หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพันธุศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
----------------หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science Program in Genetics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พันธุศาสตร)
ชื่อยอ
วท.บ. (พันธุศาสตร)
ชื่อเต็ม
Bachelor of Science (Genetics)
ชื่อยอ
B.S. (Genetics)
3. วิชาเอก (ถามี) ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาที่ใชในการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับเฉพาะนิสติ ไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการ
สอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักวิทยาศาสตรประจําหองปฏิบัติการ
(2) ผูชวยนักวิจัย
(3) นักนิติวิทยาศาสตร
(4) ผูประกอบการอิสระ หรือนักธุรกิจ
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7. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
1. นายประดิษฐ แสงทอง

2. นางสาวภัสสร วรรณพินิจ

3. นางสาววรรณรดา สุราช

ตําแหนงทาง
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
วิชาการ
อาจารย
วท.บ. (สัตวบาล)
วท.ม. (พันธุศาสตร)
ปร.ด. (พันธุศาสตร)
อาจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินยิ มอันดับ
หนึ่ง
Ph.D. (Genetics, Bioinformatics and
Computational Biology)
อาจารย

4. นายอัครพงษ สวัสดิพงษ

อาจารย

5. นางอัญชณี คูเบอรา

อาจารย

วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
วท.ม. (ชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ประมง)
วท.ม. (พันธุศาสตร)
Ph.D. (Genetics)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
วท.ม. (อณูพันธุศาสตรและพันธุ
วิศวกรรมศาสตร)
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตรและพันธุ
วิศวกรรมศาสตร)

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
Virginia Polytechnic Institute
and State University, USA.,
2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
University of Turku, Finland,
2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

*1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

1.1 ปรัชญาและความสําคัญ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันตองอาศัยความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่นได องคความรูทางดานพันธุศาสตรมีการพัฒนาที่รวดเร็ว ลึกซึ้ง และ
เปนแกนหลักของการศึกษาในระดับโมเลกุล สามารถนํามาประยุกตใชไดทั้งทางการแพทย การเกษตร และ
อุ ต สาหกรรม แต บุ ค ลากรทางด า นนี้ มี อ ยู จํ า กั ด จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งเร ง ผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู
ความสามารถทางดานพันธุศาสตรทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อใหสามารถสรางองคความรูใหมและ
พัฒนาเทคโนโลยีตางๆ โดยเฉพาะทางดานพันธุวิศวกรรม ชีวสารสนเทศ และจีโนมิกส อันจะนําไปสูการ
พึ่งพาตนเองในอนาคต
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1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพันธุศาสตร ที่สามารถไปประกอบอาชีพ ในองคกรภาครัฐและ
เอกชน หรือศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาทางดานพันธุศาสตรขั้นสูงหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
1.2.2 ปลูกฝงใหบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม สรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
*2. แผนพัฒนาปรับปรุง
จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
กลยุทธ
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน 1.1 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ. จากหลักสูตรในระดับสากล
1.2 รายงานผลการประเมิน
กําหนด
1.2 ประเมินหลักสูตรอยาง
หลักสูตร
สม่ําเสมอ
2. กระตุนและพัฒนาอาจารยให 2. สงเสริมและสนับสนุนให
ตรวจสอบและปรับปรุงรายวิชา อาจารยไปดูงาน ฝกอบรม
ใหทันสมัยอยูเสมอ
ทํางานวิจัย และนําเสนอผลงาน
ในสาขาพันธุศาสตร ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ

2.1 ผลประเมินการสอนของอาจารย
หลังจบภาคการศึกษา
2.2 รายงานการฝกอบรม การเขา
ประชุมวิชาการของอาจารย

3. เพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิ
3.1 เปดรายวิชาที่มีปฏิบตั กิ าร
งานวิจัยทางดานพันธุศาสตรให เพิ่มขึ้น
นิสิต
3.2 มีวิชาโครงงานวิจัยสําหรับให
นิสิตทําโครงการวิจัยขนาดเล็ก

3.1 รายวิชาปฏิบัติการที่ทําการเปด
สอน
3.2 การลงทะเบียนและผลระดับ
คะแนนวิชาโครงงานพันธุศาสตร

4. เพิ่มทักษะการนําเสนอ
ผลงานวิจัย

4.1 รายงานการนําเสนอในวิชาที่
เรียนในรูปไฟล powerpoint
4.2 ผลของระดับคะแนนในวิชา
สัมมนา
4.3 ผลของระดับคะแนนในวิชา
โครงงานวิจัย

4.1 ใหนิสิตมีการคนควา และ
นําเสนอรายงานในบางรายวิชาที่
เรียน
4.2 มีวิชาสัมมนาสําหรับฝกทักษะ
ในการนําเสนอผลงานวิจัย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน –กุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.3 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.4 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต
3.1.2 แสดงแผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01371111
01387121
01417111
01420113
01420117
01424111
01424112
01175xxx

