากความพึงพอใจของผูเรียนในแตละภาคการศึกษา
๓) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา ทั้งในและนอกชั้นเรียน
๔) มีคณะกรรมการประเมินการสอนและผลสัม ฤทธิ์แตละรายวิ ชา โดยเปรียบเที ยบกับมาตรฐานคุณวุ ฒิ
สาขาชีววิทยา
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
๑) การประเมินตนเองของผูสอน หากไดรับการอบรมเพิ่มพูน ทักษะการสอน จะประเมินกอนและหลังการ
เขาอบรม
๒) การประเมินจากความพึงพอใจของผูเรียนในแตละภาคการศึกษา
๓) มีคณะกรรมการประเมินการสอนและผลสัม ฤทธิ์แตละรายวิ ชา โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
สาขาชีววิทยา
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
หลักสูตรดําเนินการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ในทุกปการศึกษา โดยจัดทํา มคอ ๒ และ SAR ใน
รูปแบบที่กําหนดตามเกณฑ ทั้งนี้อาศัยขอมูลจากผลการประเมินของผูมีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตรดังนี้
๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาปจจุบันและบัณฑิต
กระบวนการดํ า เนิ น การโดยการรวบรวมผลการประเมิ น หลั ก สู ตรจากผู เรี ย นทุ ก ชั้ น ป และบั ณ ฑิ ต โดยใช
แบบสอบถามความพึงพอใจที่เหมาะสมในแตละป
๒.๒ ประเมินโดยศิษยเกา
กระบวนการดําเนินการโดยการรวบรวมผลการประเมินหลักสูตรที่สงไปให หรือการสัมภาษณทางโทรศั พทกับ
ศิษยเกาแตละรุน ใชแบบสอบถามความพึงพอใจที่เหมาะสมในแตละป
๒.๓ ประเมินโดยผูใชบัณฑิต หรือผูจางงาน
กระบวนการดํ าเนินการโดยการรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช บัณ ฑิตหรือการสัมภาษณ ทาง
โทรศัพทในแตละป โดยการ เพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงตอไป
๒.๔ ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอกสถาบัน ทําการ
วิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติป พ.ศ. ๒๕๕๒ และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาป พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน* ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (Key Performance
Indicators) ในมคอ. ๒ หมวดที่ ๗ ขอ ๗
หมายเหตุ* คณะกรรมการประเมินอยางนอย ๓ คน ตามเกณฑการตรวจประเมินตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๘๑

ระดับปริญญา  ตรี
โท
เอก
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๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
กระบวนการทบทวนและกระบวนการวางแผนปรับปรุง
๔.๑ โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดทํารายงายการประเมินผล และเสนอแนะประเด็นที่สําคัญๆ ที่จะนํามา
พิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตรทั้งในภาพรวมและตามรายวิชาตอกรรมการบริหารภาควิชาและกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร
๔.๒ จัดประชุม สัมมนา เพื่อวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร โดยใชผลประเมินเปนฐานประกอบการปรับปรุง
๔.๓ ทําการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ ๕ ป เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมั ย และสอดคลองกับความตองการของ
บัณฑิต และผูใชบัณฑิต

๘๒

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
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ภาควิชาชีววิทยา

ภาคผนวก ๑
แบบรายงานขอมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)

๘๓

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
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แบบรายงานขอมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
๑.

๒.

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Biology

ชื่อปริญญา
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
(ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Science (Biology)
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
(ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) (พิสิฐวิธาน)
(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Science (Biology) (Distinction Program)

ภาพรวมของหลักสูตร
ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

จํานวนหนวยกิต

ไมนอยกวา ๑๒๘ หนวยกิต สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
ไมนอยกวา ๑๓๒ หนวยกิต สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน

ระยะเวลาการศึกษา/
วงรอบของหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา ๔ ป

สถานภาพของหลักสูตรและ
กําหนดเปดสอน

๑.
๒.

การใหปริญญา

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถาบันผูประสาทปริญญา
(ความรวมมือกับสถาบันอื่น)

มหาวิทยาลัยมหิดล

เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
เริ่มใชภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป

องคกรที่ใหการรับรองมาตรฐาน ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
เปาหมาย/วัตถุประสงค
Purpose/Goals/Objectives

เปาหมาย
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ุณลักษณะที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความรูลึกและ
กวาง พรอมทักษะพื้นฐานทางชีววิทยา สามารถประกอบอาชีพและวิชาชีพระดับเบื้องตน
ทางวิชาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ ระดับผูชวยหัวหนาหนวยปฏิบัติการ /
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ผูปฏิบัติการ / ผูใช-แปลความหมายขอมูลในการพัฒนาปฏิบัติการ
วัตถุประสงคของหลักสูตรทางวิชาการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะในพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตรอบดาน
ลึกซึ้ง ครอบคลุมเซลล-โมเลกุล พันธุกรรม ระบบรางกาย วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ และ
สิ่งแวดลอม มีศักยภาพในการคิดเชิงวิพากยอยางสรางสรรค และทักษะการเรียนรู
คนควาดวยระบบกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร เขาใจโลก พรอมประยุกต และ
ปรับตัวเขากับการทํางาน การศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ ดวยความตระหนักใน
จริยธรรมของตนเอง ความสุข และประโยชนของสังคม
วัตถุประสงคของหลักสูตรทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
จัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาผูมีจุดมุงหมายชัดเจนที่จะศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา มีความรูและทักษะการศึกษาวิจัยชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต ครอบคลุมเซลลโมเลกุล พันธุกรรม ระบบรางกาย วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมมีศักยภาพ
และการเรียนรู คนควาดวยระบบกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร อาศัยหลักการทฤษฏี
ความรูขั้นพื้นฐานของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีศักยภาพในการศึกษาตอทันที
สามารถประยุกต และปรับตัวเขากับ การทํางาน ดวยความตระหนักในจริยธรรมของ
ตนเอง ความสุข และประโยชนของสังคม
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
Distinctive Features

๑.

เนนเสริมสรางผูเรียนใหมีความรูและทักษะดานชีววิทยาที่ทันสมัยครอบคลุมพื้นฐาน
๔ ดาน คือ ๑. เซลล-โมเลกุล พันธุกรรม ๒. ระบบรางกายสิ่งมีชีวิต ๓.วิวัฒนาการ
๔. ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต
๒. นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน มีโอกาสไปทํางานวิจัย
ระยะสั้น ณ สถาบันการศึกษาตางประเทศ และเรียนตอในระดับปริญญาเอกของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไมตองผานระดับปริญญาโท

ระบบการศึกษา

จัดการศึกษาแบบชั้นเรียนในระบบหนวยกิตทวิภาค

เสนทางความกาวหนาของผูสําเร็จการศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบได

๑.
๒.

ภาควิชาการ ไดแก นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย นักวิทยาศาสตร
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ไดแก ผูประกอบการ นักวิเคราะห นักเทคนิค ผูเชี่ยวชาญ
ผลิตภัณฑ ที่ปรึกษาดานชีววิทยา ผูแทนฝายขาย
๓. ภาคประชาชน ไดแก นักชีวกิจกรรม

การศึกษาตอ

ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรการแพทย
วิทยาศาสตรการเกษตร อุตสาหกรรม ชีวสารสนเทศ และศาสตรที่ตองการชีววิทยาเปน
พื้นฐาน ทั้งในและตางประเทศ

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร
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ปรัชญาการศึกษา

นักศึกษาทุกคนมีความสามารถเขาใจและเชื่อมโยงความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของ
สิ่งมีชีวิต สรางองคความรูใหกับตนเอง ผานกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวม เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง อาศัยเครื่องมือการเรียนรูหลายรูปแบบ โดยการสนับสนุนของ
หลักสูตรเพื่อการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตในสังคม

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ ในการ
จัดการเรียนการสอน

มีการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ไดแก การบรรยาย การเรียนปฏิบัติการใน
หองปฏิบัติการ การฝกปฏิบัติในสถานที่จริง การอภิปรายกลุมการสัมมนา การทํา
โครงงานวิจัย การโตวาที

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ ในการ
ประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา

การประเมินผลโดยการสอบแบบขอเขียน สอบแบบปากเปลา การประเมินปฏิบัติการการ
ประเมินโครงงาน การประเมินรายงาน การประเมินพฤติกรรม การนําเสนอหนาชั้นเรียน

สมรรถนะที่เสริมสรางใหนักศึกษาของหลักสูตร
Generic Competencies

๑.

Communication: สามารถเลือกใชวิธีส่อื สารทั้งการฟง การพูด การอาน การเขียน
ดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เพื่อจุดประสงคดาน
วิชาการ
๒. ICT: มีทักษะการใชสารสนเทศที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อประโยชนในสืบคน และ
วิเคราะหความนาเชื่อถือ
๓. Critical thinking & Analysis: สามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเชิงวิพากษ
อยางสรางสรรคบนหลักการและเหตุผลซึ่งเปนที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร
๔. Ethics: แสดงออกซึ่งความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม มี
ระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติตามระเบียบของสังคม
๕. Collaboration: ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ และยอมรับในความ
แตกตางระหวางบุคคล

Subject-specific
Competencies

๑.

การใชหลักสถิติในการศึกษา วิเคราะหขอมูล เพื่อความถูกตองในการแกปญหาทาง
ชีววิทยาบนพื้นฐานตามจรรยาบรรทางวิชาการ
๒. การใชกลองจุลทรรศนและอุปกรณประกอบ
๓. การออกแบบการศึกษา การตั้งสมมติฐาน การวางแผนการทดลองและศึกษา เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานทางชีววิทยา
๔. การใชเครื่องมือและกระบวนการวิเคราะหทางชีววิทยาทั้งระดับโมเลกุลและเซลลใน
หองปฏิบัติการ ระดับระบบรางกาย สิ่งมีชีวิต ระดับระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมใน
หองปฏิบัติการและในภาคสนาม

ผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิต ในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการทั้ง ๒ แบบ
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PLO1

แกปญหาทางชีววิทยาไดอยางมีระบบ โดยใชความรูพื้นฐานทางชีววิทยาที่ครอบคลุม
เซลล โมเลกุล พันธุกรรม ระบบรางกายสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ และ
สิ่งแวดลอม รวมถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตรไดเหมาะสมบนพื้นฐานของจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ

PLO2

ทําการทดลองโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ สารเคมี ทางวิทยาศาสตร เพื่อการปฏิบัติงาน
และการทดลองดานชีววิทยาไดอยางถูกตอง แมนยําตามวัตถุประสงคของงาน ที่เปนที่
ยอมรับทางวิทยาศาสตรบนพื้นฐานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ

PLO3

สังเคราะหผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการดานชีววิทยาใหเปนที่ประจักษตอ
สาธารณชน โดยใชระเบียบวิธีวิจัย ตามจรรยาบรรณทางวิชาการ

PLO4

สื่อสารความรูทางชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป โดยใชทักษะภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อ
การแลกเปลี่ยน วิพากษวิจารณขอมูล แสดงความคิดเห็น นําเสนอผลงาน และแสวงหา
รวมมือ

PLO5

ทํางานรวมกับผูอื่น ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทและหนาที่อยางเหมาะสม
ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล

ผลลัพธการเรียนรูเพิ่มเติมของบัณฑิต ในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
PLO6

สรางสรรคและประเมินผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทางชีววิทยา โดยอาศัย
หลักการ ทฤษฎี ความรูจากขั้นพื้นฐานของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สามารถแสดง
ผลงานในระดับชาติดวยภาษาอังกฤษได

ภาคผนวก
๑. ขอกําหนด : คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ สกุล
อ.ดร.ฐิตินันท สําราญวานิช

คุณวุฒิ
- Ph.D. (Horticulture) /
Pennsylvania State University
U.S.A. / 2003
- วท.บ. (ชีววิทยา) /
มหาวิทยาลัยเชียงใหม / ๒๕๓๙
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Klinsawang S, Sumranwanich T,
Wannaro A, Saengwilai P*. Effects
of root hair length on potassium
acquisition in rice (Oryza sativa L.).
Applied Ecology and
Environmental Research
2018Jun;16(2):1609-1620.
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คุณวุฒิ

ผลงานวิจัยภายใน ๕ ป
(แสดงเฉพาะผลงานลาสุด)

อ.ดร.วรุฒ ศิรวิ ุฒิ

- Ph.D. (Biological Science) /
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / ๒๕๕๙
- วท.บ. (ชีววิทยา) /
มหาวิทยาลัยขอนแกน / ๒๕๕๔

Siriwut W, Edgecombe GD,
Sutcharit C, Tongkerd P, Panha S
(2018) Systematic revision
and phylogenetic reassessment of
the centipede genera Rhysida
Wood, 1862 and Alluropus Silvestri,
1911 (Chilopoda:
Scolopendromorpha) in Southeast
Asia, with further discussion of the
subfamily Otostigminae.
Invertebrate Systematics 32:10051049

ผศ.ดร.สุพีชา คุมเกตุ

- Ph.D. (Biology) / University of
York, UK. / 2547
- วท.บ (ชีววิทยาสภาวะแวดลอม) /
มหาวิทยาลัยมหิดล / ๒๕๔๒
- วท.บ. (จุลชีววิทยา) / จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย / ๒๕๓๘

Vongsetskul, T. Jangpatarapongsa,
K., Tuchinda, P., Uamsir S
Bamrungcharoen, C., Kumkate, S.,
Opaprakasit, P., Tangboriboonrat, P.
(2016) Acanthus ebracteatusVahl.
extract-loaded cellulose acetate
ultrafine fibers as a topical carrier
for controlled release applications.
Polymer Bulletin (73); 3319-3331

อ.ดร.ศิรวิทย สิตปรีชา

- ปร.ด. (สรีรวิทยาการสัตว) /
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / ๒๕๕๓
- วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) /
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย /๒๕๔๒
- วท.บ. (ชีววิทยา) /มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร /๒๕๓๘

Sitprija V, Sitprija S (2016) Renal
Injury Induced by Marine Toxins:
Role of Ion Channels. SRL
NephrolTher 2(1):1-6.

อ.ดร.อินทนนท กลศาสตรเสนี

- ปร.ด. (ชีววิทยา) /
มหาวิทยาลัยมหิดล/ ๒๕๕๗
- วท.บ. (ชีววิทยา) / มหาวิทยาลัยมหิดล
/๒๕๔๘

Kolasartsanee, I. (2016). Patrol
area determination using the
prediction from Pileated Gibbon
(Hylobatespileatus) distribution.
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Alignment between PLOs & Higher Education TQF 1
TQF 1
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6*
Graduates Competencies / Skills / LOs
Competency/skill 1 : Moral (Ethics and Moral)
๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต
3
3
๑.๒ มีระเบียบวินัย
3
3
๑.๓ มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
3
3
3
วิชาการและวิชาชีพ
๑.๔ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น
3
๑.๕ มีจิตสาธารณะ
3
3
Competency/skill 2 : Knowledge
๒.๑ มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและหรือ
3
3
3
3
คณิตศาสตร
๒.๒ มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่จี ะนํามา
3
3
3
3
อธิบายหลักการและทฤษฎี ในศาสตรเฉพาะ
๒.๓ สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหม
3
3
3
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๒.๔ มีความรอบรูในศาสตรตางๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน
3
3
3
3
Competency/skill 3 : Cognitive
๓.๑ สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตาม
3
3
3
หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร
๓.๒ นําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตกับ
3
3
3
3
สถานการณตางๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
๓.๓ มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
3
3
3
แหลงขอมูลตางๆ ที่หลากหลายไดอยางถูกตองและเพื่อนําไปสูการ 3
สรางสรรคนวัตกรรม
Competency/skill 4 : Communication (Interpersonal
Skills and Responsibility)
๔.๑ มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและ
3
สมาชิกที่ดี
๒.
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TQF 1
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6*
Graduates Competencies / Skills / LOs
๔.๒ มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมทั้งพัฒนาตนเอง
3
และพัฒนางาน
๔.๓ สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร
3
Competency/skill 5 : ICT (Numerical Analysis,
Communication and Information Technology)
๕.๑ สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อการ
วิเคราะห ประมวลผลการแกปญหา และนําเสนอขอมูลได
3
3
อยางเหมาะสม
๕.๒ มีทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช
3
3
รูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
๕.๓ มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น
3
3
เพื่อการคนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปน
๕.๔ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บ
รวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
3
3
สถานการณ
Competency/skill 6 : Psychomotor (if applicable)
๖.๑ ทําการทดลองโดยใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรเพื่อการ
ปฏิบัติงานและการทดลองดานชีววิทยา บนพื้นฐานความ
3
3
3
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการไดอยางถูกตอง
หมายเหตุ * หมายถึง PLO เพิ่มเติม สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธการเรียนรูยอย (SubPLOs)
PLOs
SubPLOs
PLO1
๑.๑ อธิบายหลักการ ทฤษฎีทางชีววิทยา และสาขาวิชาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง
แกปญหาทางชีววิทยาไดอยางมีระบบ
ครบถวน ทันสมัย
๑.๒ สืบคน และตรวจสอบขอมูลที่ทันสมัยทางชีววิทยาจากแหลงตางๆ ไดอยางถูกตอง
โดยใชความรูพื้นฐานทางชีววิทยาที่
เหมาะสม
ครอบคลุมเซลล โมเลกุล พันธุกรรม
๑.๓ คิดเชิงวิพากษ วิเคราะห และวิจารณขอมูลทางชีววิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของที่
ระบบรางกายสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ
รับมาไดอยางมีเหตุผล
ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม รวมถึง
หลักฐานทางวิทยาศาสตรไดเหมาะสม ๑.๔ วิเคราะหขอมูลทางชีววิทยาโดยใชความรูทางสถิติ คณิตศาสตร หรือคอมพิวเตอร
๑.๕ แกปญหาทางชีววิทยาดวยความรับผิดชอบทางวิชาการดวยความซื่อสัตย สุจริต
บนพื้นฐานของจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
๓.
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PLO2
๒.๑ เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ สารเคมี ทางวิทยาศาสตร เพื่อการปฏิบัติงานและการ
ทําการทดลองโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ
ทดลองดานชีววิทยาไดอยางถูกตอง
๒.๒ ใชเครื่องมือ อุปกรณ ทางวิทยาศาสตรเพื่อการออกแบบชิ้นงานวิจัยเบื้องตนไดอยาง
สารเคมี ทางวิทยาศาสตร เพื่อการ
คลองแคลว มีประสิทธิภาพ แมนยําตามวัตถุประสงคของงาน มีมาตรฐาน
ปฏิบัติงานและการทดลองดานชีววิทยา
ระดับอุดมศึกษาไดถูกตองและเชื่อมโยงกับโจทยวิจัยที่ตั้งไว
ไดอยางถูกตอง แมนยําตาม
วัตถุประสงคของงาน ที่เปนที่ยอมรับ
ทางวิทยาศาสตรบนพื้นฐานความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
PLO3
สังเคราะหผลงานวิจัย หรือผลงานทาง
วิชาการดานชีววิทยาใหเปนที่ประจักษ
ตอสาธารณชน โดยใชระเบียบวิธีวิจัย
ตามจรรยาบรรณทางวิชาการ

๓.๑

ตั้งสมมติฐาน ออกแบบ ปฏิบัติ และวิเคราะหขอมูลจากการทดลองตามหลักการทาง
ชีววิทยาและสถิติ อภิปรายผลการวิจัยได
๓.๒ ประยุกตใชความรูทางชีววิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อตอบปญหางานวิจัยทาง
ชีววิทยา
๓.๓ ผลิตผลงานวิจัยดานชีววิทยาโดยไมคัดลอกผลงานผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอ
สังคม

