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3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

 -  
 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

 แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกติ 

 แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) เรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 
 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  ระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2 

 5.2 ภาษาทีใ่ช ้

  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 5.3 การรบัเขา้ศึกษา 

  รับผู้เข้าศึกษาชาวไทย และชาวต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  เป็นหลักสตูรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 
 5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

 เป็นหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557 (ปรับปรุงจากหลักสตูร พ.ศ. 2555) 

 เร่ิมใช้หลักสตูรใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุม

คร้ังที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ. 2557  

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557                 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 5/2557 เม่ือวันที่ 

2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดม-

ศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2559 
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

 8.1 ครูผู้สอนวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 8.2 อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา 

 8.3 นักวิชาการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 8.4 นักวิจัยด้านชีววิทยาและวิทยาศาสตรศึกษา 

 8.5  นักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา 

 8.6 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาด้านชีววิทยาและชีววิทยาศึกษา 

 

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ที่ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา ตร-ีโท-เอก

(สาขาวิชา) ปีทีจ่บ 

สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 
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ประชาชน 
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10.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

  คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

11.  สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แต่กลับมี

ผู้สนใจศึกษาทางวิทยาศาสตร์ลดลงทุก ๆ ปี จนเกิดปัญหาขาดแคลนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ

ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะสาขาวิชาชีววิทยา จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพครู 

ผู้สอนให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกและวิทยาการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง [อ้างถึงในทศิทางแผน-

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)] และต้องส่งเสริมการ

ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาให้มี

คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนมีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงจะท าให้พัฒนาคนได้อย่างรอบ

ด้านและสมดุล เพ่ือเป็นฐานหลักของประเทศ [อ้างถึงในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 10 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559)] นอกจากน้ียังส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ

ศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ น 

(อ้างถึงในแผนพัฒนาการ ศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2551-2554) ด้วย

สถานการณ์ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้เพ่ิมพูน

ความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุก ๆ ด้าน เพ่ือเป็นฐานรากในการพัฒนา



หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาชวีวิทยา พ.ศ. 2557 4 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนในการพัฒนาวงการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต การเรียนรู้และวิจัยทางชีววิทยาท าให้ทราบถึง

กลไกการท างานภายในและภายนอกสิ่งมีชีวิต ซ่ึงท าให้เข้าใจถึงธรรมชาติของชีวิตทั้งมวล และครูที่

สอนศาสตร์น้ีต้องประยุกต์ใช้ความรู้เข้ากับบริบทแวดล้อมรวมถึงบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพ่ือ

ประมวลภาพองค์รวมและส่งผลให้เกิดความเข้าใจสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จนสามารถท าให้เกิดการ

วิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ส่งผลกระทบต่อสงัคมและประเทศชาติได้ด้วย 

  ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ รวมถึงสาขาวิชาชีววิทยา จึง 

ท าให้คณะรัฐมนตรีมีมติเหน็ชอบรูปแบบการด าเนินงานและจ านวนทุนการผลิตครูโครงการ สควค. 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2560) เพ่ือผลิตหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคุรุสภา โดยมุ่งเน้น

การสร้างครูเพ่ือสอนวิชาฟิสกิส ์เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ซ่ึงทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด าเนินการ

จัดทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวน้ี จึงมีการเพ่ิมแบบส าหรับหลักสูตรปริญญาการศึกษา

มหาบัณฑติส าหรับผู้เข้าศึกษาแบบขอรับใบประกอบวิชาชีพครูเพ่ือให้สอดรับกับความต้องการของ

ประเทศ 
 

 11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

  สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบ

สุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และพัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยความดูแล

ร่วมกนัของผู้ปกครอง ครู และผู้ด ารงอยู่ในศาสนาต่าง ๆ ในปัจจุบันสถานการณ์เดิมเปล่ียนแปลงไป

เมื่อประเทศไทยรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศมากขึ้น จนเกิดความเสื่อมของสังคมและวัฒนธรรมไทย

อย่างต่อเน่ือง และท าให้การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง หรือ

แยกแยะความถูกต้องทางสงัคมและวัฒนธรรมได้น้อยลง โดยเฉพาะการลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น

เป็นของตนเอง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2552-2559) 

จึงจัดให้มีการเรียนการสอนในทุกพ้ืนที่ โดยพัฒนาเช่ือมโยงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิต

ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัย ผู้สร้างและ

พัฒนานวัตกรรมในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนการต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูงที่เช่ือมโยง

องค์ความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าของสินค้าและบริการที่ใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคมได้ โดยไม่ลอกเลียนแบบกัน นอกจากน้ียังพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ

แยกแยะความถูกผิดโดยใช้หลักฐานเชิงวิชาการ กอปรกับสถานการณ์สังคมและวัฒนธรรมไทยอย่าง