การใชทรัพยากรหองสมุด
ตรรกศาสตรเบื้องตน
แคลคูลัส I
ปฏิบัติการฟสกิ ส I
ฟสิกสพื้นฐาน I
หลักชีววิทยา
ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
กิจกรรมพลศึกษา
ภาษาตางประเทศ

1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-2-1)
3( - - )
10

รวม

18( - - )

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01403111
01403112
01417112
01420114
01420118
01999021
01175xxx

เคมีทั่วไป
เคมีทั่วไป ภาคปฏิบตั ิการ
แคลคูลัส II
ปฏิบัติการฟสกิ ส II
ฟสิกสพื้นฐาน II
ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
กิจกรรมพลศึกษา
ภาษาตางประเทศ
รวม

4(4-0-8)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3( - - )
18( - - )

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01401114
หรือ
01423113
01403221
01403222
01416311
01416312
01418112

พฤกษศาสตรทั่วไป

3(2-3-6)

สัตววิทยาทั่วไป
เคมีอินทรีย
เคมีอินทรีย ภาคปฏิบตั ิการ
หลักพันธุศาสตร
พันธุศาสตรปฏิบัติการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ภาษาตางประเทศ
รวม

3(2-3-6)
4(4-0-8)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3( - - )
18( - - )

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01403231
01403232
01416451
01419211
01419214
01422111
01459101

เคมีปริมาณวิเคราะห
เคมีปริมาณวิเคราะห ภาคปฏิบัติการ
พันธุศาสตรของเซลลระดับโมเลกุล
จุลชีววิทยาทัว่ ไป
จุลชีววิทยาพืน้ ฐาน ภาคปฏิบัติการ
หลักสถิติ
จิตวิทยาเพื่อชีวติ สมัยใหม
รวม

11

2(2-0-4)
2(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17(14-9-33)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01402311
01402312
01416441
01416453
01416456
01416458
01422431
01999213

ชีวเคมี I
ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ
พันธุศาสตรของเซลลเบื้องตน
พันธุศาสตรโมเลกุลเบื้องตน
พันธุวศิ วกรรม I
พันธุวศิ วกรรมปฏิบัติการ
สถิติทางชีววิทยา
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวติ
รวม

2(2-0-4)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(16-9-38)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01402313
01416454
01416271
01422425

ชีวเคมี II
ชีวสารสนเทศเบื้องตน
พันธุศาสตรประชากรและปริมาณเบื้องตน
การวิเคราะหขอมูลดวยแซส
วิชาเฉพาะเลือก
รวม

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
6( - - )
18( - - )

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01416497
01453101

สัมมนา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

1
3(3-0-6)
6( - - )
3( - - )
13( - -)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01416499

โครงงานพันธุศาสตร
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
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3(0-9-5)
6( - - )
3( - - )
12( - - )