PLO4
สื่อสารความรูทางชีววิทยาและ
วิทยาศาสตรทั่วไป โดยใชทักษะ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ เพื่อการ
แลกเปลี่ยน วิพากษวิจารณขอมูล
แสดงความคิดเห็น นําเสนอผลงาน
และแสวงหารวมมือ

๔.๑

มีทักษะการใชภาษา ฟง พูด อาน เขียน เพื่อเรียนรู และสื่อสารความรูทางชีววิทยา
และวิทยาศาสตรทั่วไปไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๔.๒ นําเสนอขอมูลจากการประมวลความรูทางชีววิทยา ดวยวิธีการที่เหมาะสมและตรง
ตอกลุมเปาหมาย ไดแก เพื่อนรวมงาน อาจารย ผูเขารวมประชุมวิชาการ และบุคคล
ทั่วไป
๔.๓ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
และทันสมัยตอเหตุการณ

PLO5
๕.๑ ทํางานรวมกับผูอื่นไดในฐานะนักวิทยาศาสตรดานชีววิทยา โดยแสดงความเปน
ทํางานรวมกับผูอื่น ไดอยางมี
สมาชิกที่ดีของกลุมและใชบทบาทผูนําที่เหมาะสม
ประสิทธิภาพ ตามบทบาทและหนาที่ ๕.๒ แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
อยางเหมาะสม ยอมรับในความ
และองคกร
แตกตางระหวางบุคคล
PLO6*
๖.๑ ประยุกตใชหลักการ ทฤษฎี ความรูทางชีววิทยา และสาขาที่เกี่ยวของจากขั้นพื้นฐาน
สรางสรรคและประเมินผลงานวิจัยหรือ
ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการออกแบบ ปฏิบัติ และวิเคราะหขอมูลตาม
ผลงานทางวิชาการทางชีววิทยา โดย
หลักสถิติ มีระเบียบวิธิวิจัยตามมาตรฐานสากลและตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
อาศัยหลักการ ทฤษฎี ความรูจากขั้น ๖.๒ สรางสรรคและประเมินคุณภาพผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทางชีววิทยากับ
การวางแผน การดําเนินการวิจัยตามระดับมาตรฐานสากล
พื้นฐานของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่สามารถแสดงผลงานใน
ระดับชาติดวยภาษาอังกฤษได
หมายเหตุ * หมายถึง PLO เพิ่มเติม สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
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ภาคผนวก ๒
๒.๑ ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรและ
ผลลัพธการเรียนรูยอยของหลักสูตร

๙๒

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ตารางภาคผนวก ๒.๑
ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)และ ผลลัพธการเรียนรูยอย (SubPLOs)
ผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิตที่สําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
แบบพิสิฐวิธาน

PLO1 แกปญหาทางชีววิทยาไดอยางมีระบบ โดย
ใชความรูพื้นฐานทางชีววิทยาที่ครอบคลุมเซลล
โมเลกุล พันธุกรรม ระบบรางกายสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม รวมถึง
หลักฐานทางวิทยาศาสตรไดเหมาะสมบนพื้นฐาน
ของจรรยาบรรณทางวิชาการ (Cognitive)

PLO1.1 อธิบายหลักการ ทฤษฎีทางชีววิทยาและ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง ครบถวน
ทันสมัย
PLO1.2 สืบคนและตรวจสอบขอมูลที่ทันสมัยทาง
ชีววิทยาจากแหลงตางๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม

PLO1.3 คิดเชิงวิพากษ วิเคราะหและวิจารณขอมูล
ทางชีววิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของที่รบั มาได
อยางมีเหตุผล
PLO1.4 วิเคราะหขอมูลทางชีววิทยาโดยใชความรู
ทางสถิติ คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
PLO1.5 แกปญหาทางชีววิทยาดวยความรับผิดชอบ
ทางวิชาการดวยความซื่อสัตย สุจริต
PLO2 ทําการทดลองโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ
PLO2.1 เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ สารเคมี ทาง
สารเคมี ทางวิทยาศาสตร เพื่อการปฏิบัติงานและ วิทยาศาสตร เพื่อการปฏิบัติงานและการทดลองดาน
ชีววิทยาไดอยางถูกตอง
การทดลองดานชีววิทยาไดอยางถูกตอง แมนยํา
ตามวัตถุประสงคของงาน ที่เปนที่ยอมรับทาง
PLO2.2 ใชเครื่องมือ อุปกรณ ทาง
วิทยาศาสตรบนพื้นฐานความปลอดภัยใน
วิทยาศาสตรเพื่อการออกแบบชิ้นงานวิจัย
หองปฏิบัติการ (Psychomotor)
เบื้องตนไดอยางคลองแคลว มีประสิทธิภาพ
แมนยําตามวัตถุประสงคของงาน มีมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาไดถูกตองและเชื่อมโยงกับ
โจทยวิจัยที่ตั้งไว
PLO3 สังเคราะหผลงานวิจัย หรือผลงานทาง
PLO 3.1 ตั้งสมมติฐาน ออกแบบ ปฏิบัติ และ
วิชาการดานชีววิทยาใหเปนที่ประจักษตอ
วิเคราะหขอมูลจากการทดลองตามหลักการทาง
สาธารณชน โดยใชระเบียบวิธีวิจัย ตามจรรยาบรรณ ชีววิทยาและสถิติ อภิปรายผลการวิจัยได
ทางวิชาการ (Cognitive)
PLO 3.2 ประยุกตใชความรูทางชีววิทยาและ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อตอบปญหางานวิจัยทาง
ชีววิทยา
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PLO4 สื่อสารความรูทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร

ทั่วไป โดยใชทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ เพื่อการแลกเปลี่ยน
วิพากษวิจารณขอมูล แสดงความคิดเห็น นําเสนอ
ผลงาน และแสวงหารวมมือ (Interpersonal)

PLO5 ทํางานรวมกับผูอื่น ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตามบทบาทและหนาที่อยางเหมาะสม ยอมรับใน
ความแตกตางระหวางบุคคล (Social skill)

PLO6* เพิ่มสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
แบบพิสิฐวิธาน

สรางสรรคและประเมินผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการทางชีววิทยา โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี
ความรูจากขั้นพื้นฐานของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่สามารถแสดงผลงานในระดับชาติ
ดวยภาษาอังกฤษได (Cognitive)

คณะวิทยาศาสตร
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PLO 3.3 ผลิตผลงานวิจัยดานชีววิทยาโดยไม
คัดลอกผลงานผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอ
สังคม
PLO 4.1 มีทักษะการใชภาษา ฟง พูด อาน เขียน
และสื่ อสารความรูทางชีววิทยาและวิท ยาศาสตร
ทั่วไป ไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
PLO 4.2 นําเสนอขอมูลจากการประมวล
ความรูทางชีววิทยา ดวยวิธีการที่เหมาะสม
และตรงตอกลุมเปาหมาย ไดแก เพื่อน
รวมงาน อาจารย ผูเขารวมประชุมวิชาการ
และบุคคลทั่วไป
PLO 4.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคน
และเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
และทันสมัยตอเหตุการณ
PLO 5.1 ทํางานรวมกับผูอื่นไดในฐานะ
นักวิทยาศาสตร ดานชีววิทยา โดยแสดงความเปน
สมาชิกที่ดีของกลุมและใชบทบาทผูนําที่เหมาะสม
PLO 5.2 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบตอ
สังคมและองคกร ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคมและองคกร
PLO6.1 ประยุกตใชหลักการ ทฤษฎี ความรูทาง
ชีววิทยา และสาขาที่เกี่ยวของจากขั้นพื้นฐานของ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการออกแบบ
ปฏิบัติ และวิเคราะหขอมูลตามหลักสถิติ มีระเบียบ
วิธีวิจัยตามมาตรฐานสากลและตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
PLO6.2 สรางสรรคและประเมินคุณภาพ
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทาง
ชีววิทยากับการวางแผน การดําเนินการวิจัย
ตามระดับมาตรฐานสากล
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๒.๒ ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

PLO 3

3

3

3

Globally Talented-มีทกั ษะ
ประสบการณสามารถแขงขันในระดับโลก

3

Social Contributing- มีจิตสาธารณะ
สามารถทําประโยชนใหสังคม
Entrepreneurially Minded-กลาคิด
กลาทํา กลาตัดสินใจ สรางสรรคสิ่งใหม
ในทางที่ถูกตอง

๙๕

PLO 6

PLO 2

T-shaped Breadth & Depth- รูแจง รู
จริงทั้งดานกวางและดานลึก

PLO 5

PLO 1

Program Learning Outcome/
4 Graduate Attributes

PLO 4

ตารางภาคผนวก ๒.๒
ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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ภาคผนวก ๓
ตารางแสดงความสัมพันธ เปรียบเทียบระหวางผลลัพธการเรียนรู
ระดับหลักสูตร (PLOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
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ตารางภาคผนวก ๓
ความสัมพันธระหวาง ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กับ มคอ.
TQF 1 Graduates
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
Competencies / Skills / Los
Competency / skill 1 : Moral (Ethics and
Moral)
3
3
๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต
3
3
๑.๒ มีระเบียบวินัย
3
3
3
๑.๓ มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3
๑.๔ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น
3
3
๑.๕ มีจิตสาธารณะ
Competency / skill 2 : Knowledge
3
3
3
3
๒.๑ มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดาน
วิทยาศาสตรและหรือคณิตศาสตร
3
3
3
๒.๒ มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3
ที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ
3
3
3
๒.๓ สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการพัฒนา
ความรูใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
3
3
3
3
๒.๔ มีความรอบรูในศาสตรตางๆที่จะนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
Competency / skill 3 : Cognitive
3
3
3
๓.๑ สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมี
ผลตามหลักการและวิธีการทาง วิทยาศาสตร
3
3
3
3
๓.๒ นําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไป
ประยุกตกับสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
3
3
3
3
๓.๓ มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากแหลงขอมูลตางๆ ที่หลากหลายไดอยาง
ถูกตองและเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม
Competency / skill 4 : Communication
(Interpersonal Skills and Responsibility)
3
๔.๑ มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นใน
ฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี
3
๔.๒ มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมทั้ง
๙๗

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

พัฒนาตนเองและพัฒนางาน
๔.๓ สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรม
องคกร
Competency / skill 5 : ICT
(Numerical Analysis, Communication and
Information Technology)
๕.๑ สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ
เพื่อการวิเคราะหประมวลผลการ แกปญหาและ
นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
๕.๒ มีทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสารความรูทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารได
อยางเหมาะสม
๕.๓ มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศอื่นเพื่อการคนควาไดอยางเหมาะสม
และจําเปน
๕.๔ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและ
เก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ
Competency/ skill 6: Psychomotor

คณะวิทยาศาสตร
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

๖.๑ ทําการทดลองโดยใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร
เพื่อการปฏิบัติงานและการทดลองดานชีววิทยา บน
พื้นฐานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการไดอยาง
ถูกตอง

๙๘

3

3
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ภาคผนวก ๔
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
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๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธการเรียนรู
ระดับหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
(แสดงดวยสัญลักษณ I, R, P, M, A)
ตารางภาคผนวก ๔.๑
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
ภาคการศึกษาที่ ๑ (Semester 1)
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓
LAEN 103 English Level 1
(๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๓
๓
หรือ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ หรือ ๓
(๒-๒-๕)
LAEN 103 English Level 1 or 3
or 105
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
๒
MUGE 101 General Education for Human Development (๑-๒-๓)
๓
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE 102 Social Studies for Human Development
(๒-๒-๕)
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการsชีววิทยา ๑
๑
I
I
SCBI 102 Biology Laboratory I
(๐-๓-๑)
วทชว ๑๒๑ ชีววิทยาทั่วไป ๑
๒
I
SCBI 121 General Biology I
(๒-๐-๔)
วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป ๑
๓
I
๑๐๐

PLO 4
Inter personal
PLO 5
Social skill
PLO 6
Cognitive

PLO 3
Cognitive

PLO 2

ชื่อวิชา
(Course Title)

PLO1 ognitive

รหัสวิชา
(Course
ID)

จํานวน
Program-Level Learning Outcomes
หนวยกิต
(PLOs)
(Credits)

ชั้นปที่ ๑ (Year 1)
I

I

I

I
I
I

I

I
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SCCH 103 General Chemistry I
วทคณ ๑๑๘ แคลคูลัส
SCMA 118 Calculus
วทฟส ๑๕๗ ฟสิกส ๑
SCPY 157 Physics I
วทฟส ๑๙๑ ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
SCPY 191 Introductory Physics Laboratory
ภาคการศึกษาที่ ๒ (Semester 2)
ศศภอ ๑๐๔
หรือ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ หรือ ๔
LAEN 104 English Level 2 or 4
or 106
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100 Art of Using Thai Language in
Communication
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
SCBI 104 Biology Laboratory II
วทชว ๑๒๒ ชีววิทยาทั่วไป ๒
SCBI 122 General Biology II
วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป ๒
SCCH 104 General Chemistry II
วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
SCCH 107 General Chemistry Laboratory
วทคณ ๑๖๓ สมการเชิงอนุพันธสามัญ
SCMA 163 Ordinary Differential Equations
วทฟส ๑๕๘ ฟสิกส ๒
SCPY 158 Physics II
๑๐๑

(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)
๑
(๐-๓-๑)

PLO 4
Inter personal
PLO 5
Social skill
PLO 6
Cognitive

PLO 3
Cognitive

ชื่อวิชา
(Course Title)

PLO 2

จํานวน
Program-Level Learning Outcomes
หนวยกิต
(PLOs)
(Credits)
PLO1 ognitive

รหัสวิชา
(Course
ID)

คณะวิทยาศาสตร
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I
I
I

๓
(๒-๒-๕)

I

I

๒
(๑-๒-๓)

I

I

๓
(๒-๒-๕)

I

I

๑
(๐-๓-๑)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)
๑
(๐-๓-๑)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)

I

I

I

I

I

I

I
I
I
I

I
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หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
ภาคการศึกษาที่ ๑ (Semester 1)
ศศภอ ๑๓๖ การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
๓
LAEN 136 Reading and Writing for Communication
(๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๒๓ การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษตามสถานการณ
๒
LAEN 223 Situational-based Communicative English
(๒-๐-๔)
วทพฤ ๓๙๑ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร
๒
SCPL 391 Science Communication
(๑-๒-๓)
วทคม ๒๒๐ เคมีอินทรีย
๓
R
SCCH 220 Organic Chemistry
(๓-๐-๖)
วทคม ๒๒๙ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
๑
P
SCCH 229 Organic Chemistry Laboratory
(๐-๓-๑)
วทชว ๒๔๐ พันธุศาสตรทั่วไป
๓
R
SCBI 240 General Genetics
(๓-๐-๖)
วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาเบื้องตน
๓
R P
SCMI 203 Basic Microbiology
(๒-๓-๕)
ภาคการศึกษาที่ ๒ (Semester 2)
ศศภอ ๒๒๒ การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ
๒
LAEN 222 Effective Presentation in English
(๒-๐-๔)
วทชว ๒๒๐ จริยธรรมเพื่อชีวิต
๓
R
SCBI 220 Ethics for Life
(๓-๐-๖)
วทชว ๒๓๐ ความหลากหลายในโลกของสิ่งมีชีวิต
๓
R
SCBI 230 Diversity in the living world
(๓-๐-๖)
วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีเบื้องตน
๓
R
SCBC 203 Basic Biochemistry
(๓-๐-๖)
วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
๑
P
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory
(๐-๒-๑)
วทชว ๒๐๘ สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
๔
R P
SCBI 208 Invertebrate Zoology
(๓-๒-๗)
๑๐๒
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ชั้นปที่ ๒ (Year 2)
R

R

R
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R
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วทชว ๒๗๐ ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลพื้นฐาน
SCBI 270 Basic Cell and Molecular Biology
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
ภาคการศึกษาที่ ๑ (Semester 1)
วทชว ๓๐๕ สัตวมีกระดูกสันหลัง
SCBI 305 Vertebrate Zoology
วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตรทั่วไป
SCPL 286 General Botany
วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทั่วไป
SCPL 287 General Botany Laboratory
ภาคการศึกษาที่ ๒ (Semester 2)
วทชว ๓๑๔ ชีวสถิติ
SCBI 314 Biostatistics
วทชว ๓๒๒ วิวัฒนาการ
SCBI 322 Evolution
วทชว ๓๒๔ ปฏิบัติการชีวสถิติ
SCBI 324 Biostatistics Practice
วทชว ๓๙๙ นิเวศวิทยาทั่วไป
SCBI 399 General Ecology
ปริญญาตรีทางวิชาการ
ภาคการศึกษาที่ ๑ (Semester 1)
วทชว ๔๘๓ โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
SCBI 483 Senior Project in Biology I
วทชว ๔๗๑ สัมมนาทางชีววิทยา ๑
SCBI 471 Seminar in Biology I
วทชว ๔๒๘ กระบวนการสรางสรรคและออกแบบทางชีววิทยา
SCBI 428 Biocreative process and design
ภาคการศึกษาที่ ๒ (Semester 2)

๑๐๓

๔
(๔-๐-๔)
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R

R
ชั้นปที่ ๓ (Year 3)

๔
(๓-๒-๗)
๓
(๓-๐-๖)
๑
(๐-๓-๑)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)
๑
(๑-๐-๓)
๓
(๒-๓-๕)

R

R/P

R

R

R

R
P

R

R

R

R
R

R

R

R

R
R

R/P

R

ชั้นปที่ ๔ (Year 4)
๒
R
(๐-๖-๒)
๑
M
(๑-๐-๒)
๓
M
(๓-๐-๖)

R/P

R

M

R

R

M

R

M

M
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วทชว ๔๗๒ สัมมนาทางชีววิทยา ๒
SCBI 472 Seminar in Biology II
วทชว ๔๘๔ โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
SCBI 484 Senior Project in Biology II
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
ภาคการศึกษาที่ ๑ (Semester 1)
วทชว ๓๐๕ สัตวมีกระดูกสันหลัง
SCBI 305 Vertebrate Zoology
วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตรทั่วไป
SCPL 286 General Botany
วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทั่วไป
SCPL 287 General Botany Laboratory
ภาคการศึกษาที่ ๒ (Semester 2)
วทชว ๓๑๔ ชีวสถิติ
SCBI 314 Biostatistics
วทชว ๓๒๒ วิวัฒนาการ
SCBI 322 Evolution
วทชว ๓๒๔ ปฏิบัติการชีวสถิติ
SCBI 324 Biostatistics Practice
วทชว ๓๙๙ นิเวศวิทยาทั่วไป
SCBI 399 General Ecology
วทชว ๓๐๐ ปญหาพิเศษทางชีววิทยา
SCBI 300 Special Problems in Biology

๑
M
(๑-๐-๒)
๒
A
(๐-๖-๒)

A

A
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M

M

A

A

ชั้นปที่ ๓ (Year 3)
๔
(๓-๒-๗)
๓
(๓-๐-๖)
๑
(๐-๓-๑)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)
๑
(๑-๐-๓)
๓
(๒-๓-๕)
๒
(๑-๓-๓)

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
ภาคการศึกษาที่ ๑ (Semester 1)
วทชว ๔๗๑ สัมมนาทางชีววิทยา ๑
SCBI 471 Seminar in Biology I

R

R/P

R

R

R

I

R

I

R
P

R

R

R

R

R

R

I

R

R/P

R

R

R

R

P

R

R

R

ชั้นปที่ ๔ (Year 4)
๑
M
(๑-๐-๒)