มีประสิทธิภาพ และความรู้ทางชีววิทยาเป็นสิ่งส าคัญที่ท  าให้เข้าใจถึงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 

สภาพแวดล้อม และสังคมได้เป็นอย่างดี ท าให้ตระหนักถึงการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ และ
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รู้จักวิธีแก้ไขหรือลดปัญหาต่าง ๆ อย่างเข้าใจธรรมชาติของชีวิต สังคม และวัฒนธรรมทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต 
 

12.  ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และขอ้ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบั   

      พนัธกิจของสถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

  จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ให้มีความทนัสมัย พร้อมรับการเปล่ียนแปลงด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยอาศัยศาสตร์ทางชีววิทยาที่บูรณาการกับศาสตร์อื่นเพ่ืออธิบายเหตุผลที่แท้จริงตาม

ธรรมชาติ และเพ่ิมพูนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ความคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

บูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่

พัฒนาคนแบบองคร์วมควบคู่กบัการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมแห่งการเกื้อกูลกนั สามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม

ความรู้ เปิดกว้างพร้อมรับทุกความคิดเหน็ ไม่ลอกเลียนแบบผลงาน และน าความรู้ไปประกอบอาชีพ

เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อสงัคม พลโลก และมวลมนุษยชาติต่อไป 

 12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

  สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีผลต่อทิศทางก าหนดพันธกิจ 4 ด้านของ

มหาวิทยาลัย ได้แก่ การผลิตบัณฑติ การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การ

ปรับปรุงหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาน้ี เป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย โดยให้มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่สอดคล้องตามความต้องการและความ

จ าเป็นของสังคม ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยและใฝ่รู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตลอดชีวิต และด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่

ก  าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากน้ียังเป็นการผลิตครู 

อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านชีววิทยา ให้มีความรู้ความเข้าใจเน้ือหาสาระทาง

วิทยาศาสตร์ เน้นชีววิทยาได้อย่างถูกต้องและทนัสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ มีการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ จนสร้างนวัตกรรมการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไทยในระดับการศึกษาต่าง ๆ ได้

อย่างสร้างสรรค์ และตั้งมั่นอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู จนสามารถถ่ายทอดความรู้ผสมผสานกับความ

เป็นไทยสู่ผู้เรียน และสร้างงานวิจัยด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน

อย่างมีประสทิธภิาพ 
 

13.  ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

  หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ไม่มีรายวิชาที่ก  าหนดให้นิสิตหลักสูตรอื่นมา

เรียน แต่นิสติในหลักสูตรนี้ เรียนร่วมกับนิสิตในหลักสูตรอื่น ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหา-

วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และตามความต้องการของนิสติ ดังน้ี 
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 1. วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา ซ่ึงเป็นวิชาบังคับส าหรับนิสิตทุกคนในหลักสูตรการศึกษา ซ่ึงจัด

สอนโดยอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์โดยทางบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการประสานงานกับคณะศึกษา-

ศาสตร์ 

 2. ส าหรับนิสิตในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตทุกสาขาที่ไม่มีพ้ืนฐานทางการศึกษา ต้องเรียน

รายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาเพ่ิมเติม ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

วิโรฒ โดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับอนุมัติให้มีการยกเว้น

ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในหมวดรายวิชา

เลือก นิสติสามารถเรียนรายวิชาต่าง ๆ จากหลักสูตรอื่นทั้งในและนอกคณะวิทยาศาสตร์ นอกเหนือจาก

หมวดวิชาเลือกที่ปรากฏในหลักสูตรน้ี โดยได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และด าเนินตามข้ันตอนที่ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 

 
หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 1.1 ปรชัญา 

   การเรียนรู้ ชีววิทยา ท าให้เข้าใจธรรมชาติและส่งเสริมความเจริญงอกงามของมนุษย์ 
 

 1.2  ความส าคญั 

   ครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและกอบกู้วิกฤตของชาติในปัจจุบัน โดยมีหน้าที่สร้างคน 

สร้างความรู้ และพัฒนาวิทยาการต่าง ๆ ทั้งมวล ครูทั่วโลกมีพันธกิจและภารกิจร่วมกันในการแก้ไข

วิกฤตของโลก โดยการให้การศึกษาที่ดีที่สดุ เพ่ือสร้างคนดี คนเก่ง คนมีความสุขที่เป็นพลเมืองและ

พลโลก พร้อมที่จะเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก ชีววิทยาเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหน่ึง

ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาชาติในลักษณะองค์รวม โดยท าให้คนเข้าใจชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่าง

ชีวิตกบัชีวิตอื่นและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับบัณฑติศึกษามีความเข้าใจถ่องแท้ในเน้ือหา- 

วิชา และมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้อย่างมีวิจารณญาณ และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  การปรับปรุงหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาน้ีเป็นการปรับปรุงเน้ือหารายวิชา

ให้ทนัสมัยและลดความซ า้ซ้อนของเน้ือหาบางรายวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