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
01416311 หลักพันธุศาสตร
3(3-0-6)
(Principles of Genetics)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01424111
เซลลและออรแกเนลลที่เกี่ยวของกับพันธุศาสตร การถายทอดพันธุกรรม
ระหวางไมโทซิสและไมโอซิส หลักการถายทอดพันธุกรรมของเมนเดลและกฎความ
นาจะเปน ภาคขยายของกฎเมนเดล สารพันธุกรรม การจําลองและการซอมแซม
การทํางานของยีนและการควบคุมมิวเทชันของยีนและโครโมโซม พันธุศาสตร
ปริมาณและประชากร พันธุกรรมนอกนิวเคลียส พันธุศาสตรวิวัฒนาการ
Cell and organelles related to genetics; genetic inheritance during mitosis
and meiosis; Mendelian inheritance and probability; the extension of
Mendelian laws; genetic materials, replications and repair; function and
regulation; gene and chromosome mutations; quantitative and population
genetics; extranuclear inheritance; evolutionary genetics.
01416312 พันธุศาสตรปฏิบัติการ
1(0-3-2)
(Laboratory in Genetics)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01416311 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาหลักพันธุศาสตร
Laboratory for Principles of Genetics
01416421 พันธุศาสตรมนุษย
3(3-0-6)
(Human Genetics)
การถายทอดพันธุกรรมของมนุษยตามหลักเมนเดล หนาที่และพฤติกรรมของ
ยีนและโครโมโซม สาเหตุการทําใหยีนผิดปกติ วิธีการวินิจฉัย การบําบัดและการให
คําปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมและการประยุกตความรูพันธุศาสตรอิมมูโนโล
ยี พันธุศาสตรโมเลกุล พันธุศาสตรของเซลล พันธุศาสตรกับมะเร็ง มลพิษของ
สิ่งแวดลอมตอมนุษย พันธุศาสตรประชากรและการวิวัฒนาการเพื่อความเขาใจพันธุ
ศาสตรมนุษย
Mendelian heredity in human, function and behavior of genes and
chromosomes, diagnosis, therapy and genetic counseling of inherited
diseases, applications of immunology, molecular genetics, cytogenetics,
cancer, environmental hazards, population and evolutionary in understanding
human genetics
01416422 พันธุศาสตรพชื
3(3-0-6)
(Plant Genetics)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01416311
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แนวคิ ด พื้ น ฐานทางพั น ธุ ศ าสตร พื ช ในระดั บ โมเลกุ ล และการประยุ ก ต การ
วิเคราะหจีโนมของออรแกเนลลในเซลลพืชและการถายทอดพันธุกรรมผานทางไซ
โทพลาซึ ม การบ ง บอกลั ก ษณะเพศและระบบการสื บ พั น ธุ ความแปรผั น ของ
โครโมโซม และเทคนิควิธีที่ใชในการศึกษาพันธุกรรมของพืชในระดับโมเลกุล
Basic concepts of plant genetics at the molecular level and its
applications, genome analysis of organelle DNA, cytoplasmic inheritance, sex
determination, and reproductive systems, chromosome variations, and
experimental approaches in plant genetic studies at the molecular level.
01416423 พันธุศาสตรสตั ว
3(3-0-6)
(Animal Genetics)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01416311 หรือพรอมกัน
พื้ น ฐานการถ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมและการประยุ ก ต เ พื่ อ ใช ใ นการ
ปรับปรุงพันธุสัตว สถิติและพันธุศาสตรประชากรที่ประยุกตใชในการวางแผนทดลอง
ผสมพันธุและปรับปรุงพันธุ พันธุกรรมของลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณ
ลักษณะการเปนโรคบางชนิดในสัตวเลี้ยง ลักษณะตานทานโรค การใชวิทยาการ
ใหมๆเชนเทคนิคในทางพันธุวิศวกรรม เพื่อการปรับปรุงการเลี้ยงสัตว
Fundamental of genetics and application in animal improvement. Statistical
procedures, population genetics application for breeding, estimation of
breeding value, heritability etc. Qualitative and quantitative genetics. Genetic
basis of some animal diseases and disease resistance. The application of new
biotechnologies such as genetic engineering in animal husbandry.
01416424 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการถายฝากยีนในพืช
3(1-6-5)
(Tissue Culture for Gene Trasfer in Plant)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01416312
หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคเฉพาะในการเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อพืชเพื่อการ
ปรับปรุงพันธุพืชโดยการชักนําใหเกิดการกลาย การเพาะเลี้ยงคัพภะ การเพาะเลี้ยง
อับละอองเรณู การเพาะเลี้ยงและการรวมโปรโตพลาสต การนําไปใชในดานอื่น ๆ
เทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการถายฝากยีนในพืช ความรูใหม ๆ ที่เกี่ยวของ
Principles of plant tissue culture, special techniques in plant tissue culture,
mutation breeding by tissue culture, embryo culture, anther culture, protoplast
culture and fusion, various techniques of plant gene transfer, recent
knowledge in related fields.
3(2-3-6)
01416441 พันธุศาสตรของเซลลเบื้องตน
(Introduction to Cytogenetics )
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01416312 หรือพรอมกัน
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ชีววิทยาและพฤติกรรมของเซลลที่เกี่ยวกับการถายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ความแปรปรวนในหนวยพันธุกรรม โครโมโซมและผลที่เกิดขึ้นตอลักษณะทาง
พันธุกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การประยุกตนําความรูเหลานี้ไปใชทางดาน
การแพทยและการเกษตรทั้งดานการปรับปรุงพันธุพืชและสัตว เทคนิคเบื้องตนใน
หองปฏิบัติการในการศึกษาพันธุศาสตรเซลล
Cell biology and behavior related to inheritance. Variation in genetic
material and the effect on expression and as well as evolution of organism.
Application of to genetics in medicine, agriculture; plant and animal breeding.
Laboratory techniques in cytogenetics.
01416451 พันธุศาสตรของเซลลระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
(Molecular Cell Genetics)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01416311
การจัดองคประกอบของจีโนมภายในเซลล การจําลองดีเอ็นเอและการแสดงออก
ของยีน การควบคุมการทํางานของโปรตีน โครงสรางและหนาที่ของออรแกเนลล
โครงรางของเซลลและการเคลื่อนไหว โครงสรางและหนาที่ของเยื่อหุมเซลลและผนัง
เซลล กระบวนการรับสงสัญญาณภายในเซลล กลไกควบคุมวัฏจักรเซลล การเพิ่ม
ปริมาณเซลลและการพัฒนาเพื่อไปทําหนาที่เฉพาะ การนําความรูที่ไดมาอธิบาย
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในดานวิทยาศาสตรเกษตร การแพทย และสิ่งแวดลอม
Organization of cellular genomes, DNA replication and gene expression,
regulation of protein function; structure and function of organelles,
cytoskeleton and movement; structure and function of cell membrane and cell
wall, cell signaling; regulation of cell cycle, cell proliferation and differentiation,
applying knowledge learned to explain research articles related to agricultural,
medical and environmental science.
01416453 พันธุศาสตรโมเลกุลเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introductory Molecular Genetics)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01416311
โครงสรางและหนาที่ของสารพันธุกรรม โครงสรางของดีเอ็นเอ กลไกระดับเซลล
และระดับโมเลกุลอันเกี่ยวกับการเพิ่มตัวเองของดีเอ็นเอ การรวมตัวกันใหมของสาร
พันธุกรรม การกลายพันธุ การซอมแซมดีเอ็นเอ การลอกรหัส การแปลรหัสและ
รวมทั้งการควบคุมในขั้นตอนตางๆเหลานี้
การอภิปรายถึงความกาวหนาใน
วิทยาการสาขานี้
Introduction to the structure and function of the genetic material. Structure
of DNA and the cellular and molecular mechanism underlying DNA
replication, recombination, mutation, DNA repair, transcription, translation and
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their regulations. The recent development in this area will be discussed.
01416454 ชีวสารสนเทศเบื้องตน
3(2-3-6)
(Introduction to Bioinformatics)
กระบวนการรับสงสัญญาณภายในเซลล ปจจัยที่เกี่ยวของกับความเครียด การ
ควบคุมการแสดงออกของยีนและการทํางานของโปรตีน ความเสียหายภายในเซลล
อันเปนผลจากความเครียด กระบวนการจัดการกับโมเลกุลที่เปนอันตรายตอเซลล
และการนํ า ความรู ที่ ไ ด ม าอธิ บ ายผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งในด า นเกษตรกรรม
การแพทย และสิ่งแวดลอม
Mechanisms of cell signaling, stress-related factors, regulation of gene
expression and protein function, stress-induced cellular damage, cellular
detoxification of toxic molecules, applying knowledge learned in class to
explain research articles in agricultural science, medical science and
environmental science.
3(3-0-6)
01416455 การตอบสนองตอความเครียดในระดับโมเลกุล
(Molecular Aspects of the Stress Responses)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01416311
กลไกการรั บ สงสัญญาณภายในเซลล ปจจัยที่เ กี่ยวของกับความเครียด การ
ควบคุมการแสดงออกของยีนและการทํางานของโปรตีน ความเสียหายภายในเซลล
อันเปนผลจากความเครียด กระบวนการจัดการกับโมเลกุลที่เปนอันตรายตอเซลล
และการนําความรูที่ไดมาอธิบายผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในดานวิทยาศาสตรเกษตร
การแพทย และสิ่งแวดลอม
Mechanisms of cell signaling, stress-related factors, regulation of gene
expression and protein function, stress-induced cellular damage, cellular
detoxification of toxic molecules applying knowledge learned to explain
research articles related to agricultural, medical and environmental sciences.
01416456 พันธุวศิ วกรรม I
3(3-0-6)
(Genetic Engineering I)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01416311
เทคนิคการโคลนยีน ดีเอ็นเอพาหะ การตรวจสอบและวิเคราะหยีนที่โคลนได
การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฎิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส การถายยีนในพืชและสัตว
การศึกษาการทํางานของของยีนโดยทําใหเกิดการกลาย เครื่องหมายดีเอ็นเอ การ
ประยุกตใชทางการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย และสิ่งแวดลอม
Gene cloning technique, DNA vectors, detection and analysis of cloned
genes, DNA amplification by polymerase chain reaction, gene transformation
in plants and animals, studying gene function by induced mutation, DNA
16