๑๐๔

M

R

R
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วทชว ๔๒๘ กระบวนการสรางสรรคและออกแบบทางชีววิทยา
๓
M
M M M
SCBI 428 Biocreative process and design
(๓-๐-๖)
ภาคการศึกษาที่ ๒ (Semester 2)
วทชว ๔๗๒ สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑
M
M M
SCBI 472 Seminar in Biology II
(๑-๐-๒)
วทชว ๔๙๙ วิทยานิพนธปริญญาตรี
๖
A A
A A A A
SCBI 499 Undergraduate Thesis
(๐-๑๘-๖)
วิชาเฉพาะดานเลือกหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
จํานวน ๒๔ หนวยกิต เลือกเรียนในชั้นป ๓ - ๔
วทชว ๓๐๔ วิทยาศาสตรทางทะเล
๔
R P
R
R
SCBI 304 Marine Sciences
(๓-๒-๗)
วทชว ๓๑๗ ชีววิทยาการเจริญ
๓
R
R
SCBI 317 Developmental Biology
(๓-๐-๖)
วทชว ๓๑๙ หลักสําคัญสรีรวิทยาของพืช
๔
R R/P
R
SCBI 319 Essential Plant Physiology
(๓-๓-๖)
วทชว ๓๒๗ หลักสรีรวิทยาของสัตว
๔
R P
R
SCBI 327 Principle of Animal Physiology
(๓-๒-๗)
วทชว ๓๕๐ ปฏิสัมพันธระหวางโฮสตและจุลินทรีย
๓
R R/P R R R
SCBI 350 Host-Microbe Interactions
(๒-๒-๕)
วทชว ๓๕๒ ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา
๓
R R/P
SCBI 352 Microtechnique in Biology
(๒-๒-๕)
วทชว ๓๕๕ ปรสิตวิทยา
๔
R P
R R
SCBI 355 Parasitology
(๓-๓-๗)
วทชว ๓๕๖ กีฏวิทยาพื้นฐาน
๔
R P
R
SCBI 356 Basic Entomology
(๓-๒-๗)
วทชว ๓๖๐ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมพื้นฐาน
๒
R
R
SCBI 360 Basic Environmental Science
(๒-๐-๔)
วทชว ๓๖๑ การจัดการคุณภาพน้ํา
๓
R R/P
R
SCBI 361 Water Quality Management
(๒-๒-๕)
๑๐๕
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วทชว ๓๖๓ จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
SCBI 363 Environmental Microbiology
วทชว ๓๗๒ การประยุกตใชในชีววิทยาระดับโมเลกุล
SCBI 372 Molecular Biology Applications
วทชว ๓๗๓ เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
SCBI 373 Basic Techniques in Molecular Biology
วทชว ๔๓๓ ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย
SCBI 433 Molecular Biology in Medicine
วทชว ๔๓๔ การควบคุมการแสดงออกของยีน
SCBI 434 Regulation of Gene Expression
วทชว ๔๔๐ จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
SCBI 440 Industrial Microbiology
วทชว ๔๕๓ วิวัฒนาการรวม
SCBI 453 Coevolution
วทชว ๔๕๔ ชีววิทยาของพาหะนําโรค
SCBI 454 Vector Biology
วทชว ๔๕๕ การควบคุมโดยชีววิธี
SCBI 455 Biological Control
วทชว ๔๕๖ การจัดการแมลงศัตรูแบบบูรณาการ
SCBI 456 Integrated Pest Management
วทชว ๔๖๓ ชีววิทยาเชิงอนุรักษขั้นพื้นฐาน
SCBI 463 Basic Conservation Biology
วทชว ๔๖๗ สหวิทยาการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
SCBI 467 Interdisciplinary approaches
วทชว ๔๗๐ วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน
SCBI 470 Basic Immunology
I : PLO is Introduced & Assessed
P :
R : PLO is Reinforced & Assessed
M:
A : Assessment
๑๐๖
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๓
R
R
(๓-๐-๖)
๓
R
R R
(๓-๐-๖)
๒
R P
(๐-๖-๖)
๓
R
R R
(๓-๐-๖)
๓
M
R
(๓-๐-๖)
๓
R
R
(๓-๐-๖)
๒
M
R R
(๒-๐-๔)
๔
R P
R R
(๓-๒-๗)
๓
M
R M
(๓-๐-๖)
๓
R
M
(๓-๐-๖)
๓
R
R
(๓-๐-๖)
๓
M
(๓-๐-๖)
๓
M P
(๒-๓-๕)
PLO is Practices & Assessed
PLO is Mastered & Assessed

R
R
R
R
R
R
R
M
M
M

R
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คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๔.๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู
จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
(แสดงดวยสัญลักษณ z ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง)
สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ๕ ดานที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติของสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่กําหนดไว ดังนี้
ดานที่ ๑ คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต
๑.๒ มีระเบียบวินัย
๑.๓ มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๑.๔ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น
๑.๕ มีจิตสาธารณะ
ดานที่ ๒ ความรู
๒.๑ มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและหรือคณิตศาสตร
๒.๒ มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎี ในศาสตรเฉพาะ
๒.๓ สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
๒.๔ มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ดานที่ ๓ ทักษะทางปญญา
๓.๑ สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมผี ลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร
๓.๒ นําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
๓.๓ มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆ ที่หลากหลายไดอยางถูกตอง
และเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม
ดานที่ ๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี
๔.๒ มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
๔.๓ สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร
ดานที่ ๕ ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อการวิเคราะห ประมวลผลการแกปญหา และ
นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
๕.๒ มีทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
การเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
๕.๓ มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นเพื่อการคนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปน
๑๐๗

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๕.๔ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับสถานการณ

ตารางภาคผนวก ๔.๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
(แสดงดวยสัญลักษณ z ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง)
๔.ทักษะ
ความสัม
(Course
(Course Title)
พันธ
(Credits)
ID)
ระหวาง
บุคคล
และความ
รับผิดชอ
บ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา

มมศท ๑๐๑

ชื่อวิชา

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนา

MUGE 101 มนุษย
General Education for Human
Development
มมศท ๑๐๒

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย

MUGE 102 Social Studies for Human
Development
มมศท ๑๐๓

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย

MUGE 103 Arts and Science for Human
Development
ศศภท ๑๐๐

ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

LATH 100 Arts of Using Thai Language in
Communication
ศศภอ ๑๐๓

ภาษาอังกฤษระดับ ๑

LAEN 103

English Level 1

ศศภอ ๑๐๔

ภาษาอังกฤษระดับ ๒

LAEN 104

English Level 2

ศศภอ ๑๐๕

ภาษาอังกฤษระดับ ๓

LAEN 105

English Level 3

ศศภอ ๑๐๖

ภาษาอังกฤษระดับ ๔

LAEN 106

English Level 4

จํานวน
หนวยกิต

๑.คุณธรรม
จริยธรรม

๒.ความรู

๓.ทักษะ
ทาง
ปญญา

๕.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔

๒
(๑-๒-๓)

y y

y

O

y

y y y

๓
(๒-๒-๕)

y y

y

O

y

y y y

๒
(๑-๒-๓)

y y

O

y

y y y

๓
(๒-๒-๕)

y y

O

O

y

y

๓
(๒-๒-๕)
๓
(๒-๒-๕)
๓
(๒-๒-๕)
๓
(๒-๒-๕)

y y

O

O

y

y

y

y y

O

O

y

y

y

y y

O

O

y

y

y

y y

O

O

y

y

y

๑๐๘

y

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(Course
ID)

(Course Title)

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๔.ทักษะ
ความสัม
พันธ
(Credits)
ระหวาง
บุคคล
และความ
รับผิดชอ
บ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปตามที่หลักสูตรกําหนด

ศศภอ ๑๓๖

การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสาร

LAEN 136

Reading and Writing for
Communication

ศศภอ ๒๒๒

การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ

LAEN 222

Effective Presentations in English

ศศภอ ๒๒๓

การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษตามสถานการณ

LAEN 223

Situation-based Communicative
English

วทพฤ ๓๙๑

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร

SCPL 391

Science Communication

วทชว๒๓๐

ความหลากหลายในโลกของสิ่งมีชีวิต

SCBI 230

Diversity in the Living World

วทชว ๒๒๐

จริยธรรมเพื่อชีวิต

SCBI 220

Ethics for Life

จํานวน
หนวยกิต

๑.คุณธรรม
จริยธรรม

๒.ความรู

๓.ทักษะ
ทาง
ปญญา

๕.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔

๓
(๓-๐-๖)

y y

y

O

O

y

๓
(๓-๐-๖)
๒
(๒-๐-๔)

y y

y

O

O

y

y y

y

O

O

y

๒
(๑-๒-๓)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)

y

y

O

O y

y

O

O

O

y

O

O

O

๑
(๐-๓-๑)
๑
(๐-๓-๑)
๒
(๒-๐-๔)
๓
(๓-๐-๖)
๔
(๓-๒-๗)
๓
(๓-๐-๖)
๔
(๔-๐-๘)
๒
(๑-๓-๓)
๔
(๓-๒-๗)

y y

y

y

O

O

y y

y

y

O

O

y y

y

y

O

O

y y

y

y

O

O

y y

y y

y

O

O

y y

y y

y

O

O

y y

y y

y

O

O

y y

y y

y y

O

y y

y y

y y

y y

O

O

y

y y
y

y

O

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน ๔๑ หนวยกิต
วทชว ๑๐๒

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑

SCBI 102

Biology Laboratory I

วทชว ๑๐๔

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒

SCBI 104

Biology Laboratory II

วทชว ๑๒๑

ชีววิทยาทั่วไป ๑

SCBI 121

General Biology I

วทชว ๑๒๒

ชีววิทยาทั่วไป ๒

SCBI 122

General Biology II

วทชว ๒๐๘

สัตวไมมกี ระดูกสันหลัง

SCBI 208

Invertebrate Zoology

วทชว ๒๔๐
SCBI 240
วทชว ๒๗๐

General Genetics

SCBI 270

Basic Cell and Molecular Biology

วทชว ๓๐๐
SCBI 300
วทชว ๓๐๕
SCBI 305

ปญหาพิเศษทางชีววิทยา

พันธุศาสตรทั่วไป
ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลพื้นฐาน

Special Problems in Biology
สัตวมีกระดูกสันหลัง

Vertebrate Zoology

๑๐๙

y

y

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(Course
ID)

(Course Title)

วทชว ๓๑๔

ชีวสถิติ

SCBI 314

Biostatistics

วทชว ๓๒๔

ปฏิบัติการชีวสถิติ

SCBI 324

Biostatistics practice

วทชว ๓๒๒

วิวัฒนาการ

SCBI 322

Evolution

วทชว ๓๙๙

นิเวศวิทยาทั่วไป

SCBI 399

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๔.ทักษะ
ความสัม
พันธ
(Credits)
ระหวาง
บุคคล
และความ
รับผิดชอ
บ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๓
O
y y
y y
y y y
(๓-๐-๖)
๑
y y y
y y
y y
y
(๑-๐-๓)
จํานวน
หนวยกิต

๑.คุณธรรม
จริยธรรม

๒.ความรู

๓.ทักษะ
ทาง
ปญญา

๕.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔

y
y

๓
(๓-๐-๖)

y y y

y y

y y

O

O

y y y

y y y

y y

O

O

General Ecology

๓
(๒-๓-๕)

วทชว ๔๒๘

กระบวนการสรางสรรคและออกแบบทาง
ชีววิทยา

๓
(๓-๐-๖)

y

y

y y y

y y

O

y

SCBI 428

Biocreative Process and Design

วทชว ๔๗๑

สัมมนาทางชีววิทยา ๑

SCBI 471

Seminar in Biology I

y

y

y y y

y

y

y

y y y

วทชว ๔๗๒

สัมมนาทางชีววิทยา ๒

SCBI 472

Seminar in Biology II

y

y

y y y

y

y

y

y y y

วทชว ๔๘๓
SCBI 483
วทชว ๔๘๔

Senior Project in Biology I

y y y y

y y y

y y y O

y y y y

SCBI 484

Senior Project in Biology II

y y y y

y y y

y y y O

y y y y

วทชว ๔๙๙

วิทยานิพนธปริญญาตรี

SCBI 499

Undergraduate Thesis

y y y y

y y y

y y y O

y y y y

วทคณ ๑๑๘

แคลคูลัส

๑
(๑-๐-๒)
๑
(๑-๐-๒)
๒
(๐-๖-๒)
๒
(๐-๖-๒)
๖
(๐-๑๘-๖)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)
๑
(๐-๓-๑)
๓

y y

y

y

O

O

y y

y

y

O

O

y y y

y

y

O

O

y y y

y

y

O

O

y y y y

y

y

O

O

y

y y y

y y

O

O

โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒

SCMA 118 Calculus
วทคณ ๑๖๘

สมการเชิงอนุพันธสามัญ

SCMA 168 Ordinary Difference Equations
วทคม ๑๐๓

เคมีทั่วไป ๑

SCCH 103 General Chemistry
วทคม ๑๐๔

เคมีทั่วไป ๒

SCCH 104 General Chemistry II
วทคม ๑๐๗

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

SCCH 107 General Chemistry Laboratory
วทคม ๒๒๐

เคมีอินทรีย

๑๑๐

y

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(Course
ID)

(Course Title)

SCCH 220 Organic Chemistry
วทคม ๒๒๙

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย

SCCH 229 Organic Chemistry Laboratory
วทจช ๒๐๓
SCMI 203
วทชค ๒๐๓

จุลชีววิทยาเบื้องตน

Basic Microbiology
ชีวเคมีเบื้องตน

SCBC 203 Basic Biochemistry
วทชค ๒๐๔

ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน

SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory
วทพฤ ๒๘๖
SCPL 286
วทพฤ ๒๘๗
SCPL 287
วทฟส ๑๕๗
SCPY 157
วทฟส ๑๕๘

พฤกษศาสตรทั่วไป

General Botany
ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทั่วไป

General Botany Laboratory
ฟสิกส ๑

Physics I
ฟสิกส ๒

SCPY 158 Physics II
วทฟส ๑๙๑

ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน

SCPY 191 Introductory Physics Laboratory

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๔.ทักษะ
ความสัม
พันธ
(Credits)
ระหวาง
บุคคล
และความ
รับผิดชอ
บ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๓-๐-๖)
จํานวน
หนวยกิต

๑.คุณธรรม
จริยธรรม

๒.ความรู

๓.ทักษะ
ทาง
ปญญา

๕.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔

๑
(๐-๓-๑)
๓
(๒-๓-๕)
๓
(๓-๐-๖)
๑
(๐-๒-๑)
๓
(๓-๐-๖)
๑
(๐-๓-๑)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)
๑
(๐-๓-๑)

y y y y

y y

y

y O

O

y y y y

y y

y

y O

O

y y y y

y y

y

O

O

y y y y

y y

y

O

O

y y y y

y y

y

O

O

y y y y

y y

y

O

O

y y y y

y y

y y

O

O

y y y y

y y

y y

O

O

y y y y

y

y

O

O

๔
(๓-๒-๗)
๓
(๓-๐-๖)
๔
(๓-๒-๗)
๔
(๓-๒-๗)
๓
(๒-๒-๕)
๓
(๒-๒-๕)

y y y y y y y

y y y

y y

O

y y y

y y

y y y

y y

O

y y y y

y y y

y y y y

y O

y y y y

y y y

y y y y

O

y y y

y y y

y y y y

y O

y y y y y y y y

y y

y

O

๔
(๓-๓-๗)

y y y y

y y

y

O

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานเลือก จํานวน ๑๖ หนวยกิต
วทชว ๓๐๔

วิทยาศาสตรทางทะเล

SCBI 304

Marine Science

วทชว ๓๑๗

ชีววิทยาการเจริญ

SCBI 317

Developmental Biology

วทชว ๓๑๙

หลักสําคัญสรีรวิทยาของพืช

SCBI 319

Essential Plant Physiology

วทชว ๓๒๗

หลักสรีรวิทยาของสัตว

SCBI 327

Principles of Animal Physiology

วทชว ๓๕๐

ปฏิสัมพันธระหวางโฮสตและจุลินทรีย

SCBI 350

Host-Microbe Interactions

วทชว ๓๕๒

ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา

SCBI 352

Microtechnique in Biology

วทชว ๓๕๕

ปรสิตวิทยา

๑๑๑

y y y

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(Course
ID)

(Course Title)

SCBI 355

Parasitology

วทชว ๓๕๖

กีฎวิทยาพื้นฐาน

SCBI 356

Basic Entomology

วทชว ๓๖๐

วิทยาศาสตรส่งิ แวดลอมพื้นฐาน

SCBI 360

Basic Environment science

วทชว ๓๖๑

การจัดการคุณภาพน้ํา

SCBI 361

Water Quality Management

วทชว ๓๖๓

จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม

SCBI 363

Environment Microbiology

วทชว ๓๗๒

การประยุกตใชในชีววิทยาระดับโมเลกุล

SCBI 372

Molecular Biology Applications

วทชว ๓๗๓

เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล

SCBI 373

Basic Techniques in Molecular
Biology

วทชว ๔๑๘

หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

SCBI 418

Principles of Plant Tissue Culture

วทชว ๔๓๓

ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย

SCBI 433

Molecular Biology in Medicine

วทชว ๔๓๔

การควบคุมการแสดงออกของยีน

SCBI 434

Regulation of Gene Expression

วทชว ๔๔๐

จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม

SCBI 440

Industrial Microbiology

วทชว ๔๕๓

วิวัฒนาการรวม

SCBI 453

Coevolution

วทชว ๔๕๔

ชีววิทยาของพาหะนําโรค

SCBI 454

Vector Biology

วทชว ๔๕๕

การควบคุมโดยชีววิธี

SCBI 455

Biological Control

วทชว ๔๕๖

การจัดการแมลงศัตรูแบบบูรณาการ

SCBI 456

Integrated Pest Management

วทชว ๔๖๓

ชีววิทยาเชิงอนุรักษขั้นพื้นฐาน

SCBI 463

Basic Conservation Biology

วทชว ๔๖๗

สหวิทยาการการศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

SCBI 467

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๔.ทักษะ
ความสัม
พันธ
(Credits)
ระหวาง
บุคคล
และความ
รับผิดชอ
บ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
จํานวน
หนวยกิต

๑.คุณธรรม
จริยธรรม

๒.ความรู

๓.ทักษะ
ทาง
ปญญา

๕.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔

๔
(๓-๒-๗)
๒
(๒-๐-๔)
๓
(๒-๒-๕)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)
๒
(๐-๔-๒)

y y y y

๓
(๑-๔-๔)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)
๒
(๒-๐-๔)
๔
(๓-๒-๗)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)

y y y y

y y y y y y

y y y y

y y y y y y y y y

O

y y y y

y y y y y y y y y

O

y y y y y y y y y y y y y y

O

y y y
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O
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y y

O

O
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O

O
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O

O
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y

O

y y y y
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y

O

y y y
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y

O
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๑๑๒

y

O

y
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ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(Course
ID)

(Course Title)

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๔.ทักษะ
ความสัม
พันธ
(Credits)
ระหวาง
บุคคล
และความ
รับผิดชอ
บ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
จํานวน
หนวยกิต

๑.คุณธรรม
จริยธรรม

๒.ความรู

๓.ทักษะ
ทาง
ปญญา

๕.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔

Interdisciplinary Approaches to
Biodiversity
วทชว ๔๗๐

วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน

SCBI 470

Basic immunology

๓
(๒-๓-๕)

y y y y

๑๑๓

y y y y y y

y y

O

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ภาคผนวก ๕
สาระสําคัญในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๑๔

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๕
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๑. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
เพื่อการพัฒนากําลังคนบนฐานความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตอบสนองความตองการ
ของประเทศผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานจริยธรรมและ
ความตระหนักตอสิ่งแวดลอม การปรับปรุงหลักสูตรอาศัยการพิจารณาขอมูลของผูเกี่ยวของกับหลักสูตรทุกกลุมตาม
เกณฑ ASEAN-UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE (AUN-QA) สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนตาม
นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ตามหลั ก การศึ ก ษาที่ มุ งผลลั พ ธ (OUTCOME- BASED EDUCATION) และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
๒. สาระสําคัญในการปรับปรุงแกไข
๒.๑. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อประเภทหลักสูตร ดังนี้
เดิม หลักสูตรปกติและหลักสูตรพิสิฐวิธาน
เปน หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
๒.๒ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดมีการปรับรายวิชาใหทันสมัยและกวางขวางโดยเพิ่มรายวิชาที่นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนไดเพิ่มขึ้น กําหนดใหมีการเรียนในกลุมภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มทักษะการนําเสนอและการใช
ภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ ที่เนนใหผูเรียนมีการเรียนรูตอยอดเพื่อใหสามารถแขงขันในระดับสากลได
๒.๒.๑.ยกเลิกรายวิชากลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรจํานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
หนวยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
สวศท ๑๐๓
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
๓ (๓-๐-๖)
ENGE 103
Economics in Everyday Life
๓ (๓-๐-๖)
สมมน ๑๕๐
จรรยาบรรณวิชาชีพ
SHHU 150
Code of Professional Ethics
๒.๒.๒. ยกเลิกรายวิชากลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรจํานวน ๓ รายวิชา ดังนี้
หนวยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
สวศท ๑๐๔
ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
๓ (๓-๐-๖)
ENGE 104
Dangers and Safety in Daily Life
สวศท ๑๐๕
บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดลอม
๓ (๓-๐-๖)
ENGE 105
Integrating Health and Environment
๓ (๓-๐-๖)
ทสคพ ๑๕๕
การประยุกตงานคอมพิวเตอร
ITCS 155
Computer Applications
๒.๒.๓ เพิ่มรายวิชากลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรจํานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
หนวยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
วชทว ๒๒o
จริยธรรมเพื่อชีวิต
SCBI 220
Ethics for life
คําอธิบายรายวิชา
๑๑๕

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

วชทว๒๒๐
SCBI 220
วิชาบังคับกอน
Prerequisite

จริยธรรมเพื่อชีวิต
๓ (๓-๐-๖)
Ethics for life
จริ ย ธรรมในการศึ ก ษาชี ว วิ ท ยา วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย แ ละวิ ท ยาศาสตร ส่ิ ง แวดล อ ม
จรรยาบรรณการวิจัย การวิจัยในมนุษยและสิ่งมีชีวิต ตัวอยางและปญหาที่เกิดขึ้นจริง และการแกปญหาเหลานั้น
Ethics in biological study, biomedical and environmental sciences, research
ethics,ethics in human and animal research, ethical questions about the maintenance and
improvement of the health and well-being.
๒.๒.๔ เพิ่มรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรจํานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
หนวยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
วชทว ๒๓๐
ความหลากหลายในโลกของสิ่งมีชีวิต
SCBI 230
Diversity of The Living World
คําอธิบายรายวิชา
วชทว ๒๓๐
ความหลากหลายในโลกของสิ่งมีชีวิต
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 230
Diversity of the Living World
วิชาบังคับกอน
Prerequisite
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตความสําคัญทางชีวภาพวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การปรับตัวการ
เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหมการสูญพันธ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Diversity of living organisms, biological significance, life evolution, adaptation,
speciation, extinction, bioconservation, climate change, natural disaster
๒.๓ หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๓.๑ ยกเลิกรายวิชาบังคับ จํานวน ๔ รายวิชา ดังนี้
หนวยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
วทคม ๑๐๙
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
๑ (๐-๓-๑)
SCCH 109
General Chemistry Laboratory
วทคณ ๑๐๓
แคลคูลสั
๓ (๓-๐-๖)
SCMA 103

Calculus
สมการเชิงอนุพันธสามัญ
Ordinary Differential Equations

วทคณ ๑๖๓
SCMA 163
วทคณ ๑๘๐
สถิติศาสตรขั้นแนะนํา
SCMA 180
Introduction to Statistics
๒.๓.๒ เพิ่มรายวิชาบังคับ จํานวน ๕ รายวิชา ดังนี้

๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
หนวยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)

วทคม ๑๐๗
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
SCCH 107
General Chemistry Laboratory
คําอธิบายรายวิชา
๑๑๖

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

เทคนิคทั่วไปทางเคมี และ การทดลองที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในวิชาเคมีทั่วไป: อุณหเคมี
จลนศาสตรเคมี ไฟฟาเคมี การสังเคราะหสารอินทรีย การสังเคราะหสารอนินทรีย การวิเคราะหเชิงปริมาณ ปฏิกิริยา
กรดเบสและการไทเทรต ของแข็ง และ การจําลองโมเลกุล การฝกทักษะการสื่อสารความรูทางเคมี การฝกทักษะการ
ทํางานรวมกับผูอื่น
General techniques in chemistry and some experiments concerning lectures in
general chemistry; thermochemistry; chemical kinetics; electrochemistry; synthesis of organic
compounds, synthesis of inorganic compound; quantitative analysis, acid-base reaction and titration;
solid state; and molecular modeling; practicing communication skills in chemistry; practicing
teamwork skills
วทคณ ๑๑๘
SCMA 118

๓ (๓-๐-๖)

แคลคูลสั
Calculus

คําอธิบายรายวิชา
ลิ มิ ต ภาวะต อ เนื่ อ ง นิ ย ามและสมบั ติ ข องอนุ พั น ธ อนุ พั น ธ ข องฟ ง ก ชัน พี ช คณิ ต ฟ ง ก ชั น
ลอการิทึม ฟงกชันเลขชี้กําลัง ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน ฟงกชัไฮเพอรโบลิกและฟงกชันไฮเพอรโบลิ
กผกผัน การหาอนุพันธโดยปริยาย อนุพันธอันดับสูง ผลตางเชิงอนุพันธ การประยุกตการหาอนุพันธ รูปแบบยังไม
กําหนดและหลักเกณฑ โลป ตาล ปฏิยานุพันธ และการหาปริพัน ธ เทคนิคการหาปริพันธ ปริพันธไมตรงแบบ การ
ประยุกตการหาปริพันธ ลําดับอนันตและอนุกรมอนันต ฟงกชันของหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน
ของหลายตัวแปร อนุพันธยอย ผลตางเชิงอนุพันธรวมและอนุพันธรวม
Limits; continuity; definition and properties of derivatives; derivatives of algebraic
functions, logarithmic functions, exponential functions, trigonometric functions; inverse trigonometric
functions, hyperbolic functions and inverse hyperbolic functions; implicit differentiation; higher-order
derivatives, differentials, applications of differentiation; indeterminate forms and l' Hospital's rule;
antiderivatives and integration, techniques of integration; improper integrals, applications of
integration, infinite sequences and series; the functions of several variables; limits and continuity of
functions of several variables, partial derivatives; total differentials and total derivatives

๓ (๓-๐-๖)
สมการเชิงอนุพันธสามัญ
วทคณ ๑๖๘
SCMA 168
Ordinary Differential Equations
คําอธิบายรายวิชา
การแนะนําสมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธไม
เชิงเสนอันดับหนึ่ง การประยุกตสมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสอง การประยุกตสมการอันดับ
สอง สมการเชิงเสนอันดับสูง ระบบสมการเชิงเสน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนต
Introduction to ordinary differential equations; linear first order differential
equations; nonlinear first order differential equations; applications of first order equations; second
order linear equations; the applications of second order equations; high order linear equations,
systems of linear equations; matrices; determinants

๑๑๗

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

วทชว ๓๒๔
SCBI 324
คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับรวม
Co-requisite

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ปฏิบัตกิ ารชีวสถิติ
Biostatistics practice

๑ (๑-๐-๓)

วทชว ๓๑๔
SCBI 314
การจัดเตรียมขอมูลทางชีววิทยาเพื่อการวิเคราะหทางสถิติ ฝกปฏิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอรทาง
สถิติแสดงการวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยาดวยสถิติ
Preparing biological data for statistical analysis, Practice in statistic computer
programs, Demonstrate statistical analyses of biological data sets.

๓ (๓-๐-๖)
วทชว๔๒๘
กระบวนการสรางสรรคและออกแบบทางชีววิทยา
SCBI 428
Biocreative process and design
คําอธิบายรายวิชา
ระบุการคนพบตนตอของปญหา กระบวนการแก ไขปญหา การออกแบบแนวคิดและแนวคิด
ริเริ่มสรางสรรคการคนหาขอมูลจากระบบฐานขอมูลสาธารณะ การคนหาขอมูลจากฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนา การวิเคราะหโอกาส เปาหมาย ผูเกี่ยวของ ความคุมคา วิถีชีวิตการ
ประเมินตนเอง จุดออน จุดแข็ง และศักยภาพในการแขงขัน มารยาทและการรวมงานกับผูอื่นการประยุกตใช ทักษะ
กระบวนการคิดเพื่อการวิจัยและพัฒนา การออกแบบประสบการณ การสรางสื่ออยางสรางสรรคเทคนิคการนําเสนอ
แนวคิดแบบตางๆ แนวคิดและมุมมองจากผูมีประสบการณในการพัฒนาเทคโนโลยีการรวมประเมินโครงการกลุม
Problem identification; Problem solving process; Design thinking and creativity;
Information retrievalfrom public and IP databases; Law and regulation; Opportunity analysis:
Identification of target(s),stakeholder(s), value and implementation; SWOT analysis: strengths,
weaknesses and competitiveness; Social etiquette and collaborative skill; Applied creativity in
research and development, Design experiences, Creation of creative media, Presentation and idea
pitching, Idea and point of view from the experts in research and development; Project peer reviews
๓. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐาน
กระทรวงศึกษาธิการระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรากฎดังนี้

หมวดวิชา
x หมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป
-กลุมวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

หลักสูตรปริญญาตรี
เกณฑมาตรฐานฯ
หลักสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ทางวิชาการ
แบบพิสฐิ วิธาน
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๔
กอน
หลัง
กอน
หลัง
(หลักสูตร ๔ ป) ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง
ไมนอยกวา ๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๑๒

๑๑๘

๑๐

๑๒

๑๐

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

หมวดวิชา
- กลุมวิชาภาษา
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
x หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
- วิชาเฉพาะดานบังคับ
- วิชาเฉพาะดานเลือก
x หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

หลักสูตรปริญญาตรี
เกณฑมาตรฐานฯ
หลักสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ทางวิชาการ
แบบพิสฐิ วิธาน
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๔
กอน
หลัง
กอน
หลัง
(หลักสูตร ๔ ป) ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง
๑๒
๑๕
๑๒
๑๕
๕
๕
๖
๖

ไมนอยกวา ๖

๙๐
๓๕
๓๙
๑๖
๖

๙๒
๓๕
๔๑
๑๖
๖

๙๔
๓๕
๔๓
๑๖
๖

๙๖
๓๕
๔๕
๑๖
๖

ไมนอยกวา ๑๒๐

๑๒๖

๑๒๘

๑๓๐

๑๓๒

ไมนอยกวา ๘๔

การปรับปรุงรายวิชาในโครงสรางหลักสูตรและการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ กับหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียด ดังนี้
z หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน ๑๐ หนวยกิต
มมศท ๑๐๑ การศึ ก ษาทั่ ว ไปเพื่ อ การพั ฒ นา ๒(๑-๒-๓) มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนา
MUGE 101 มนุษย
MUGE 101 มนุษย
General Education for Human
General Education for
Development
Human
Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย ๓(๒-๒-๕) มมศท ๑๐๒ สั ง คมศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นา
MUGE 102 Social Studies for Human
MUGE 102 มนุษย
Development
Social Studies for Human
Development
มมศท ๑๐๓ ศิ ล ปวิ ท ยาการเพื่ อ การพั ฒนา ๒(๑-๒-๓) มมศท ๑๐๓ ศิล ปวิ ทยาการเพื่ อ การพั ฒ นา
MUGE 103 มนุษย
MUGE 103 มนุษย
Arts and Science for Human
Arts and Science for
Development
Human
Development
สวศท ๑๐๓ เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
ENGE 103 Economics in Everyday Life
สสมน ๑๒๕ จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒(๒-๐-๔)
SHHU 125 Professional Code of Ethics

๑๑๙

หมายเหตุ
หนวยกิต
๒(๑-๒-๓)

คงเดิม

๓(๒-๒-๕)

คงเดิม

๒(๑-๒-๓)

คงเดิม

ยกเลิกการเรียน
ยกเลิกการเรียน

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วทชว ๒๒๐ จริยธรรมเพื่อชีวิต
SCBI 220 Ethics for Life

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาไทย จํานวน ๑๕ หนวยกิต
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการ
๓(๒-๒-๕) ศศภท ๑๐๐
LATH 100 สื่อสาร
LATH 100
Art of Using Thai Language in
Communication
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓(๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103 English Level 1
LAEN 103
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓(๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104 English Level II
LAEN 104
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓(๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105 English Level 3
LAEN 105
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓(๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106 English Level 4
LAEN 106
ศศภอ ๑๓๖
LAEN 136
ศศภอ ๒๒๒
LAEN 222
ศศภอ ๒๒๓
LAEN 223

ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
Art of Using Thai Language
in Communication
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
English Level 1
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
English Level II
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
English Level 3
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
English Level 4
การอานและการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร
Reading and Writing for
Communication
Reading and Writing for
Communication
การนําเสนอผลงานเปน
ภาษาอังกฤษ
การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
ตามสถานการณ
Situational-based
Communicative English

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร จํานวน ๕ หนวยกิต
สวศท ๑๐๔ ภยันตรายและความปลอดภัยใน ๓(๓-๐-๖)
ชีวิตประจําวัน
ENGE 104 Dangers and Safety in Daliy
Life
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดลอม ๓(๓-๐-๖)
ENGE 105 Integrating Health and
Environment
๓(๓-๐-๖)
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกตงานคอมพิวเตอร
ITCS 155 Computer Applications/
วทชว ๒๓๐ ความหลากหลายในโลกของ
SCBI 230 สิ่งมีชีวิต
Diversity of The Living
World

๑๒๐

หมายเหตุ
หนวยกิต
๓(๓-๐-๖)

เปดรายวิชาใหม

๓(๒-๒-๕)

คงเดิม

๓(๒-๒-๕)

คงเดิม

๓(๒-๒-๕)

คงเดิม

๓(๒-๒-๕)

คงเดิม

๓(๒-๒-๕)

คงเดิม

๓ (๓-๐-๖)

เพิ่มรายวิชาใหม

๒ (๒-๐-๔)

เพิ่มรายวิชาใหม

๒ (๒-๐-๔)

เพิ่มรายวิชาใหม

ยกเลิกการเรียน

ยกเลิกการเรียน
ยกเลิกการเรียน
๓(๓-๐-๖)

เปดรายวิชาใหม

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๙๒ หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน จํานวน ๓๕ หนวยกิต
วทคม ๑๐๙ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
๑(๐-๓-๑)
SCCH 109 General Chemistry
Laboratory
วทคณ ๑๐๓ แคลคูลัส
๓(๓-๐-๖)
SCMA 103 Calculus
วทคณ ๑๖๓ สมการเชิงอนุพันธสามัญ
๓(๓-๐-๖)
SCMA 163 Ordinary Differential
Equations
วทคณ ๑๘๐ สถิติศาสตรขั้นแนะนํา
๒(-๒-๐-๔)
SCMA 180 Introduction to Statistics

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

รหัสวิชา

วทคม ๑๐๓
SCCH 103
วทคม ๑๐๔
SCCH 104

วทคม ๒๒๐
SCCH 220
วทคม ๒๒๙
SCCH 229

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II
ชีววิทยาทั่วไป ๑
General Biology I
ชีววิทยาทั่วไป ๒
General Biology II
ชีวสถิติ
Biostatistics
เคมีทั่วไป ๑
General Chemistry I
เคมีทั่วไป ๒
General Chemistry II

ยกเลิกการเรียน
ยกเลิกการเรียน
ยกเลิกการเรียน

๑(๐-๓-๑) วทชว ๑๐๒
SCBI 102
๑(๐-๓-๑) วทชว ๑๐๔
SCBI 104
๒(๒-๐-๔) วทชว ๑๒๑
SCBI 121
๓(๓-๐-๖) วทชว ๑๒๒
SCBI 122
๓ (๓-๐-๖) วทชว ๓๑๔
SCBI 314
วทชว ๓๒๔
SCBI 324
๓(๓-๐-๖) วทคม ๑๐๓
SCCH 103
๓(๓-๐-๖) วทคม ๑๐๔
SCCH 104
วทคม ๑๐๗
SCCH 107

เคมีอินทรีย
๓(๓-๐-๖) วทคม ๒๒๐
Organic Chemistry
SCCH 220
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
๑(๐-๓-๑) วทคม ๒๒๙
Organic Chemistry Laboratory
SCCH 229

วทฟส ๑๕๗ ฟสิกส ๑
SCPY 157 Physics I
วทฟส ๑๕๘ ฟสิกส ๒

หมายเหตุ
หนวยกิต
ยกเลิกการเรียน

วทคณ ๑๑๘
SCMA 118
วทคณ ๑๖๘
SCMA 168
วทชว ๑๐๒
SCBI 102
วทชว ๑๐๔
SCBI 104
วทชว ๑๒๑
SCBI 121
วทชว ๑๒๒
SCBI 122
วทชว ๓๑๔
SCBI 314

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อรายวิชา

๓(๓-๐-๖) วทฟส ๑๕๗
SCPY 157
๓(๓-๐-๖) วทฟส ๑๕๘

๑๒๑

แคลคูลัส
Calculus
สมการเชิงอนุพันธสามัญ
Ordinary Differential
Equations
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II
ชีววิทยาทั่วไป ๑
General Biology I
ชีววิทยาทั่วไป ๒
General Biology II
ชีวสถิติ
Biostatistics
ปฎิบัติการชีวสถิติ
Biostatistics Practice
เคมีทั่วไป ๑
General Chemistry I
เคมีทั่วไป ๒
General Chemistry II
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry
Laboratory
เคมีอินทรีย
Organic Chemistry
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
Organic Chemistry
Laboratory
ฟสิกส ๑
Physics I
ฟสิกส ๒

๓(๓-๐-๖)

เปดรายวิชาใหม

๓(๓-๐-๖)

เปดรายวิชาใหม

๑(๐-๓-๑)

คงเดิม

๑(๐-๓-๑)

คงเดิม

๒(๒-๐-๔)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๑ (๑-๐-๓)

เปดรายวิชาใหม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๑(๐-๓-๑)