01416457

01416458

01416471

01416481

markers, applications in agriculture, industry, medicine and environment.
จีโนมและเครือ่ งหมายทางดีเอ็นเอ
3(2-3-6)
(Genome and DNA Markers)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01416456
จีโนมของพืชและสัตว การวิเคราะหจีโนม การสกัดดีเอ็นเอและหลักการทั่วไปใน
การทํางานเกี่ยวกับดีเอ็นเอ เทคนิคไฮบริไดเซชันและพีซีอาร หลักของเครื่องหมาย
ทางดีเอ็นเอ เครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใชวิธีไฮบริไดเซชันและที่ใชพีซีอารเปนพื้นฐาน
การประยุกตใชและการพิจารณาเลือกใชเครื่องหมาย
Plant and animal genomes, genome analysis, extraction of DNA and
general principles for handling DNA, hybridization and PCR techniques,
principles of DNA markers, hybridization based and PCR-based DNA
markers, applications and consideration for choosing markers.
พันธุวศิ วกรรมปฏิบัติการ
1(0-3-2)
(Laboratory in Genetic Engineering)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01416456 หรือพรอมกัน
การแยกดีเอ็นเอทั้งหมดและพลาสมิด การตัดและเชื่อมดีเอ็นเอ ทรานสฟอรเมชัน
การตรวจสอบและวิเคราะหดีเอ็นเอสายผสม
Isolation of total DNA and plasmid, DNA digestion and ligation,
transformation, recombinant DNA detection and analysis.
พันธุศาสตรประชากร และปริมาณเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Population and Quantitative Genetics)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01416311
ประชากรสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล การผสมพันธุแบบไมสุม
พันธุกรรมโดยอิทธิพลของยีนหลายคู ความคลายคลึงระหวางเครือญาติ อัตรา
พันธุกรรม ลักษณะพันธุกรรมแบบเทรชโฮลด การพิสูจนประชากรสมดุลโดยใช
เครื่องหมายโมเลกุล
Equilibrium population, changes in allele frequency, non random mating,
genetics by polygenic effects, resemblance between relatives, heritability,
threshold characters and testing of population equilibrium using molecular
markers.
พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ
3(3-0-6)
(Genetics and Evolution)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01416311
ทฤษฎีของวิวัฒนาการ ลักษณะผันแปรอันเนื่องมาจากการผันแปรทางพันธุกรรม
การรักษาลักษณะผันแปรในประชากร การรักษาสภาวะที่เปนอยูของยีน กําเนิดสป
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01416496

01416497

01416498

01416499

ชีสและการรักษาเอกลักษณ บทบาทของลูกผสมในวิวัฒนาการ
The evolutionary theory, phenotypic variation as a result of genetic
variation, maintenance of polymorphism, population genetics, the origin of
species and the maintenance of uniqueness, role of hybrid in evolution.
เรื่องเฉพาะทางพันธุศาสตร
3(3-0-6)
(Selected Topics in Genetics)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01416311
เรื่องเฉพาะทางพันธุศาสตรในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละ
ภาคการศึกษา
Selected topics in genetics at the bachelor’s degree level. Topics are
subject to change in each semester.
สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางพันธุศาสตรในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in genetics at
the bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ
3
(Special Problems)
การศึ ก ษาค น ควาทางพัน ธุศ าสตร ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี และเรี ย บเรีย งเขีย นเป น
รายงาน
Study and research in genetics at the bachelor’s degree level and compile
into a written report.
โครงงานพันธุศาสตร
3(0-9-5)
(Genetic Project)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : 01416311
การคนควาทางพันธุศาสตร การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย การทําวิจัย การ
เขียนรายงาน การสรุปผลโครงการวิจัย และการนําเสนอผลงานวิชาการ
Research in genetics, proposal development, research experiment,
scientific report writing, research project conclusion and academic
presentation.
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
1
นายประดิษฐ แสงทอง
อาจารย
วท.บ. (สัตวบาล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
วท.ม. (พันธุศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
ปร.ด. (พันธุศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549
2
นางสาวภัสสร วรรณพินิจ
อาจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
Ph.D. (Genetics, Bioinformatics,
and Computational Biology)
Virginia Polytechnic Institute and
State University, USA, 2553
3
นางสาววรรณรดา สุราช
อาจารย
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) เกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
วท.ม. (ชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

งานวิจัย
The handbook of pufferfish species
identification using molecular markers,
2552

01416311
01416312
01416454
01416481
01416497
01416498

01416311
01416312
01416454
01416481
01416497
01416498
01416499

งานวิจัย
1. Previous estimates of mitochondrial
DNA mutation level variance did not
account for sampling erro: comparing
the mtDNA genetic bottleneck in mice
and humans, 2553
2. Reassessing evidence for a
postnatal mitochondrial genetic
bottleneck, 2553
งานวิจัย
Potential of Sonchus arvensis for
phytoremediation of lead-contaminated
soil, 2551

01416312
01416421
01416454
01416497

01416312
01416421
01416454
01416497
01416499

01416312
01416421
01416458
01416496
01416497
01416498

01416312
01416421
01416451
01416455
01416458
01416496
01416497
01416498
01416499
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ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
4
นายอัครพงษ สวัสดิพงษ
อาจารย
วท.บ. (ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
วท.ม. (พันธุศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
Ph.D. (Genetics)
University of Turku, Finland, 2552
5