เปดรายวิชาใหม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๑(๐-๓-๑)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต รหัสวิชา
SCPY 158 Physics II
SCPY 158
วทฟส ๑๙๑ ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
๑(๐-๓-๑) วทฟส ๑๙๑
SCPY 191 Introductory Physics
SCPY 191
Laboratory
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน ๔๑ หนวยกิต
วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาเบื้องตน
๓(๒-๓-๕) วทจช ๒๐๓
SCMI 203 Basic Microbiology
SCMI 203
วทชค ๒๐๓ ชีวิเคมีเบื้องตน
๓(๓-๐-๖) วทชค ๒๐๓
SCBC 203 Basic Biochemistry
SCBC 203
วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
๑(๐-๓-๑) วทชค ๒๐๔
SCBC 204 Basic Biochemistry
SCBC 204
Laboratory
วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตรทั่วไป
๓(๓-๐-๖) วทพฤ ๒๘๖
SCPL 286 General Botany
SCPL 286
วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทั่วไป
๑(๐-๓-๑) วทพฤ ๒๘๗
SCPL 287 General Botany Laboratory
SCPL 287
๔(๓-๒-๗) วทชว ๒๐๘
วทชว ๒๐๘ สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
SCBI 208 Invertebrate Zoology
SCBI 208
วทชว ๒๔๐ พันธุศาสตรทั่วไป
๓(๓-๐-๖) วทชว ๒๔๐
SCBI 240 General Genetics
SCBI 240
๔(๔-๐-๘) วทชว ๒๗๐
วทชว ๒๗๐ ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
พื้นฐาน
SCBI 270 Basic Cell and Molecular
SCBI 270
Biology
๔(๓-๒-๗) วทชว ๓๐๕
วทชว ๓๐๕ สัตวมีกระดูกสันหลัง
SCBI 305 Vertebrate Zoology
SCBI 305
วทชว ๓๒๒ วิวัฒนาการ
๓(๓-๐-๖) วทชว ๓๒๒
SCBI 322 Evolution
SCBI 322
วทชว ๓๙๙ นิเวศวิทยาทั่วไป
๓(๒-๓-๕) วทชว ๓๙๙
SCBI 399 General Ecology
SCBI 399
วทชว ๔๒๘
SCBI 428
วทชว ๔๗๑ สัมมนาทางชีววิทยา ๑
SCBI 471 Seminar in Biology I
วทชว ๔๗๒ สัมมนาทางชีววิทยา ๒
SCBI 472 Seminar in Biology II
วทชว ๔๘๓ โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
SCBI 483 Senior Project in Biology I
วทชว ๔๘๔ โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
SCBI 484 Senior Project in Biology II
หมวดวิชาเฉพาะเลือก จํานวน ๑๖ หนวยกิต
วทชว ๓๐๔ วิทยาศาสตรทางทะเล

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อรายวิชา
Physics II
ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
Introductory Physics
Laboratory

๑(๑-๐-๒) วทชว ๔๗๑
SCBI 471
๑(๑-๐-๒) วทชว ๔๗๒
SCBI 472
๒(๐-๔-๒) วทชว ๔๘๓
SCBI 483
๒(๐-๔-๒) วทชว ๔๘๔
SCBI 484

จุลชีววิทยาเบื้องตน
Basic Microbiology
ชีวิเคมีเบื้องตน
Basic Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
Basic Biochemistry
Laboratory
พฤกษศาสตรทั่วไป
General Botany
ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทั่วไป
General Botany Laboratory
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
พันธุศาสตรทั่วไป
General Genetics
ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
พื้นฐาน
Basic Cell and Molecular
Biology
สัตวมีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
วิวัฒนาการ
Evolution
นิเวศวิทยาทั่วไป
General Ecology
กระบวนการสรางสรรคและ
ออกแบบทางชีววิทยา
Biocreative Process and
Design
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
Seminar in Biology I
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
Seminar in Biology II
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
Senior Project in Biology I
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
Senior Project in Biology II

๔(๓-๒-๗) วทชว ๓๐๔

วิทยาศาสตรทางทะเล

๑๒๒

หมายเหตุ
หนวยกิต
๑(๐-๓-๑)

คงเดิม

๓(๒-๓-๕)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๑(๐-๓-๑)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๑(๐-๓-๑)

คงเดิม

๔(๓-๒-๗)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๔(๔-๐-๘)

คงเดิม

๔(๓-๒-๗)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๓(๒-๓-๕)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

เปดรายวิชาใหม

๑(๑-๐-๒)

คงเดิม

๑(๑-๐-๒)

คงเดิม

๒(๐-๔-๒)

คงเดิม

๒(๐-๔-๒)

คงเดิม

๔(๓-๒-๗)

คงเดิม

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
รหัสวิชา
SCBI 304
วทชว ๓๑๗
SCBI 317
วทชว ๓๑๙
SCBI 319
วทชว 327
SCBI 327
วทชว ๓๕๐
SCBI 350
วทชว ๓๕๒
SCBI 352
วทชว ๓๕๕
SCBI 355
วทชว ๓๕๖
SCBI 356
วทชว ๓๖๐
SCBI 360
วทชว ๓๖๑
SCBI 361
วทชว ๓๖๓
SCBI 363
วทชว ๓๗๒
SCBI 372
วทชว ๓๗๓
SCBI 373
วทชว ๔๑๘
SCBI 418
วทชว ๔๓๓
SCBI 433
วทชว ๔๓๔
SCBI 434
วทชว ๔๔๐
SCBI 440
วทชว ๔๕๓

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื่อรายวิชา
Marine Science
ชีววิทยาการเจริญ
Developmental Biology
หลักสําคัญสรีรวิทยาของพืช
Essential Plant Physiology
หลักสําคัญสรีรวิทยาของสัตว
Principles of Animal
Physiology
ปฎิสมั พันธระหวางโฮสตและจุลิ
นทีย
Host-Microbe Interactions
ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา
Microtechnique in Biology
ปรสิตวิทยา
Parasitoloty
กีฎวิทยาพื้นฐาน
Basic Entomology
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมพื้นฐาน
Basic Environmental Science
การจัดการคุณภาพน้ํา
Water Quality Management
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
Environmental Microbiology
การประยุกตใชในชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
Molecular Biology
Applications
เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
Basic Techmiques in
Molecular Biology
หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Principles of Plant Tissue
Culture
ชีววิทยาระดับโมเลกุลทาง
การแพทย
Molecular Biology in
Medicine
การควบคุมการแสดงออกของยีน
Regulation of Gene
Expression
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
วิวัฒนาการรวม

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

หนวยกิต

รหัสวิชา
SCBI 304
๓(๓-๐-๖) วทชว ๓๑๗
SCBI 317
๔(๓-๒-๗) วทชว ๓๑๙
SCBI 319
๔(๓-๒-๗) วทชว 327
SCBI 327
๓(๒-๒-๕) วทชว ๓๕๐
SCBI 350
๓(๒-๒-๕) วทชว ๓๕๒
SCBI 352
๔(๓-๒-๗) วทชว ๓๕๕
SCBI 355
๔(๓-๒-๗) วทชว ๓๕๖
SCBI 356
๒(๒-๐-๔) วทชว ๓๖๐
SCBI 360
๓(๒-๒-๕) วทชว ๓๖๑
SCBI 361
๓(๓-๐-๖) วทชว ๓๖๓
SCBI 363
๓(๓-๐-๖) วทชว ๓๗๒
SCBI 372
๒(๐-๔-๒) วทชว ๓๗๓
SCBI 373
๓(๑-๔-๔) วทชว ๔๑๘
SCBI 418
๓(๓-๐-๖) วทชว ๔๓๓
SCBI 433
๓(๓-๐-๖) วทชว ๔๓๔
SCBI 434
๓(๓-๐-๖) วทชว ๔๔๐
SCBI 440
๒(๒-๐-๔) วทชว ๔๕๓

๑๒๓

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อรายวิชา
Marine Science
ชีววิทยาการเจริญ
Developmental Biology
หลักสําคัญสรีรวิทยาของพืช
Essential Plant Physiology
หลักสําคัญสรีรวิทยาของสัตว
Principles of Animal
Physiology
ปฎิสัมพันธระหวางโฮสตและจุลิ
นทีย
Host-Microbe Interactions
ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา
Microtechnique in Biology
ปรสิตวิทยา
Parasitoloty
กีฎวิทยาพื้นฐาน
Basic Entomology
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมพื้นฐาน
Basic Environmental Science
การจัดการคุณภาพน้ํา
Water Quality Management
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
Environmental Microbiology
การประยุกตใชในชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
Molecular Biology
Applications
เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
Basic Techmiques in
Molecular Biology
หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Principles of Plant Tissue
Culture
ชีววิทยาระดับโมเลกุลทาง
การแพทย
Molecular Biology in
Medicine
การควบคุมการแสดงออกของยีน
Regulation of Gene
Expression
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
วิวัฒนาการรวม

หมายเหตุ
หนวยกิต
๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๔(๓-๒-๗)

คงเดิม

๔(๓-๒-๗)

คงเดิม

๓(๒-๒-๕)

คงเดิม

๓(๒-๒-๕)

คงเดิม

๔(๓-๒-๗)

คงเดิม

๔(๓-๒-๗)

คงเดิม

๒(๒-๐-๔)

คงเดิม

๓(๒-๒-๕)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๒(๐-๔-๒)

คงเดิม

๓(๑-๔-๔)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๒(๒-๐-๔)

คงเดิม

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื่อรายวิชา
Coevolution
ชีววิทยาของพาหะนําโรค
Vector Biology
การควบคุมโดยชีววิธี
Biological Control
การจัดการแมลงศัตรูแบบบูรณา
การ
Integrated Pest Management
วทชว ๔๖๓ ชีววิทยาเชิงอนุรักษขั้นพื้นฐาน
SCBI 463 Basic Conservation Biology
วทชว ๔๖๗ สหวิทยาการการศึกษาความ
SCBI 467 หลากหลายทางชีวภาพ
Interdisciplinary Approaches
to Biodiversity
วทชว ๔๗๐ วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน
SCBI 470 Basic Immunology
หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต
รหัสวิชา
SCBI 453
วทชว ๔๕๔
SCBI 454
วทชว ๔๕๕
SCBI 455
วทชว ๔๕๖
SCBI 456

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

หนวยกิต

รหัสวิชา
SCBI 453
๔(๓-๒-๗) วทชว ๔๕๔
SCBI 454
๓(๓-๐-๖) วทชว ๔๕๕
SCBI 455
๓(๓-๐-๖) วทชว ๔๕๖
SCBI 456
๓(๓-๐-๖) วทชว ๔๖๓
SCBI 463
๓(๓-๐-๖) วทชว ๔๖๗
SCBI 467
๓(๒-๓-๕) วทชว ๔๗๐
SCBI 470

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อรายวิชา
Coevolution
ชีววิทยาของพาหะนําโรค
Vector Biology
การควบคุมโดยชีววิธี
Biological Control
การจัดการแมลงศัตรูแบบบูรณา
การ
Integrated Pest Management
ชีววิทยาเชิงอนุรักษขั้นพื้นฐาน
Basic Conservation Biology
สหวิทยาการการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
Interdisciplinary Approaches
to Biodiversity
วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน
Basic Immunology

หมายเหตุ
หนวยกิต
๔(๓-๒-๗)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๓(๒-๓-๕)

คงดิม

z หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต การปรับปรุงเหมือนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๙๖ หนวยกิต
กลุมวิชาแกน จํานวน ๓๕ หนวยกิต การปรับปรุงเหมือนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน ๔๕ หนวยกิต การปรับปรุงเหมือนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ (ยกเวนรายวิชา วทชว 483 โครงงานวิจัยทาง
ชีววิทยา ๑ และ SCBI 484 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา) และศึกษาเพิ่มอีก ๘ หนวยกิต ดังนี้
วทชว ๓๐๐ ปญหาพิเศษทางชีววิทยา
๒(๑-๓-๓) วทชว ๓๐๐ ปญหาพิเศษทางชีววิทยา
๒(๑-๓-๓) คงเดิม
SCBI 300 Special Problems in Biology
SCBI 300 Special Problems in
Biology
วทชว ๔๙๙ วิทยานิพนธปริญญาตรี
๖(๐-๑๒-๖) วทชว ๔๙๙ วิทยานิพนธปริญญาตรี
๖(๐-๑๒-๖) คงเดิม
SCBI 499 Undergraduate Thesis
SCBI 499 Undergraduate Thesis
กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก จํานวน ๑๖ หนวยกิต โดยแบงเปน วิชาเฉพาะดานเลือก จํานวน ๑๓ หนวยกิต (การปรับปรุงเหมือนหลักสูตรปริญญาตรี ทาง
วิชาการ) และ กลุมวิชาเฉพาะเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓ หนวยกิต ดังนี้
วทคร ๕๐๐ ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
๓(๓-๐-๖) วทคร ๕๐๐ ชีววิทยาระดับเซลลและ
วทคร ๕๐๐ คงเดิม
SCID 500 Cell and Molecular Biology
SCID 500 โมเลกุล
SCID 500
Cell and Molecular
Biology
วทคร ๕๐๒ วิทยาการเรื่องเซลล
๒(๒-๐-๔) วทคร ๕๐๒ วิทยาการเรื่องเซลล
๒ (๒-๐-๔) คงเดิม
SCID 502 Cell Science
SCID 502 Cell Science
วทคร ๕๐๓
SCID 503

วิ ท ยาศาสตร ชี ว ภาพเชิ ง ระบบ
Systematic Bioscience

๓ (๓-๐-๖)

วทคร ๕๐๓ วิทยาศาสตรชีวภาพเชิง
SCID 503 ระบบ
Systematic Bioscience

๑๒๔

๓ (๓-๐-๖)

คงเดิม

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

วทคร ๕๐๕
SCID 505

นิ เ ว ศ วิ ท ย า เ ชิ ง ร ะ บ บ แ ล ะ ๓(๓-๐-๖) วทคร ๕๐๕ นิเวศวิทยาเชิงระบบและ
อุบัติการโรค
SCID 505 อุบัติการโรค
Systematic Ecology and
Systematic Ecology and
Disease Emergence
Disease Emergence
หมวดวิชาเฉพาะเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต จากรายวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยมหิดล

๑๒๕

วทคร ๕๐๕ คงเดิม
SCID 505

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ภาคผนวก ๖
รายละเอียดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยพิเศษ

๑๒๖

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ภาคผนวกรายละเอียดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยพิเศษ
ก. อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาวสังวรณ กิจทวี
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน N-514/1 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Entomology
University of Massachusetts, U.S.A.
๒๕๓๒
วท.ม.
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๒
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒๕๒๐
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
ชีววิทยาประชากรของแมลงทางการแพทยและการเกษตร นิเวศวิทยาพันธุศาสตร
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Julsirikul D, Haymer DS, Kitthawee S. Genetic structure and diversity of the
Diachasmimorphalongicaudata species complex in Thailand: SSCP analysis of
mitochondrial 16S rDNA and COI DNA sequences. Biochem Syst Ecol. 2017;71:59-68.
๒. Kitthawee S, Dujardin JP. The Diachasmimorpha longicaudata complex in Thailand
discriminated by its wing venation. Zoomorphology. 2016;135:323-32.
๓. Arthan W, Sumrandee C, Hirunkanokpun S, Kitthawee S, Baimai V, Trinachartvanit W, Ahantarig
A. Detection of Coxiella-like endosymbiont in Haemaphysalis tick in Thailand. Ticks Tick
Borne Dis. 2015;6(1):63-8.
๔. Sumrandee C, Hirunkanokpun S, Doornbos K, Kitthawee S, Baimai V, Grubhoffer L, Trinachartvanit
W, Ahantarig A. Molecular detection of Rickettsia species in Amblyomma ticks collected
from snakes in Thailand. Ticks Tick Borne Dis. 2014;5(6):632-40.
๕. Homchan S, Haymer DS, Kitthawee S. Microsatellite marker variation in populations of the melon
fly parasitoid, Psyttalia fletcheri. ScienceAsia. 2014;40:348-354.
๖. Harrington LC, Fleishe A, Ruiz-Moreno D, Vermeylen F, Wa CV, Poulson RL, Edman JD, Clark JM,
Jones JW, Kitthawee S, Scott TW. Heterogeneous feeding patterns of the dengue vector,
Aedes aegypti, on individual human hosts in rural Thailand. PLoS Negl Trop Dis.
2014;8(8):e3048.
๗. Wikraiphat C, Pudla M, Baral P, Kitthawee S, Utaisincharoen P. Activation of NADPH oxidase is
essential, but not sufficient, in controlling intracellular multiplication of Burkholderia
pseudomallei in primary human monocytes. Pathog Dis. 2014;71(1): 69-72.

๑๒๗
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คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๘. Julsirikul D, Worapong J, Kitthawee S. Analysis of mitochondrial COI sequences of the
Diachasmimorpha longicaudata (Hymenoptera: Braconidae) species complex in
Thailand. Entomol Sci. 2014;17: 231-9.
๙. Kitthawee S. ITS2 sequence variations among members of Diachasmimorpha longicaudata
complex (Hymenoptera: Braconidae) in Thailand. J Asia-Pacific Entomol. 2013;16:173-9.
๑๐. Dujardin JP, Kitthawee S. Phenetic structure of two Bactrocera tau cryptic species (Diptera:
Tephritidae) infesting Momordica cochinchinensis (Cucurbitaceae) in Thailand and Laos.
Zoology. 2013;116:129-38.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๓๑๔
ชีวสถิติ
๓ (๓-๐-๖)
๔ วทชว ๓๕๖
กีฏวิทยาพื้นฐาน
๔ (๓-๒-๗)
๕ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๖ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๗ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๘ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๔ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๕ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๖ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
อื่นๆ
๒. ชื่อ-นามสกุล นายประหยัด โภคฐิติยุกต
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน B-410/1 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
๑๒๘
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คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
Ph.D.
M.S.

สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Engineering
University of Melbourne, Australia
๒๕๔๒
Environmental Science and Virginia Tech, U.S.A.
๒๕๓๒
Engineering
วท.ม.
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๔
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๑
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
การสลายน้ํามันดวยจุลินทรีย การบําบัดสิ่งแวดลอมที่ปนเปอนน้ํามันและโลหะหนักดวยชีวภาพ
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘)
๑. Sricoth T, Pokethitiyook P, Kruatrachue M, Poolpak T. Fatty acid methyl ester production from
industrial waste by Rhodococcus erythropolis IGTS8 and Rhodococcus gordoniae R3.
ScienceAsia. 2016;42(2):99-108.
๒. Jampasri K, Pokethitiyook P, Kruatrachue M, Ounjai P, Kumsopa A. Phytoremediation of fuel oil
and lead co-contaminated soil by Chromolaena odorata in association with Micrococcus
luteus. Int J Phytoremediation. 2016;18(10):994-1001.
๓. Sirikhachornkit A, Vuttipongchaikij S, Suttangkakul A, Yokthongwattana K, Juntawong P,
Pokethitiyook P, Kangvansaichol K, Meetam M. Increasing the triacylglycerol content in
Dunaliella tertiolecta through isolation of starch-deficient mutants. J Microbiol
Biotechnol. 2016;26(5):854-66.
๔. Seepratoomrosh J, Pokethitiyook P, Meetam M, Yokthongwattana K, Yuan WQ, Pugkaew W,
Kangvansaichol K. The effect of light stress and other culture conditions on
photoinhibition and growth of Dunaliella tertiolecta. Appl Biochem Biotechnol.
2016;178(2):396-407.
๕. Sooksawat N, Meetam M, Kruatrachue M, Pokethitiyook P, Inthorn D. Equilibrium and kinetic
studies on biosorption potential of charophyte biomass to remove heavy metals from
synthetic metal solution and municipal wastewater. Bioremediat J 2016;20(3):240-51.
๖. Limcharoensuk T, Sooksawat N, Sumarnrote A, Awutpet T, Kruatrachue M, Pokethitiyook P,
Auesukaree C. Bioaccumulation and biosorption of Cd2+and Zn2+ by bacteria isolated
from a zinc mine in Thailand. Ecotoxicol Environ Saf. 2015;122:322-30.
๗. Dummee V, Tanhan P, Kruatrachue M, Damrongphol P, Pokethitiyook P. Histopathological
changes in snail, Pomacea canaliculata, exposed to sub-lethal copper sulfate
concentrations. Ecotoxicol Environ Saf. 2015;122:290-295.
๘. Chayapan P, Kruatrachue M, Meetam M, Pokethitiyook P. Phytoremediation potential of Cd and
Zn by wetland plants, Colocasia esculenta Schott, Cyperus malaccensis Lam. and Typha
angustifolia L. grown in hydroponics. J Environ Biol. 2015;36(5):1179-83.

๑๒๙

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
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คณะวิทยาศาสตร
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๙. Chayapan P, Kruatrachue M, Meetam M, Pokethitiyook P. Effects of amendments on growth and
uptake of Cd and Zn by wetland plants, Typha angustifolia and Colocasia esculenta
from contaminated sediments. Int J Phytoremediation. 2015;17(9):900-6.
๑๐. Putwattana N, Kruatrachue M, Kumsopa A, Pokethitiyook P. Evaluation of Organic and Inorganic
Amendments on Maize Growth and Uptake of Cd and Zn from Contaminated Paddy
Soils. Int J Phytoremediation. 2015;17(2):165-74.
๑ ๑ . Dummee V, Kruatrachue M, Trinachartvanit W, Pokethitiyook P, Damrongphol P.
Bioaccumulation of heavy metals in water, sediments, aquatic plant and
histopathological effects on the golden apple snail in Beung Boraphet reservoir, Thailand.
Ecotoxicol Environ Saf. 2013;86:204-12.
๑ ๒ . Sriwongchai S, Pokethitiyook P, Kruatrachue M, Bajwa PK, Lee H. Screening of selected
oleaginous yeasts for lipid production from glycerol and some factors which affect lipid
production by Yarrowia lipolytica strains. J Microbiol Biotechnol Food Sci.
2013;2(5):2344-8.
๑ ๓ . Sooksawat N, Meetam M, Kruatrachue M, Pokethitiyook P, Nathalang K. Phytoremediation
potential of charophytes: Bioaccumulation and toxicity studies of cadmium, lead and
zinc. J Environ Sci (China). 2013;25(3):596-604.
๑ ๔ . Satiracoo P, Pokethitiyook P, Lenbury Y, Potivichayanon S, Agarwal RP. Development,
experimental validation and sensitivity analysis of a mathematical model of biofiltration
for hydrogen sulfide removal. Int J Math Mod Meth Appl Sci. 2013;7(6):657-65.
๑ ๕ . Meeinkuirt W, Kruatrachue M, Tanhan P, Chaiyarat R, Pokethitiyook P. Phytostabilization
potential of Pb mine tailings by two grass species, Thysanolaena maxima and Vetiveria
zizanioides, Water Air Soil Pollut. 2013;224(10):1750-5.
ผลงานอื่นๆ
Book Chapter
๑. Upatham ES, Kruatrachue M, Pokethitiyook P, Panich-Pat T, Lanza GR. Phytoremediation in
Thailand: A Summary of Selected Research and Case Histories. In, Ansari AA et al. (eds.),
Phytoremediation: Management of Environmental Contaminants, 2015;1. Springer
International Publishing, Switzerland.
๒. Sricoth T, Pokethitiyook P, Poolpak T, Kruatrachue M. Desulfurization of Oil by Recombinant
Rhodococcus Gordoniae Strain R3. In, B. Saha (ed.), Environmental Science and
Sustainable Development. World Scientific, Singapore. 2016;506.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
จํานวนหนวยกิต
ชื่อรายวิชา
รหัสรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๑๓๐
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โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๓ วทชว ๓๖๐
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมพื้นฐาน
๔ วทชว ๓๖๑
การจัดการคุณภาพน้ํา
๕ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๖ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๗ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๘ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
อื่นๆ

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
วทชว ๑๐๒
วทชว ๑๐๔
วทชว ๓๖๐
วทชว ๓๖๑
วทชว ๔๗๑
วทชว ๔๗๒
วทชว ๔๘๓
วทชว ๔๘๔

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมพื้นฐาน
การจัดการคุณภาพน้ํา
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒

๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)

-

๓. ชื่อ-นามสกุล นางปทมาภรณ กฤตยพงษ
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน CVVD MU Salaya คณะวิทยาศาสตร (ศาลายา)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Entomology
University of Massachusetts, U.S.A.
๒๕๓๒
วท.ม.
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๔
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
๒๕๒๑
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
พาหะและโรคที่นําโดยพาหะ การควบคุมพาหะนําโรค นิเวศสุขภาพ การจัดการระบบนิเวศและสุขภาพองค
รวม
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Kittayapong P, Olanratmanee P, Maskhao P, Byass P, Logan J, Tozan Y, Louis V, Gubler DJ, WilderSmith A. Mitigating diseases transmitted by Aedes mosquitoes: A cluster-randomised trial
of permethrin-impregnated school uniforms. PLoS Negl Trop Dis. 2017;11(1):e0005197.
๑๓๑
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๒. Ratanawong P, Kittayapong P, Olanratmanee P, Wilder-Smith A, Byass P, Tozan Y, Dambach P,
Montenegro Quiñonez CA, Louis VR. (2016). Spatial Variations in Dengue Transmission in
Schools in Thailand. PLoS ONE. 2016;11(9), e0161895.
๓. Souris M, Gonzalez D, Wiriyarat W, Chumpolbanchorn K, Khaklang S, Ninphanomchai S, Paungpin
W, Chaiwattanarungruengpaisan S, Sariya L, Selenic D, Gouilh MAR, Kittayapong P,
Gonzalez JP. Potential role of fresh water apple snails on H5N1 influenza virus
persistence and concentration in nature. Air Water Borne Dis. 2015;4: 119.
๔. Souris M, Selenic D, Khaklang S, Ninphanomchai S, Minet G, Gonzalez JP, Kittayapong P. Poultry
farm vulnerability and risk of avian influenza re-emergence in Thailand. Int J Environ Res
Public Health. 2014;11(1),934-51.
๕. Ninphanomchai S, Chansang C, Hii YL, Rocklöv J, Kittayapong P. Predictiveness of disease risk in
a global outreach tourist setting in Thailand using meteorological data and vector-borne
disease incidences. Int J Environ Res Public Health. 2014;11(10):10694-709.
๖. Khaklang S, Kittayapong P. Species composition and blood meal analysis of mosquitoes
collected from a tourist island, Koh Chang, Thailand. J Vector Ecol. 2014;39(2):448-52.
๗. Chandler JA, Thongsripong P, Green A, Kittayapong P, Wilcox BA, Schroth GP, Kapan DD, Bennett
SN. Metagenomic shotgun sequencing of a Bunyavirus in wild-caught Aedes aegypti from
Thailand informs the evolutionary and genomic history of the Phleboviruses. Virology.
2014;64–465:312–19.
๘. Murray N, Jansarikij S, Olanratmanee P, Maskhao P, Souares A, Wilder-Smith A, Kittayapong P,
Louis VR. Acceptability of impregnated school uniforms for dengue control in Thailand:
A mixed methods approach. Glob Health Action. 2014;7:24887.
๙. Tozan Y, Ratanawong P, Louis VR, Kittayapong P, Wilder-Smith A. Use of insecticide-treated
school uniforms for prevention of dengue in school children: A cost-effectiveness
analysis. PLoS ONE. 2014;9(9):e108017.
๑ ๐ . Massad E, Amaku M, Coutinho FAB, Kittayapong P, Wilder-Smith A. Theoretical impact of
insecticide-impregnated school uniforms on dengue incidence in Thai children. Glob
Health Action. 2013;6(1).
๑๑. Olanratmanee P, Kittayapong P, Chansang C, Hoffmann AA, Weeks AR, Endersby NM. Population
genetic structure of Aedes (Stegomyia) aegypti (L.) at a micro-spatial scale in Thailand:
Implications for a dengue suppression strategy. PLoS Negl Trop Dis. 2013;7(1):e1913.
๑๒. Thongsripong P, Green A, Kittayapong P, Kapan D, Wilcox B, Bennett S. Mosquito vector diversity
across habitats in central Thailand endemic for dengue and other arthropod-borne
diseases. PLoS Negl Trop Dis. 2013;7(10):e2507.

๑๓๒

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
ที่

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)

๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๓ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๔ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๕ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๖ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๗ วทชว ๔๕๔
ชีววิทยาของพาหะนําโรค
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
อื่นๆ

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
วทชว ๑๐๒
วทชว ๑๐๔
วทชว ๔๗๑
วทชว ๔๗๒
วทชว ๔๘๓
วทชว ๔๘๔

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๔ (๓-๒-๗)
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)

-

๔. ชื่อ-นามสกุล นายสมโภชน ศรีโกสามาตร
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน N-507-508 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Ph.D.
Zoology
University of Florida, U.S.A.
วท.ม.
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
นิเวศวิทยาและการอนุรักษ ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษสัตวปา
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑๓๓

พ.ศ.
๒๕๓๐
๒๕๒๓
๒๕๒๐

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑. Prayong N, Srikosamatara S. Cutting trees in a secondary forest to increase gaur Bos gaurus
numbers in Khao Phaeng Ma Reforestation area, Nakhon Ratchasima Province, Thailand.
Conservation Evidence. 2017; 14:5-9.
๒. Kritsampan K, Milne JR, Srikosamatara S, Jitklang S, Jeratthitikul E. Flower-visiting arthropods of
the invasive weed, Lantana camara L. Trop Nat Hist. 2016;16:7-19.
๓. Kolsatsenee I, Srikosamatara S. Applying “Diffusion of innovation” theory and social marketing
for the recovery of pileated gibbon Hylobates pileatus in North Ta-riu watershed, Khao
Soi Dao wildlife sanctuary, Thailand. Conservation Evidence. 2014;11:61-5.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๓๙๙
นิเวศวิทยาทั่วไป
๓ (๒-๓-๕)
๔ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๕ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๖ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๗ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๔ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๕ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๖ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
อื่นๆ ๕. ชื่อ-นามสกุล นางสาวอรุณี อหันทริก
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน R-401 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
๑๓๔
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โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คุณวุฒิ
Ph.D.

สาขาวิชา
Biology

M.Sc.

Biology

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
University of Texas at San Antonio,
U.S.A.
University of Texas at San Antonio,
U.S.A.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ.
๒๕๔๖
๒๕๓๙

วท.บ.
เทคนิคการแพทย
๒๕๓๕
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
ชีววิทยาและอณูชีววิทยาของเห็บ โรคที่มีเห็บเปนพาหะ และโรคที่นําโดยพาหะ
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Ahantarig A. Illness relief by angel grass. Rajabhat J SciHumanit Soc Sci. 2017;18(1):1-9.
๒ . Trinachartvanit W, Hirunkanokpun S, Sudsangiem R, Lijuan W, Boonkusol D, Baimai V, Ahantarig
A. Borrelia sp. phylogenetically different from Lyme disease- and relapsing fever-related
Borrelia spp. in Amblyomma varanense from Python reticulatus. Parasit Vectors.
2016;9(1):359.
๓. Rakthong P, Ruang-Areerate T, Baimai V, Trinachartvanit W, Ahantarig A. Francisella-like
endosymbiont in a tick collected from a chicken in southern Thailand. Southeast Asian
J Trop Med Public Health. 2016;47(2):245-9.
๔. Sumrandee C, Baimai V, Trinachartvanit W, Ahantarig A. Molecular detection of Rickettsia,
Anaplasma, Coxiella and Francisella bacteria in ticks collected from Artiodactyla in
Thailand. Ticks Tick Borne Dis. 2016;7(5):678-89.
๕. Malaisri P, Hirunkanokpun S, Baimai V, Trinachartvanit W, Ahantarig A. Detection of Rickettsia
and Anaplasma from hard ticks in Thailand. J Vector Ecol. 2015;40(2):262-8.
๖. Sumrandee C, Baimai V, Trinachartvanit W, Ahantarig A. Hepatozoon and Theileria species
detected in ticks collected from mammals and snakes in Thailand. Ticks Tick Borne Dis.
2015;6(3):309-15.
๗. Arthan W, Sumrandee C, Hirunkanokpun S, Kitthawee S, Baimai V, Trinachartvanit W, Ahantarig
A. Detection of Coxiella-like endosymbiont in Haemaphysalis tick in Thailand. Ticks Tick
Borne Dis. 2015;6(1):63-8.
๘. Sumrandee C, Hirunkanokpun S, Doornbos K, Kitthawee S, Baimai V, Grubhoffer L, Trinachartvanit
W, Ahantarig A. Molecular detection of Rickettsia species in Amblyomma ticks collected
from snakes in Thailand. Ticks Tick Borne Dis. 2014;5(6):632-40.
๙. Sumrandee C, Hirunkanokpun S, Grubhoffer L, Baimai V, Trinachartvanit W, Ahantarig A.
Phylogenetic relationships of Francisella-like endosymbionts detected in two species of
Amblyomma from snakes in Thailand. Ticks Tick Borne Dis 2014 Feb;5(1):29-32.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน

๑๓๕

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ที่

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)

๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๓ วทชว ๑๒๒
ชีววิทยาทั่วไป ๒
๔ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๕ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๖ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๗ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
อื่นๆ

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
วทชว ๑๐๒
วทชว ๑๐๔
วทชว ๑๒๒
วทชว ๔๗๑
วทชว ๔๗๒
วทชว ๔๘๓
วทชว ๔๘๔
วทชว ๔๕๔

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
ชีววิทยาทั่วไป ๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
ชีววิทยาของพาหะนําโรค

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๔ (๓-๒-๗)

-

๖. ชื่อ-นามสกุล นางสาวธีราพร พันธุธีรานุรักษ
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน N-412 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ปร.ด.
อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๖
วท.บ.
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒๕๔๑
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
การศึกษาทางชีววิทยาดวยเทคนิคทางชีวฟสิกสและอณูชีววิทยาระดับโมเลกุล เพื่อศึกษาเมมเบรนโปรตีน
และศึกษาผลกระทบของอนุภาคระดับนาโนตอเซลลสิ่งมีชีวิต
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑๓๖

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑. Raja M*, Puntheeranurak T, Gruber HJ, Hinterdorfer P, Kinne RK. The role of transporter
ectodomains in drug recognition and binding phlorizin and the sodium-glucose
cotransporter. Med Chem Commun. 2016; 7:1056-68.
๒. Neundlinger I, Puntheeranurak T, Wildling L, Rankl C, Wang LX, Gruber HJ, Kinne RK, Hinterdorfer
P. Forces and dynamics of glucose and inhibitor binding to sodium glucose co-transporter
SGLT1 studied by single molecule force spectroscopy. J Biol Chem. 2014; 289(3): 2167383.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๒๗๐
ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลพื้นฐาน
๔ (๔-๐-๘)
๔ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๕ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๖ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๗ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๔๔๐
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
๓ (๒-๒-๕)
๔ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๕ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๖ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๗ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
อื่นๆ ๗. ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุพีชา คุมเกตุ
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน B-408/1 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)

๑๓๗

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Biology
University of York, U.K.
๒๕๔๗
วท.ม.
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๒
วท.บ.
จุลชีววิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๓๘
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
ชีววิทยาของเซลล ภูมิคมุ กันวิทยา มะเร็ง
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Vongsetskul T, Phurayar P, Chutimasakul T, Tuchinda P, Uamsiri S, Kumkate S, Pearngam
P, Jitpibull J, Samphaongern C, Tangboriboonrat P. Acanthus ebracteatus Vahl. extractloaded cellulose acetate ultrafine fibers as a topical carrier for controlled-release
applications. Polym Bull. 2016;(73):3319-31.
๒. Seanpong P, Srisaowakarn C, Thammaporn A, Leardkamolkarn V, Kumkate S. Different responses
in MMP/TIMP expression of U937 and HepG2 cells to dengue virus infection. Jpn J Infect
Dis. 2015;68:221-9.
๓. Seeree P, Pearngam P, Kumkate S, Janvilisri T. An omics perspective on molecular biomarkers
for diagnosis, prognosis, and therapeutics of cholangiocarcinoma (Review). Int J
Genomics. 2015;179528.
๔. Chantarodsakun T, Vongsetskul T, Jangpatarapongsa K, Tuchinda P, Uamsiri S, Bamrungcharoen
C, Kumkate S, Opaprakasit P, Tangboriboonrat P. [6]-Gingerol-loaded cellulose acetate
electrospun fibers as a topical carrier for controlled release. Polym Bull. 2014;71:316376.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๓๔๓
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓ (๓-๐-๖)
๔ วทชว ๓๕๕
ปรสิตวิทยา
๔ (๓-๒-๗)
๕ วทชว ๔๓๓
ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย
๓ (๓-๐-๖)
๖ วทชว ๔๗๐
วิทยาภูมิคมุ กันพื้นฐาน
๓ (๒-๓-๕)
๗ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๘ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๙ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๑๐ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
๑๓๘

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๑ วทชว ๔๙๙
วิทยานิพนธปริญญาตรี
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
วทชว ๑๐๒
วทชว ๑๐๔
วทชว ๓๔๓
วทชว ๓๕๕
วทชว ๔๓๓
วทชว ๔๗๐
วทชว ๔๗๑
วทชว ๔๗๒
วทชว ๔๘๓
วทชว ๔๘๔
วทชว ๔๙๙

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปรสิตวิทยา
ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย
วิทยาภูมิคมุ กันพื้นฐาน
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
วิทยานิพนธปริญญาตรี

๖ (๐-๑๒-๖)
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๓-๒-๗)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๓-๕)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๖ (๐-๑๒-๖)

อื่นๆ ๘. ชื่อ-นามสกุล นางสาววัชรีพร ตฤณชาติวณิชย
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน R-401 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Ecology Ethology and
University of Illinois at Urbana๒๕๔๗
Evolution
Champaign, U.S.A.
วท.ม.
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๘
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๕
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
การศึกษาเซลลพันธุศาสตร เซลล-อณูพันธุศาสตร และพิษวิทยาในสารพันธุกรรม
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Trinachartvanit W, Hirunkanokpun S, Sudsangiem R, Lijuan W, Boonkusol D, Baimai V, Ahantarig
A. Borrelia sp. phylogenetically different from Lyme disease- and relapsing fever-related
Borrelia spp. in Amblyomma varanense from Python reticulatus. Parasit Vectors.
2016;9(1):359.
๒. Rakthong P, Ruang-Areerate T, Baimai V, Trinachartvanit W, Ahantarig A. Francisella-like
endosymbiont in a tick collected from a chicken in southern Thailand. Southeast Asian
J Trop Med Public Health. 2016;47(2):245-9.
๑๓๙
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โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๓. Sumrandee C, Baimai V, Trinachartvanit W, Ahantarig A. Molecular detection of Rickettsia,
Anaplasma, Coxiella and Francisella bacteria in ticks collected from Artiodactyla in
Thailand. Ticks Tick Borne Dis. 2016;7(5):678-89.
๔. Malaisri P, Hirunkanokpun S, Baimai V, Trinachartvanit W, Ahantarig A. Detection of Rickettsia
and Anaplasma from hard ticks in Thailand. J Vector Ecol. 2015;40(2):262-8.
๕. Sumrandee C, Baimai V, Trinachartvanit W, Ahantarig A. Hepatozoon and Theileria species
detected in ticks collected from mammals and snakes in Thailand. Ticks Tick Borne Dis.
2015;6(3):309-15.
๖. Arthan W, Sumrandee C, Hirunkanokpun S, Kitthawee S, Baimai V, Trinachartvanit W, Ahantarig
A. Detection of Coxiella-like endosymbiont in Haemaphysalis tick in Thailand. Ticks Tick
Borne Dis. 2015;6(1):63-8.
๗. Sumrandee C, Hirunkanokpun S, Doornbos K, Kitthawee S, Baimai V, Grubhoffer L,
Trinachartvanit W, Ahantarig A. Molecular detection of Rickettsia species in Amblyomma
ticks collected from snakes in Thailand. Ticks Tick Borne Dis. 2014;5(6):632-40.
๘. Sumrandee C, Hirunkanokpun S, Grubhoffer L, Baimai V, Trinachartvanit W, Ahantarig A.
Phylogenetic relationships of Francisella-like endosymbionts detected in two species of
Amblyomma from snakes in Thailand. Ticks Tick Borne Dis. 2014;5(1):29-32.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๑๒๒
ชีววิทยาทั่วไป ๒
๓ (๓-๐-๖)
๔ วทชว ๒๔๐
พันธุศาสตรทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
๕ วทชว ๓๕๒
ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา
๓ (๒-๒-๕)
๖ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๗ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๘ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๙ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๑๔๐
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โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
อื่นๆ