นางอัญชณี คูเบอรา
อาจารย
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) เกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
วท.ม. (อณูพันธุศาสตรและพันธุ
วิศวกรรมศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตรและพันธุ
วิศวกรรมศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1. Historical and recent genetic
bottlenecks in European graying,
Thymallus thymallus, 2553
2. High level of population genetic
structure in lake-run brown trout,
Salmo trutta of the Inari Basin,
northern Finland, 2553
งานวิจัย
Investigation of the unfolding pathway
of Bacillus thuringiensis Cyt2Aa2 toxin
reveals an unfolding intermediate,
2552

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01416311
01416312
01416471
01416497
01416498

01416311
01416312
01416471
01416497
01416498
01416499

01416312
01416421
01416454
01416458
01416497

01416312
01416421
01416454
01416458
01416497
01416499

3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
1
นายครศร ศรีกุลนาถ
อาจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548
ปร.ด. (พันธุศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

งานวิจัย
1. FISH as a chromosome
identification strategy to delineate
karyotypic evolution in vertebrates,
2553
2. Genetic relationship of three
butterfly lizard species (Leiolepis
reveesii rubritaenita, Leiolepis belliana

01416311
01416312
01416441
01416497
01416498

01416311
01416312
01416441
01416497
01416498
01416499
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ลําดับ
ที่

2

3

4

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ

นางสาวจตุพร กุลอึ้ง
อาจารย
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2535
วท.ม. (พันธุศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
Ph.D. (Agronomy)
University of Nebraska-Lincoln,
USA, 2548
นายชัชวาล จันทราสุริยารัตน
อาจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541
M.Sc. (Crop Science)
Oregon State University, USA,
2544
Ph.D. (Plant Pathology)
The Ohio State University, USA,
2549

นายประดิษฐ พงศทองคํา
ศาสตราจารย
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2513
วท.ม. (พันธุศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2516

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ
belliana, Leiolepis boehmei, Agamidae
Squamata) inferred from nuclear gene
sequence analysis, 2553
งานวิจัย
Sunlight decreased genotoxicity of
azadirachtin on root tip cells of Allium
cepa and Eucrosia bicolor, 2553

งานวิจัย
1. Efficient and rapid plant
regeneration of oil palm zygotic
embryos cv. ‘Tenera’ through somatic
embryogenesis,2554
2. Expression study of genes
involved in somatic embryogenesis in
oil palm, 2554
3. The Use of DNA Marker to
Investigate for Rice Blast Resistant
Gene, Pi-ta, in Wild and Local Thai
Rice in Northeast of Thailand, 2553
4. Screening landrace Thai rice in
north and northeast regions of
Thailand for rice blast resistance
gene, Pi-d2, with DNA marker, 2553
งานแตงเรียบเรียง
1. พันธุศาสตรปริมาณ, 2531
2. พันธุศาสตร, 2543
3. พันธุศาสตรประชากรและปริมาณ,
2551
งานวิจัย
Meiotic Behavior in Microsporocytes

21

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01416311
01416312
01416421
01416453
01416497

01416311
01416312
01416421
01416453
01416497
01416499

01416311
01416312

01416311
01416312
01416499

01416311
01416312
01416424
01416471
01416497
01416498

01416311
01416312
01416424
01416471
01416497
01416498
01416499

ลําดับ
ที่

5

6

7

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

of Some Bananas in Thailand, 2553
นางพัฒนา ศรีฟา ฮุนเนอร
งานวิจัย
รองศาสตราจารย
1. Analysis of the insecticidal crystal
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
gene type 1 of Bacillus thuringiensis
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2521
isolates affecting lepidopterans, 2553
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
2. Sequence Analysis of the
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2524
16SrRNA-rps12 Inverted Repeat
Ph.D. (Plant Virology) Australian
Region in Chloroplast DNA of
National University, Australia, 2534 Dendrobium orchids., 2554
นางสาวเลิศลักษณ เงินศิริ
งานแตงเรียบเรียง
รองศาสตราจารย
หลักพันธุศาสตร, 2538
กศ.บ. (ชีววิทยา)
งานวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2520 1. Cloning and expression analysis of
วท.ม. (ชีววิทยา)
the Bombyx mori α-amylase gene
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526
(Amy) from the indigenous Thai
Ph.D. (Zoology)
silkworm strain, Nanglai, 2554
University of Queensland,
2. Analysis of immediate early-1 gene
Australia, 2543
sequence of Thai Bombyx mori
Nucleopolyhedrovirus and its
usefulness for identifying the
subgroup II NPVs, 2554
(submitted)
นางวิภา หงษตระกูล
งานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย
1. Development and characterization
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยม
of a prototype of a lactic acid-based
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2520
time-temperature indicator for
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
monitoring food product quality, 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2523
2. Syntenic Relationship of Loci for
M.Sc. (Agriculture)
Quantitative Resistance to Pyricularia
The University of Western
grisea in Rice and Barley, 2553
Australia, Australia, 2531
3. Intersubgeneric cross in
Ph.D. (Molecular Genetics)
Nymphaea spp. L. to develop a blue
Oregon State University, USA,
hardy waterlily, 2553
2541
4. Inheritance of Field Weathering
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ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01416311
01416312
01416497
01416498