วทชว ๑๒๒
วทชว ๒๔๐
วทชว ๓๕๒
วทชว ๔๗๑
วทชว ๔๗๒
วทชว ๔๘๓
วทชว ๔๘๔

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ชีววิทยาทั่วไป ๒
พันธุศาสตรทั่วไป
ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)

-

๙. ชื่อ-นามสกุล นางสาวเจนจิต คูดาํ รงสวัสดิ์
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน N-512 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Biology
University of Alabama, U.S.A.
๒๕๕๐
M.Sc.
Plant Science
University of California, U.S.A.
๒๕๔๕
B.Sc.
Biological Science
Rochester Institute of Technology, U.S.A.
๒๕๔๓
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
พันธุศาสตรประชากรของสัตว การอนุรักษทรัพยากรสัตวตางๆ การคาสัตวปาและนิติวิทยาศาสตร
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Khiewbanyang N, Khudamrongsawat J, Nathalang A. The relationships between host tree
characteristics and liana climbing success at Mo Singto Forest Dynamics Plot, KhaoYai
National Park, Thailand. Trop Nat Hist. 2017;17(1):123-32.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
จํานวนหนวยกิต
ชื่อรายวิชา
รหัสรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๓๐๔
วิทยาศาสตรทางทะเล
๔ (๓-๒-๗)
๔ วทชว ๓๐๕
สัตวมีกระดูกสันหลัง
๔ (๓-๒-๗)
๕ วทชว ๔๖๓
ชีววิทยาเชิงอนุรักษขั้นพื้นฐาน
๓ (๓-๐-๖)
๖ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๗ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๘ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๑๔๑
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โท
เอก
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ภาควิชาชีววิทยา

๙ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
อื่นๆ

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
วทชว ๑๐๒
วทชว ๑๐๔
วทชว ๓๐๔
วทชว ๓๐๕
วทชว ๔๖๓
วทชว ๔๗๑
วทชว ๔๗๒
วทชว ๔๘๓
วทชว ๔๘๔

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
วิทยาศาสตรทางทะเล
สัตวมีกระดูกสันหลัง
ชีววิทยาเชิงอนุรักษขั้นพื้นฐาน
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒

๒ (๐-๖-๒)
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๔ (๓-๒-๗)
๔ (๓-๒-๗)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)

-

๑๐. ชื่อ-นามสกุล นางสุรางค ชาญกําแหงเดชา
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน N-411 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ปร.ด.
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๗
วท.ม.
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๒
วท.บ.
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒๕๔๐
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
พันธุวิศวกรรมในแบคทีเรียการควบคุมแมลงทําลายหรือรบกวนโดยสารชีวภาพวิศวกรรมโปรตีน
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Aroonnual A, Janvilisri T, Ounjai P, Chankhamhaengdecha S. Microfluidics: innovative
approaches for rapid diagnosis of antibiotic-resistant bacteria. Essays Biochem.
2017;61(1):91-101.
๒. Harnvoravongchai P, Pipatthana M, Chankhamhaengdecha S, Janvilisri T. Insights into drug
resistance mechanisms in Clostridium difficile. Essays Biochem. 2017;61(1):81-9.
๓. Ojha SC, Chankhamhaengdecha S, Singhakaew S, Ounjai P, Janvilisri T. Inactivation of
Clostridium difficile spores by microwave irradiation. Anaerobe. 2016;38:14-20.

๑๔๒

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๔. Euanorasetr J, Intra B, Mongkol P, Chankhamhaengdecha S, Tuchinda P, Mori M, Shiomi K, Nihira
T, Panbangred W. Spirotetronate antibiotics with anti-Clostridium activity from
Actinomadura sp. 2EPS. World J Microbiol Biotechnol. 2015;31(2):391-8.
๕. Chankhamhaengdecha S, Hongvijit S, Srichaisupakit A, Charnchai P, and Panbangred W.
Endophytic actinomycetes: a novel source of potential acyl homoserine lactone
degrading enzymes. Biomed Res Int. 2013;2013:782847.
๖. Chankhamhaengdecha S, Hadpanus P, Aroonnual A, Ngamwongsatit P, Chotiprasitsakul D,
Chongtrakool P, Janvilisri T. Evaluation of multiplex PCR with enhanced spore
germination for detection of Clostridium difficile from stool samples of the hospitalized
patients. Biomed Res Int. 2013;2013:875437.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๒๔๐
พันธุศาสตรทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
๔ วทชว ๓๑๗
ชีววิทยาการเจริญ
๓ (๓-๐-๖)
๕ วทชว ๔๔๐
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
๓ (๒-๒-๕)
๖ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๗ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๘ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๙ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๒๔๐
พันธุศาสตรทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
๔ วทชว ๓๑๗
ชีววิทยาการเจริญ
๓ (๓-๐-๖)
๕ วทชว ๔๔๐
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
๓ (๒-๒-๕)
๖ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๗ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๘ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๙ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
๑๔๓
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โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

อื่นๆ

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

-

๑๑. ชื่อ-นามสกุล นายเมธา มีแตม
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน B-406 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Horticulture
Purdue University, U.S.A.
๒๕๔๙
B.A.
Biology
Washington University, U.S.A.
๒๕๔๒
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
การตอบสนองของพืชตอสภาวะแวดลอม พิษของโลหะหนักตอสิ่งมีชีวิต การบําบัดสารมลพิษโดยชีววิธี
พลังงานชีวมวล
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Sooksawat N, Meetam M, Kruatrachue M, Pokethitiyook P, Inthorn D. Performance of packed
bed column using Chara aculeolata biomass for removal of Pb and Cd ions from
wastewater. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng. 2017;52(6):539-46.
๒. Sooksawat N, Meetam M, Kruatrachue M, Pokethitiyook P, Inthorn D. Equilibrium and kinetic
studies on biosorption potential of charophyte biomass to remove heavy metals from
synthetic metal solution and municipal wastewater. Bioremediat J. 2016;20(3): 240-51.
๓. Sirikhachornkit A, Vuttipongchaikij S, Suttangkakul A, Yokthongwattana K, Juntawong P,
Pokethitiyook P, Kangvansaichol K, Meetam M. Increasing the triacylglycerol content in
Dunaliella tertiolecta through isolation of starch-deficient mutants. J Microbiol
Biotechnol. 2016;26(5):854-66.
๔. Somchai P, Jitrakorn S, Thitamadee S, Meetam M, Saksmerprome V (2016) Use of microalgae
Chlamydomonas reinhardtii for production of double-stranded RNA against shrimp virus.
Aquac Rep. 2016;3:178-83.
๕. Seepratoomrosh J, Pokethitiyook P, Meetam M, Yokthongwattana K, Yuan W, Pugkaew W,
Kangvansaichol K. The Effect of light stress and other culture conditions on
photoinhibition and growth of Dunaliella tertiolecta. Appl Biochem Biotechnol.
2016;178(2):396-407.
๖. Chayapan P, Kruatrachue M, Meetam M, Pokethitiyook P. Effects of amendments on growth and
uptake of Cd and Zn by wetland plants, Typha angustifolia and Colocasia esculenta
from contaminated sediments. Int J Phytoremediation. 2015;17(9):900-6.
๗. Chayapan P, Kruatrachue M, Meetam M, Pokethitiyook P. Phytoremediation potential of Cd and
Zn by wetland plants, Colocasia esculenta L. Schott., Cyperus malaccensis Lam. and
Typha angustifolia L. grown in hydroponics. J Environ Biol. 2015;36(5):1179-83.
ภาระงานสอน
๑๔๔
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โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
ที่

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)

๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๓ วทชว ๒๗๐
ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลพื้นฐาน
๔ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๕ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๖ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๗ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
อื่นๆ

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
วทชว ๑๐๒
วทชว ๑๐๔
วทชว ๒๗๐
วทชว ๔๗๑
วทชว ๔๗๒
วทชว ๔๘๓
วทชว ๔๘๔

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลพื้นฐาน
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๔ (๔-๐-๘)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๔ (๔-๐-๘)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)

-

๑๒. ชื่อ-นามสกุล นางฐิตินันท สําราญวานิช
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน B-412 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Ph.D.
Horticulture
Pennsylvania State University, U.S.A.
วท.บ.
เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
การศึกษาทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑๔๕

พ.ศ.
๒๕๔๖
๒๕๓๙
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โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑. Sumranwanich T*, Boonthaworn K, Singh A. (2018) The Roles of Plant Cell Wall as the First-line
Protection Against Lead (Pb) Toxicity. KMUTNB: International Journal of Applied Science and
Technology 11 (4): 239-245.
๒. Klinsawang S, Sumranwanich T, Wannaro A, Saengwilai P* (2018) Effects of root hair length on
potassium acquisition in rice (Oryza sativa L.). Applied Ecology and Environmental Research
16(2):1609-1620.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
ที่
๑
๒
๓
๔

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลพื้นฐาน
สิ่งแวดลอมศึกษาและความหลากหลายทางชีวภาพ
ศึกษา : ทฤษฏีและปฏิบัติ
๕ วทชว ๓๗๓
เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
๖ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๗ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๘ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๙ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
ที่

อื่นๆ

วทชว ๑๐๒
วทชว ๑๐๔
วทชว ๒๗๐
วทชว ๓๖๔

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

๑
๒
๓
๔

วทชว ๑๐๒
วทชว ๑๐๔
วทชว ๒๗๐
วทชว ๓๖๔

๕
๖
๗
๘
๙

วทชว ๓๗๓
วทชว ๔๗๑
วทชว ๔๗๒
วทชว ๔๘๓
วทชว ๔๘๔

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลพื้นฐาน
สิ่งแวดลอมศึกษาและความหลากหลายทางชีวภาพ
ศึกษา : ทฤษฏีและปฏิบัติ
เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒

๑๔๖

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๔ (๔-๐-๘)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๐-๔-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๔ (๔-๐-๘)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๐-๔-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)
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๑๓. ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพล ออนปาน
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน B-408 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Biological Sciences
Exeter University, U.K.
๒๕๔๗
M.Sc.
Ecosystem Analysis
University of Warwick, U.K.
๒๕๔๒
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๙
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
วิวัฒนาการ พันธุศาสตรประชากร นิเวศวิทยา
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Manawatthana S, Laosinchai P, Onparn N, Brockelman WY, Round PD. Phylogeography of bulbuls
in the genus Iole (Aves: Pycnonotidae). Biological Jourmal of the Linnean Society.
2017;120 (4): 931-944.
๒. Thummabancha K, Onparn N, Srisapoome P. Analysis of hematologic alterations, immune
responses and metallothionein gene expression in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
exposed to silver nanoparticles, Journal of Immunotoxicology. 2016:13(6) 909-17.
๓. Thummabancha K., Onparn N., and Srisapoome P. Molecular characterization and expression
analyses of cDNAs encoding the thioredoxin-interacting protein and selenoprotein P
genes and histological changes in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in response to silver
nanoparticle exposure. Gene. 2016;577(2): 161-173.
หนังสือ / ตํารา
๑. Darwin, C.R. (2015). The Origin of Species [In Thai] (N. Chewawiwat, U. Lertsakulpanich, C.
Chanchao, T. Seelanan, N. Onparn, and J. Denduangboripant, Trans.). Bangkok:
Sarakadee. (Original work published 1859).
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๒๐๘
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
๔ (๓-๒-๗)
๔ วทชว ๓๒๒
วิวัฒนาการ
๓ (๓-๐-๖)
๑๔๗

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๕ วทชว ๔๕๓
วิวัฒนาการรวม
๖ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๗ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๘ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๙ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

วทชว ๑๐๒
วทชว ๑๐๔
วทชว ๒๐๘
วทชว ๓๒๒
วทชว ๔๕๓
วทชว ๔๗๑
วทชว ๔๗๒

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
วิวัฒนาการ
วิวัฒนาการรวม
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๒

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๔ (๓-๒-๗)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)

๘
๙

วทชว ๔๘๓
วทชว ๔๘๔

โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒

๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)

ที่

อื่นๆ

๒ (๒-๐-๔)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)

-

๑๔. ชื่อ-นามสกุล นายพหล โกสิยะจินดา
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน N-515 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Plant Pathology
Cornell University, U.S.A.
๒๕๔๕
วท.บ.
เกียรตินิยมอันดับที่ ๑
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๙
(ชีววิทยา)
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
การศึกษาความสัมพันธของพืชและจุลินทรีย
และการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนาเพื่อแกปญหาทาง
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Pheungtheun, P., Senarat, S., Poonprasert, P., Kanchanareka, T., Kettratad, J., Kosiyachinda, P.
(2018). Ovarian histology of Trypauchen vagina (Bloch & Schneider, 1801) during breeding
season from Samut Songkhram Province, KKU Sci. J: 46(3) 462468.
๑๔๘
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คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๒. Imsomboon, T., Thammasiri, K., Kosiyachinda, P. ( 201 7) . Effects of pH and sucrose on seed
germination of Paphiopedilumexul (Ridl.) Rolfe. Acta Horticulturae: 1167, 95-100.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๓๕๐
ปฏิสัมพันธระหวางโฮสตและจุลินทรีย
๓ (๒-๒-๕)
๔ วทชว ๓๗๒
การประยุกตใชในชีววิทยาระดับโมเลกุล
๓ (๓-๐-๖)
๕ วทชว ๔๑๘
หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
๓ (๑-๔-๔)
๖ วทชว ๔๓๒
ชีวจริยธรรม
๒ (๒-๐-๔)
๗ วทชว ๔๕๕
การควบคุมโดยชีววิธี
๓ (๓-๐-๖)
๘ วทชว ๔๕๖
การจัดการแมลงศัตรูแบบบูรณาการ
๓ (๓-๐-๖)
๙ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๑๐ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๑๑ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๑๒ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
จํานวนหนวยกิต
ชื่อรายวิชา
รหัสรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๓๕๐
ปฏิสัมพันธระหวางโฮสตและจุลินทรีย
๓ (๒-๒-๕)
๔ วทชว ๓๗๒
การประยุกตใชในชีววิทยาระดับโมเลกุล
๓ (๓-๐-๖)
๕ วทชว ๔๑๘
หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
๓ (๑-๔-๔)
๖ วทชว ๔๓๒
ชีวจริยธรรม
๒ (๒-๐-๔)
๗ วทชว ๔๕๕
การควบคุมโดยชีววิธี
๓ (๓-๐-๖)
๘ วทชว ๔๕๖
การจัดการแมลงศัตรูแบบบูรณาการ
๓ (๓-๐-๖)
๙ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๑๐ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๑๑ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๑๒ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
อื่นๆ -

๑๔๙

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๕. ชื่อ-นามสกุล นายรัตนวิจิตร วิจิตรรัตน
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน B-404 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Anatomy and Neurobiology
University of Kentucky, U.S.A.
๒๕๔๙
B.A.
Biology
Washington University, U.S.A.
๒๕๔๔
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
การเกิด การพัฒนาการ การเสื่อม การตาย การเกิดใหมและการปรับเปลี่ยนของเซลลประสาท
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑ . Linn CZ, Gonmanee T, Jueatin S, Sritanaudomchai H, Intarapat S, Vijitruth R, Kitiyanant Y,
Thonabulsombat C. Neural Differentiation of Human Dental Pulp Stem Cells Using
Conditioned Medium of Embryonic Chick Dorsal Root Ganglion. Siriraj Medical Journal
2016; 68: S7-10
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๔ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๕ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๖ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๔๓๓
ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย
๓ (๓-๐-๖)
๔ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๕ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๖ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๗ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
๑๕๐
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เอก
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อื่นๆ

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

-

๑๖. ชื่อ-นามสกุล นายศิรวิทย สิตปรีชา
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน B-406 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ปร.ด.
สรีรวิทยาการสัตว
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๕๒
วท.ม.
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๔๒
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒๕๓๘
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
สรีรวิทยาของสัตว
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Sitprija V, Sitprija S. Renal Injury Induced by Marine Toxins: Role of Ion Channels. SRL Nephrol
Ther. 2016;2(1):1-6.
๒. Sitprija V, Sitprija S. Animal toxins and renal ion transport: Another dimension in tropical
nephrology. Nephrology (Carlton). 2016;21(5):355-62. (Review)
๓. Sitprija S, Kwanthongdee J, Vasaruchapong T, Chanhome L, Chaiyabutr N. Distribution of Body
Fluid in Reticulated Python, Broghammerusreticulatus (Schneider, 1801), During
Subcutaneous Administration with Ringer's Acetate Solution. Trop Natur Hist.
2016;16(1):33-42.
๔. Chaiyabutr N, Chanchai W, Sitprija S, Boonsanit D, Thammacharoen S, Chanpongsang S.
Interactions of circulating metabolic hormones and metabolites of crossbred holstein
cattle in response to supplemental recombinant bovine somatotropin (rbST) and cooling
management with misters and fans at different stages of lactation in the tropics. J Anim
Vet Adv. 2015;14(8):219-31.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๒๗๐
ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลพื้นฐาน
๔ (๔-๐-๘)
๔ วทชว ๓๒๗
หลักสรีรวิทยาของสัตว
๔ (๓-๒-๗)
๑๕๑
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โท
เอก
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คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๕ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๖ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๗ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๘ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
อื่นๆ

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
วทชว ๑๐๒
วทชว ๑๐๔
วทชว ๓๒๗
วทชว ๔๗๑
วทชว ๔๗๒
วทชว ๔๘๓
วทชว ๔๘๔

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
หลักสรีรวิทยาของสัตว
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๔ (๓-๒-๗)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)

-

๑๗. ชื่อ-นามสกุล นางสาวชลิตา คงฤทธิ์
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน SC2-308 คณะวิทยาศาสตร (ศาลายา)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ปร.ด.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๕๓
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๕
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
พันธุศาสตรเชิงอนุรักษ นิเวศวิทยาระดับโมเลกุล
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Asensio N, Jose-Dominguez JM, Kongrit C, Brockelman WY. The ecology of white-handed and
pileated gibbons in a zone of overlap and hybridization in Thailand. Am J Phys Anthropol.
2017. (in press)
๒. Kongrit C. Genetic tools for the conservation of wild Asian elephants. Int J Biol. 2017;9(2):1-8.
๓. Bhummakasikara T, Kongrit C, Siripunkaw C, Chansue N, Khudamrongsawat J. Development of
microsatellite DNA primers for the giant freshwater stingray, Himantura chaophraya
(Batoidea: Dasyatidae) in Thailand, and cross-species amplification in other stingrays.
Conserv Genet Resour. 2013;5:453-5.

๑๕๒

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๔. Khudamrongsawat J, Kongrit C, Siripunkaw C. Isolation and characterization of polymorphic
microsatellite loci in the mahseer, Neolissochilus soroides (Teleostei: Cyprinidae) from
Khao Soi Dao population in Thailand. Conserv Genet Resour. 2013;5:351-3.
๕. Khudamrongsawat J, Kongrit C, Siripunkaw C. Characterization of polymorphic microsatellite loci
in the spiny-breasted frog, Quasipaa fasciculispina (Paini) from the Khao Soi Dao
population in Thailand. Conserv Genet Resour. 2013;5:77-9.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๔๖๗
สหวิทยาการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
๓ (๓-๐-๖)
๔ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๕ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๖ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๗ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๔๖๗
สหวิทยาการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
๓ (๓-๐-๖)
๔ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๕ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๖ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๗ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
อื่นๆ ๑๘. ชื่อ-นามสกุล นายปวย อุนใจ
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน B-408 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
๑๕๓

พ.ศ.

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ปร.ด.
วทบ.

อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๕๐
เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
๒๕๔๔
เจาคุณทหารลาดกระบัง
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
ชีววิทยาเชิงโครงสรางของจักรกลอณู สถาปตยกรรมระดับเซลล ชีวฟสิกสเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเซลล
การพัฒนาแบบจําลองหวงโซอาหารเพื่อศึกษาพิษวิทยาของวัสดุนาโน ชีววิทยาของไวรัสและแบคเทอริโอเฟจ ชีววัสดุ
กลไกการเกิดฟลมชีวภาพ โรคที่ถูกมองขามและโรคเขตรอน เทคโนโลยีชีวภาพ
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Aroonnual A, Janvilisri T, Ounjai P, Chankhamhaengdecha S. Microfluidics: innovative approaches
for rapid diagnosis of antibiotic-resistant bacteria. Essays Biochem. 2017;61(1):91-101.
๒. Somrit M, Watthammawut A, Chotwiwatthanakun C, Ounjai P, Suntimanawong W,
Weerachatyanukul W. C-terminal domain on the outer surface of the Macrobrachium
rosenbergii Nodavirus capsid is required for Sf9 cell binding and internalization. Virus Res.
2016;227:41-8.
๓. Jampasri K, Pokethitiyook P, Kruatrachue M, Ounjai P, Kumsopa A. Phytoremediation of fuel oil
and lead co-contaminated soil by Chromolaena odorata in association with Micrococcus
luteus. Int J Phytoremediation. 2016;18(10):994-1001.
๔. Singhakaew S, Boonthaworn K, Sonpho E, Ounjai P. An Overview of Sample Preparation Methods
for Biological Electron Microscopy. Siriraj Med J. 2016;68(Supl 1):S91-5.
๕. Charngkaew K, Boonthaworn K, Sonpho E, Chomanee N, Ounjai P. A Primer to Electron
Tomography. Siriraj Med J. 2016;68 (Supl 1):S86-90.
๖. Liu Y, Tran BN, Wang F, Ounjai P, Wu JL, Hew CL. Visualization of Assembly Intermediates and
Budding Vacuoles of Singapore Grouper Iridovirus in Grouper Embryonic Cells. Sci Rep.
2016;6:18696.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๒๗๐
ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลพื้นฐาน
๔ (๔-๐-๘)
๔ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๕ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๖ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๗ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
๑๕๔

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
อื่นๆ

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
วทชว ๑๐๒
วทชว ๑๐๔
วทชว ๔๒๘
วทชว ๔๗๑
วทชว ๔๗๒
วทชว ๔๘๓
วทชว ๔๘๔

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
กระบวนการสรางสรรคและออกแบบทางชีววิทยา
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)

-

๑๙. ชื่อ-นามสกุล นายปฐมพงษ แสงวิไล
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน SC2-306 คณะวิทยาศาสตร (ศาลายา)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Plant Biology
Pennsylvania State University, U.S.A.
๒๕๕๖
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๕๐
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
Root and rhizosphere biology ,genetic and phenotypic variations in root traits of crops ,QTL
mapping and genome-wide association mapping of quantitative traits , bio-phytoremediation of
environmental pollutions
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Saengwilai P ,Meeinkuirt W, Pichtel J, Koedrith P. Influence of amendments on Cd and Zn uptake
and accumulation in rice (Oryza sativa L.) in contaminated soil. Environ Sci Pollut Res
Int. 2017;24(8):15756-67.
๒. Phusantisampan T, MeeinkuirtW, Saengwilai P, Pichtel J, Chaiyarat R. Phytostabilization
potential of two ecotypes of Vetiveria zizanioides in cadmium-contaminated soils:
greenhouse and field experiments. Environ Sci Pollut Res Int. 2016;23(19):20027-38.
๓. Meeinkuirt W, Kruatrachue M, Pichtel J, Phusantisampan T, Saengwilai P. Influence of organic
amendments on phytostabilization of Cd-contaminated soil by Eucalyptus
camaldulensis. ScienceAsia. 2016;42)2(:83-91.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
ที่
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหนวยกิต
๑๕๕

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๓ วทชว ๓๖๓
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
๔ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๕ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๖ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๗ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
อื่นๆ

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
วทชว ๑๐๒
วทชว ๑๐๔
วทชว ๓๖๓
วทชว ๔๗๑
วทชว ๔๗๒
วทชว ๔๘๓
วทชว ๔๘๔

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒

(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)

-

๒๐. ชื่อ-นามสกุล นายเอกชัย จิรัฏฐิติกุล
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน SC2-310 คณะวิทยาศาสตร (ศาลายา)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
D.Sc
Biological Sciences
Kyoto University, Japan
๒๕๕๖
M.Sc.
Biological Sciences
Kyoto University, Japan
๒๕๕๒
วท.บ.
สัตววิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๔๙
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
วิวัฒนาการ อนุกรมวิธานและซิสเตมาติกซของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง การระบุสปชีสดวยดีเอ็นเอบารโคด
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Janique S, Sriratanasak W, Ketsuwan K, Jairin J, Jeratthitikul E. Phylogeography of the Asian rice
gall midge Orseoliaoryzae (Wood Mason) (Diptera: Cecidomyiidae) in Thailand. Genetica.
2017;145(1):37-49.
๑๕๖
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คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๒. Nakano T, Jeratthitikul E, Nguyen TT, Panha S. A new species of Tritetrabdella (Hirudinida:
Hirudiniformes: Haemadipsidae) from northern Indochina. Raffles B Zool. 2016;64:10516.
๓. Kritsampan K, Milne JR, Srikosamatara S, Jitklang S, Jeratthitikul E. Flower-visiting arthropods of
the invasive weed, Lantana camara L. Trop Nat Hist. 2016;16:7-19.
๔. Nantarat N, Wade CM, Jeratthitikul E, Sutcharit C, Panha S. Molecular evidence for cryptic
speciation in the Cyclophorus fulguratus (Pfeiffer, 1854) species complex
(Caenogastropoda: Cyclophoridae) with description of new species. PLoS ONE.
2014;9(10):e109785
๕. Tubtimon J, Jeratthitikul E, Kongim B, Panha S. Systematics of the freshwater leech genus
Hirudinaria Whitman, 1886 (Arhynchobdellida, Hirudinidae) from northeastern Thailand.
Zookeys. 2014;452:15-33.
๖. Jeratthitikul E, Yago M, Hikida T. Sexual dimorphism and intraspecific variation in wing size and
shape of Tongeia fischeri (Lepidoptera: Lycaenidae). Entomol Sci. 2013;17(3): 342-53.
๗. Jeratthitikul E, Chantarasawat N, Yago M, Hikida T. Myrmecophilous organs and ant association
of the larvae of Tongeia fischeri (Eversmann, 1843) (Lycaenidae: Polyommatini). Lepid
Sci. 2013;64(4):132-9.
๘. Jeratthitikul E, Hara T, Yago M, Itoh T, Wang M, Usami S, Hikida T. Phylogeography of Fischer’s
blue, Tongeia fischeri, in Japan: evidence for introgressive hybridization. Mol Phylogenet
Evol. 2013;66(1): 316-26.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๓๑๔
ชีวสถิติ
๓ (๓-๐-๖)
๔ วทชว ๓๕๖
กีฏวิทยาพื้นฐาน
๔ (๓-๒-๗)
๕ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๖ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๗ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๘ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑๕๗
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โท
เอก
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๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
อื่นๆ

วทชว ๑๐๒
วทชว ๑๐๔
วทชว ๓๑๔
วทชว ๓๕๖
วทชว ๔๗๑
วทชว ๔๗๒
วทชว ๔๘๓
วทชว ๔๘๔

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
ชีวสถิติ
กีฏวิทยาพื้นฐาน
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒

๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๓-๒-๗)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)

-

๒๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาวอลิสา ดําเนินสวัสดิ์
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน N-514/2 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Cancer Biology
University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
๒๕๕๘
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๗
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
มะเร็ง เซลลตนกําเนิด
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Chang Y, Damnernsawad A, Allen LK, Yang D, Ranheim EA, Yound KH, Zhang J, Kong G, Wang J,
Liu Y, Fu H, Yang C, Guo J, Song H, Zhang J. Evaluation of allelic strength of human TET2
mutations and cooperation between Tet2 knockdown and oncogenic Nras mutation. Br
J Haematol. 2014;166(3):461-5.
๒. Kong G, Wunderlich M, Yang D, Ranheim EA, Young KH, Chang Y, Du J, Liu Y, Tey S, Zhang X,
Juckett M, Mattison R, Damnernsawad A, Zhang J, Mulloy JC, Zhang J. Combined MEK
and JAK inhibition abrogates murine myeloproliferative neoplasm. J Clin Invest.
2014;124(6):2762-73.
๓. Wang J, Kong G, Liu Y, Du J, Chang Y, Zhang X, Ranheim EA, Saba-El-Leil MK, Meloche S,
Damnernsawad A, Zhang J. NrasG12D/+ promotes leukemogenesis by aberrantly regulating
hematopoietic stem cell functions. Blood. 2013;121(26):5203-7.
๔. Anderson SA, Nizzi CP, Chang YI, Deck KM, Schmidt PJ, Galy B, Damnernsawad A, Broman AT,
Kendziorski C, Hentze MW, Fleming MD, Zhang J, Eisenstein RS. The IRP1-HIF-2α Axis
Coordinates Iron and Oxygen Sensing with Erythropoiesis and Iron Absorption. Cell
Metab. 2013;17(2):282-90.
ภาระงานสอน
๑๕๘
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๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

ที่

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)

๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๓ วทชว ๓๑๗
ชีววิทยาการเจริญ
๔ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๕ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๖ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๗ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
อื่นๆ

วทชว ๑๐๒
วทชว ๑๐๔
วทชว ๓๑๗
วทชว ๔๗๑
วทชว ๔๗๒
วทชว ๔๘๓
วทชว ๔๘๔

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
ชีววิทยาการเจริญ
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)

-

๒๒. ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรินทพิดา สนธิพันธ
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน N-510 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Biology
University of Waterloo, Canada
๒๕๕๗
วท.ม.
การจัดการสิ่งแวดลอม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๕๒
วท.บ.
ชีวเคมี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๔๘
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและบทบาทของกลุมประชากรจุลินทรียในสิ่งแวดลอมโดยใชเทคโนโลยีเม
ตาจีโนมิกส และการบําบัดสารพิษโดยใชความสามารถของจุลินทรีย
๑๕๙
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คณะวิทยาศาสตร
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ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Sonthiphand P and Neufeld JD. (2014) Nitrifying bacteria mediate aerobic ammonia oxidation
and urea hydrolysis within the Grand River. Aquat. Microb. Ecol.
๒. Sonthiphand P, Hall MW, and Neufeld JD. (2014) Biogeography of anaerobic ammonia-oxidizing
(anammox) bacteria. Front. Microbiol. 5: 399. doi:10.3389/fmicb.2014.00399.
๓. Sonthiphand P, Cejudo E, Schiff SL, and Neufeld JD. (2013) Wastewater effluent impacts
ammonia-oxidizing prokaryotes of the Grand River, Canada. Appl. Environ. Microbiol. 79:
7454-7465.
๔. Sonthiphand P, and Neufeld JD. (2013) Evaluating primers for profiling anaerobic ammonia
oxidizing bacteria within freshwater environments. PLOS ONE. 8: e57242.
๕. Limpiyakorn T, Fürhacker M, Haberl R, Chodanon T, Srithep P, and Sonthiphand P. (2013) amoAencoding archaea in wastewater treatment plants: a review. Appl. Microbiol. Biotechnol.
97: 1425-1439.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๓๐๐
ปญหาพิเศษทางชีววิทยา
๒ (๑-๓-๓)
๔ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๕ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๖ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๗ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๓๐๐
ปญหาพิเศษทางชีววิทยา
๒ (๑-๓-๓)
๔ วทชว ๓๖๐
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมพื้นฐาน
๒ (๒-๐-๔)
๕ วทชว ๓๖๑
การจัดการคุณภาพน้ํา
๓ (๒-๒-๕)
๖ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๗ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๘ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๑๖๐
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๙

วทชว ๔๘๔

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒

๒ (๐-๖-๒)

อื่นๆ ๒๓. ชื่อ-นามสกุล นายอินทนนท กลศาสตรเสนี
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน B-410 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ปร.ด.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๕๗
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๘
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ นิเวศวิทยา ชีววิทยาของไพรเมต
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Kolasartsanee, I. (2016). Patrol area determination using the prediction from Pileated Gibbon
(Hylobatespileatus) distribution. Srinakharinwirot Science Journal. 32, 151-160.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๔ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๕ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๖ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๓๙๙
นิเวศวิทยาทั่วไป
๓ (๒-๓-๕)
๔ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๕ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๖ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๗ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
๑๖๑

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

อื่นๆ

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

-

๒๔. ชื่อ-นามสกุล นายพฤษท หาญวรวงศชัย
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน B-410 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
D.
Bioengineering
Tokyo Institute of Technology, Japan
๒๕๕๘
M.
Bioengineering
Tokyo Institute of Technology, Japan
๒๕๕๕
วท.บ.
เกียรตินิยมอันดับ ๑
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๕๓
(เทคโนโลยีชีวภาพ)
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
การหายใจดวยซัลเฟอรในอารเคีย การดื้อยาปฏิชีวนะในแบคทีเรีย และวิศวกรรมเมแทบอลิค
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Ngernsombat C., Sreesai S., HarnvoravongchaiP., ChankhamhaengdechaS. and Janvilisri T. (2017)
CD2068 potentially mediates multidrug efflux in Clostridium difficile Scientific Reports 7,
9982.
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๔ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
๕ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
๖ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
จํานวนหนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(บรรยาย-ปฏิบัติ(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
ศึกษาดวยตนเอง)
๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
๓ วทชว ๔๓๔
การควบคุมการแสดงออกของยีน
๓ (๓-๐-๖)
๔ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
๑๖๒

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

๕
๖
๗
อื่นๆ

วทชว ๔๗๒
วทชว ๔๘๓
วทชว ๔๘๔

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

สัมมนาทางชีววิทยา ๒
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒

๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)

-

๒๕. ชื่อ-นามสกุล นายฟลิป ดี ราวด
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน N-515/1 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
B.Sc.
Biology
University of Aberdeen, U.K.
๒๕๑๗
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
ปกษีวิทยา
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. Chotprasertkoon T*, Pierce AJ, Savini T, Round PD, Sankamethawee W, Gale GA. Influence of
vegetation cover on nest cavity selection and nesting success of white-rumped shamas
(Copsychus malabaricus): an experimental test. Wilson J Ornithol 2017 Dec; 129(4) :
727-41.
๒. Hungnon C, Khudamrongsawat J, Manawattana S, Pierce AJ, Round PD*. Distinguishing between
Sakhalin Leaf Warbler Phylloscopus borealoides and Pale-legged Leaf Warbler P.
tenellipes on call. Forktail 2017; 33 : 77-80.
๓. Limparungpatthanakij W*, Gale GA, Brockelman WY, Round PD. Western striped squirrel Tamiops
mcclellandii: A non-avian sentinel species of bird waves. Raffles Bull Zool 2017; 65 :
474-81.
๔. Manawatthana S*, Laosinchai P, Onparn N, Brockelman WY, Round PD. Phylogeography of
bulbuls in the genus Iole (Aves: Pycnonotidae). Biol J Linn Soc 2017 Feb; 120(4) : 93144.
๕. Round PD*, Manawattana S, Khudamrongsawat J, Thunhikorn S, Safoowong M, Bhummakasikara
T. Disentangling avian diversity: South-East Asian mainland Oriental White-eye Zosterops
palpebrosus constitutes two distinct lineages. Forktail 2017; 33: 103-15.
๖. Irving GJ*, Round PD, Savini T, Lynam AJ, Gale GA. Collapse of a tropical forest bird assemblage
surrounding a hydroelectric reservoir. Glob Ecol Conserv. 2018; 16.
๗. Techachoochert S*, Gale GA, Khudamrongsawat J, Round PD. Habitat association and
conservation status of the endangered Giant Nuthatch (Sitta magna) in Thailand. Trop
Conserv Sci 2018 Sep; 11:1-10.
ภาระงานสอน

๑๖๓

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
ที่

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)

๑ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๒ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๓ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๔ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๒. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
ที่
๑
๒
๓
๔
อื่นๆ

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
วทชว ๔๗๑
วทชว ๔๗๒
วทชว ๔๘๓
วทชว ๔๘๔

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)

-

๒๖. ชื่อ-นามสกุล นายวรุฒ ศิริวุฒิ
ยศ./ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย ดร.
สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล
สถานที่ทํางาน N-511 คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Biological Science
Chulalongkorn University
๒๕๕๙
วท.บ.
ชีววิทยา (เกียรตินยิ ม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแกน
๒๕๕๔
งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
อนุกรมวิธานและซิสเทมาติกสของสัตว ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสัตว
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑ . Siriwut, W., Edgecombe, G.D., Sutcharit, C., Tongkerd, P., and Panha, S. Systematic revision and
phylogenetic reassessment of the centipede genera Rhysida Wood, 1862 and Alluropus
Silvestri, 1912 (Chilopoda: Scolopendromorpha) in Southeast Asia, with further discussion
of the subfamily Otostigminae. Invert. Syst. 2018; 32(5) 1005-1049.
๒. Siriwut, W., Edgecombe, G.D., Sutcharit, C., Tongkerd, P., and Panha, S. A taxonomic review of the
centipede genus Scolopendra Linnaeus, 1758 (Scolopendromorpha, Scolopendridae) in
mainland Southeast Asia, with description of a new species from Laos. ZooKeys 2016;
590: 1-124.
๑๖๔

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๓ . Siriwut, W., Edgecombe, G.D., Sutcharit, C., and Panha, S. The centipede genus Scolopendra in
mainland Southeast Asia: Molecular phylogenetics, geometric morphometrics and
external morphology as tools for species delimitation. PLoS ONE 2015; 10(9): e0139182.
๔. Siriwut, W., Edgecombe, G.D., Sutcharit, C., Tongkerd, P., and Panha, S. First record of the AfricanIndian centipede genus Digitipes Attems, 1930 (Scolopendromorpha: Otostigminae) from
Myanmar, and the systematic position of a new species based on molecular
phylogenetics. Zootaxa 2015; 3931(1): 71-87
๕ . Siriwut, W., Edgecombe, G.D., Sutcharit, C., and Panha, S. Brooding behaviour of the centipede
Otostigmus spinosus Porat, 1876 (Chilopoda: Scolopendromorpha: Scolopen-dridae) and
its morphological variability in Thailand. Raff. Bul. Zool. 2014; 62:339-351
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปจจุบัน
ที่

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)

๑ วทชว ๑๐๒
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๒ วทชว ๑๐๔
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๓ วทชว ๑๒๑
ชีววิทยาทั่วไป ๑
๔ วทชว ๓๐๕
สัตวมีกระดูกสันหลัง
๕ วทชว ๔๖๗
สหวิทยาการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
๖ วทชว ๔๗๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
๗ วทชว ๔๗๒
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
๘ วทชว ๔๘๓
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๙ วทชว ๔๘๔
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒
๑. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดวย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
วทชว ๑๐๒
วทชว ๑๐๔
วทชว ๑๒๑
วทชว ๓๐๕
วทชว ๔๖๗
วทชว ๔๗๑
วทชว ๔๗๒
วทชว ๔๘๓

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
ชีววิทยาทั่วไป ๑
สัตวมีกระดูกสันหลัง
สหวิทยาการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
สัมมนาทางชีววิทยา ๑
สัมมนาทางชีววิทยา ๒
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๑
๑๖๕

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๔ (๓-๒-๗)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๔ (๓-๒-๗)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๖-๒)

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

๙
อื่นๆ

วทชว ๔๘๔

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒

-

๑๖๖

๒ (๐-๖-๒)

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ภาคผนวก ๗
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัย และประกาศ/ขอบังคับ
เกี่ยวกับการศึกษาของสวนงาน

๑๖๗

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๖๘

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๖๙

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๗๐

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๗๑

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๗๒

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๗๓

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๗๔

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๗๕

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๗๖

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๗๗

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๗๘

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๗๙

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๘๐

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๘๑

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๘๒

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๘๓

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๘๔

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

ภาคผนวก ๘
คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
คณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบกระบวนการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสวนงาน

๑๘๕

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๘๖

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๘๗

ระดับปริญญา 5 ตรี
โท
เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา

๑๘๘