01416311
01416312
01416497
01416498
01416499

01416311
01416312
01416421
01416496
01416497
01416498

01416311
01416312
01416421
01416423
01416496
01416497
01416498
01416499

01416311
01416312
01416454
01416471

01416311
01416312
01416454
01416471
01416499

ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ

8

นายศุภชัย วุฒิพงศชัยกิจ
อาจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
Ph.D. (Biology)
University of York, UK, 2551

9

นางสาวสมพิศ สามิภักดิ์
อาจารย
B.A. (Biology)
University of Chicago, USA, 2549
Ph.D. (Genetics)
University of California, Davis,
USA, 2551
นายสมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
รองศาสตราจารย
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2527
วท.ม. (พันธุศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531
Dr. Agr. Sci. (Plant Genetics)
Polish Academy of Sciences,
Poland, 2537

10.

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ
Resistance in Soybean [Glycine max
(L.) Merrill], 2553
5. Four QTL in Rice Associated with
Broad Spectrum Resistance to Blast
Isolates from Rice and Barley, 2553
งานวิจัย
Arabinan Metabolism during Seed
Development and Germination in
Arabidopsis, 2552

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01416311
01416312
01416424
01416453
01416454
01416497
01416498

01416311
01416312
01416424
01416453
01416454
01416497
01416498
01416499
01416311
01416312
01416456
01416457
01416499

งานวิจัย
Characterization and comparative
sequence analysis of the DNA
mismatch repair MSH2 and MSH7
genes from tomato, 2552

01416311
01416312
01416456
01416457

งานแตงเรียบเรียง
1. พันธุศาสตรของเซลลเบื้องตน, 2539
2. พันธุศาสตรกับสังคม, 2542
3. ชีววิทยา: การแบงเซลล โครโมโซม
ความผันแปรของโครโมโซม, 2548
งานวิจัย
1. Genetic Relationship of Three
Butterfly Lizard Species(Leiolepis
reevesii rubritaeniata, Leiolepis
belliana belliana,Leiolepis boehmei,
Agamidae, Squamata) Inferred from
Nuclear Gene Sequence Analyses,
2553
2. Variation of B Genome in Musa
Accessions and Their New

01416311
01416312
01416441
01416497
01416498
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01416311
01416312
01416441
01416497
01416498
01416499

ลําดับ
ที่

11

12

13

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

Identifications, 2553
นางสาวสุรินทร ปยะโชคณากุล
งานแตงเรียบเรียง
รองศาสตราจารย
1. พันธุศาสตรกับสังคม, 2527
วท.บ. (ชีวเคมี)
2. พันธุวิศวกรรมเบื้องตน, 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2519
3. เครื่องหมายดีเอ็นเอ: จากพื้นฐานสู
วท.ม. (พันธุศาสตร)
การประยุกต, 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2521
งานวิจัย
Dr. Agr. (Plant Molecular Biology) 1. A highly efficient method for
Tokyo University of Agriculture and Agrobacterium mediated
Technology, Japan, 2532
transformation in elite rice varieties
(Oryza sativa L. spp. indica), 2553
2. Development of microsatellite
markers for Vanda orchid, 2552.
3. In silico promoter analysis of
photoperiod-responsive genes
identified by DNA microarray in rice
(Oryza sativa L.), 2552
นางสาวเสาวนีย สุพุทธิธาดา
งานแตงเรียบเรียง
รองศาสตราจารย
1. หลักพันธุศาสตร, 2527
วท.บ. (ชีววิทยา)
2. พันธุศาสตรกับสังคม, 2532
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2519
งานวิจัย
วท.ม. (พันธุศาสตร)
Genetic Relationship of Three Butterfly
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2521
Lizard Species (Leiolepis reevesii
rubritaeniata, Leiolepis belliana
belliana, Leiolepis boehmei,
Agamidae, Squamata) Inferred from
Nuclear Gene Sequence Analyses,
2553
นางสาวอนงคภัทร สุทธางคกุล
งานวิจัย
อาจารย
Biosynthesis of pectin, 2553
B.S. with Honors (Biology)
California Institute of Technology,
2545
Ph.D. (Genetics) University of
Wisconsin-Madison, 2551

24

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01416311
01416312
01416456
01416457
01416497
01416498

01416311
01416312
01416456
01416457
01416497
01416498
01416499

01416311
01416312
01416498

01416311
01416312
01416498
01416499

01416311
01416312

01416311
01416312
01416499

ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
Postdoctoral research fellow.
Joint BioEnergy Institute, Lawrence
Berkeley National Laboratory, 2553
14
นางสาวอรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
รองศาสตราจารย
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530
วท.ม. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533
Ph.D. (Molecular Genetics)
University of Glasgow, UK, 2537

15

นางสาวอุไรวรรณ อรัญวาสน
อาจารย
วท.บ. (พืชไร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2538
วท.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540
Dr.rer.nat. (Population Genetics)
University of Munich, Germany,

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

งานแตงเรียบเรียง
1. พันธุวิศวกรรม II, 2541
2. พันธุศาสตรโมเลกุล: โพรแคริโอต,
2544
งานวิจัย
1. Actinoallomurus acaciae sp nov.,
an endophytic actinomycete isolated
from Acacia auriculiformis A. Cunn. ex
Benth., 2553
2. Actinophytocola oryzae gen. nov.,
sp. nov., isolated from the roots of
Thai glutinous , 2553
3. Development of an intergeneric
conjugal transfer system for rimocidinproducing Streptomyces rimosus,
2553
4. Recombinant expression of BTA
hydrolase in Streptomyces rimosus
and catalytic analysis on polyesters
by surface plasmon resonance, 2553
5.Saccharopolyspora phatthalungens
is sp. nov., isolated from rhizosphere
soil of Hevea brasiliensis, 2553
งานวิจัย
Population structure and genetic
bottleneck in sweet cherry estimated
with SSRs and the gametophytic selfincompatibility locus, 2553

01416311
01416312
01416454
01416458
01416497
01416498

01416311
01416312
01416453
01416454
01416458
01416497
01416498
01416499

01416311
01416312
01416481
01416497

01416311
01416312
01416481
01416497
01416499

25

ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
2550
16
นางสาวอัจราพร ศรีบุญเลิศ
อาจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
M.Res. (Bioscience)
University of Bath, UK, 2547
Ph.D. (Bioscience)
University of Bath, UK, 2551
17
นางสาวอัญชลี ศิริขจรกิจ
อาจารย
B.A. (Biology)
University of Chicago, USA, 2544
Ph.D. (Microbiology)
University of California, Berkeley,
USA, 2550

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

งานวิจัย
Prior infection of Manduca sexta with
non-pathogenic Escherichia coli elicits
immunity to pathogenic Photorhabdus
luminescens: Roles of immunerelated proteins shown by RNA
interference, 2548

01416312
01416422
01416453
01416456
01416497

01416312
01416422
01416453
01416456
01416497
01416499

งานวิจัย
Antioxidants and photo-oxidative
stress responses in plants and algae,
2553

01416312
01416453
01416456
01416458

01416312
01416453
01416456
01416458
01416499

*4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)

ไมมี
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
*5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
กําหนดใหนิสิตทําการวิจัยในรายวิชาโครงงาน ในหัวขอที่เกี่ยวของกับพันธุศาสตร ซึ่งอาจเปนการ
วิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู ที่ใชความรูตามที่เรียนมา โดยไมขัดตอ
ศี ล ธรรมจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ภายใต ก ารดู แ ลของอาจารย ที่ ป รึ ก ษาโครงงาน นํ า เสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานและปากเปลา และตองผานการประเมินผลงานวิจัย
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5.1 คําอธิบายโดยยอ
การทําวิจัย ตามรายวิชา 01416499 ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน นําเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานและนําเสนอผลงานแบบปากเปลา โดยเปดใหผูสนใจเขาฟงได
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีองคความรูจากงานวิจัย
(2) สามารถแกปญหาโดยวิธีการวิจัย
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
(4) สามารถนําเสนอผลงานวิจัยได
5.3 ชวงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.4 จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําแกนิสิต โดยนิสิตเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาซึง่ มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่สนใจ
(2) อาจารยจัดตารางเวลาเพื่อใหคําปรึกษา และติดตามการทําวิจัยของนิสิต
(3) จัดเตรียมอุปกรณ และเครื่องมือใหเพียงพอตอการใชงาน
(4) มีการจัดอบรมเรื่องขอควรระวังในการใชอุปกรณ เครื่องมือ และการใชสารเคมี เพื่อความ
ปลอดภัยของนิสิต
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) ประเมินคุณภาพของขอเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยในภาควิชาฯ
(2) ประเมินความกาวหนาในระหวางการทํางานวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษา จากการสังเกตและจาก
การรายงานดวยวาจาและเอกสาร
(3) ประเมินผลงานวิจัยในรูปแบบรายงาน และการนําเสนอผลงานแบบปากเปลากอนจบการศึกษา
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