และประเทศชาติ และสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาไทย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม-

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวง 

ศึกษาธิการ นอกจากน้ันหลักสูตรปรับปรุงน้ี ยังเน้นการเพ่ิมศักยภาพครูชีววิทยาให้สามารถน าความรู้

ไปพัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสงู การค้นคว้า และวิจัยด้านการเรียนการสอน รวมทั้งบูรณาการความรู้

และน าไปใช้ได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวน-

การทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ จนสามารถขับเคล่ือนระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในมิติการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับการศึกษา 
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  ในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังน้ีได้เปิดช่องทางในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิตที่เรียน

สาขาชีววิทยาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่มีพ้ืนฐานทางการศึกษาและต้องการรับใบประกอบวิชาชีพ

ครูเพ่ือประกอบอาชีพครูในอนาคต และสอดคล้องกับการผลิตครูส าหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย 
 

 1.3  วตัถุประสงค ์

   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดย

มุ่งเน้นให้ผู้ส าเรจ็การศึกษาจากหลักสตูรนี้  มีคุณสมบัติดังน้ี   

  1. มีความรู้ทางชีววิทยาในมุมกว้างและลึกซ้ึง สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการ

สอนได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

  2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการถ่ายทอดเผยแพร่ 

ความรู้และงานวิจัยสู่ชุมชนได้ 

  3. มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และท างานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านชีววิทยา 

หรืองานวิจัยด้านชีววิทยาที่มีประโยชน์ต่อสงัคมและวิชาชีพ 

  4. มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้น าและเป็นผู้ตามที่ดีในการพัฒนาวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรมจริย-

ธรรมและจรรยาบรรณ 
 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

 หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีการพัฒนายุทธศาสตร์

และตัวบ่งช้ีการพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสรจ็ภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียน

การสอนตามหลักสตูร ดังน้ี 

 พ.ศ. 2556  ด าเนินการปรับปรุงหลักสตูร 

 พ.ศ. 2557  เร่ิมใช้หลักสตูรฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2557-2558 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาใน 

    หลักสตูรโดยนิสติและอาจารย์ 

 พ.ศ. 2559-2560 ติดตาม รวบรวม ประมวลผลการประเมินการใช้หลักสตูร 

 พ.ศ. 2561   ปรับปรุงหลักสตูรตามผลการประเมิน และสถานการณ์ภายนอก 

      ด้านการศึกษา เศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม 
 

แผนพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี/หลกัฐาน 

การพฒันาหลกัสูตร   

1. ประเมินผลและติดตาม

การใช้หลักสูตร 

1. ให้นิสติและอาจารย์

ประเมิน-ผลการจัดการ

เรียนรู้ 

1. มคอ. 5 และ มคอ. 7 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ของรายวิชาและหลักสตูร 
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 2. น าผลการด าเนินงานที่

รายงานใน มคอ. 7 มาเป็น

ข้อมูลในการปรับปรุง 

2.1 รายงานผลการประเมิน

การจัดการเรียนการสอน

ของแต่ละรายวิชาจากนิสติ

และอาจารย์ 

  2.2 รายงานการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารหลัก-

สตูรที่บรรจุวาระการน าผล

ประเมินมาใช้ปรับปรุง

หลักสตูร 
 

 

 

 

 

 

แผนพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี/หลกัฐาน 

 3. ประเมินความพึงพอใจของ

บัณฑติและผู้ใช้บัณฑติ 

3. รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของบัณฑติ

และผู้ใช้บัณฑติ 

 4. วิเคราะห์สถานการณ์ภาย-

นอกที่มีผลกระทบต่อการ

ผลิตบัณฑติ 

4. สรุปผลการประเมินและ

บท- 

   วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดท าหลักสูตรปรับปรุง

ฉบับร่าง 

1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน 

การศึกษาจากภาครัฐ เอกชน 

และศิษย์เก่ามาวิพากษ์

หลักสูตร 

1. รายงานผลการวิพากษ์

หลักสตูรฉบับร่าง 

 2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอด-

คล้องกบัผลการวิพากษ์ 

2. หลักสตูรฉบับปรับปรุง 

การพฒันาการเรียนการสอน   

1. พัฒนาบุคลากรด้านการ

เรียนการสอน 

สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการ

เพ่ิมพูนความรู้ด้านการเรียน

การสอน 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ

เพ่ิมพูนความรู้ด้านการเรียน

การสอน 

2. พัฒนาบุคลากรด้านการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน 

1. สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

มีงานวิจัย 

2. สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งใน

ระดับประเทศและนานาชาติ 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

มีผลงานวิจัยตีพิมพ์

เผยแพร่ 
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 3. สนับสนุนให้อาจารย์เข้า

ร่วมการประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยในประเทศ

และนานาชาต ิ

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ า

ที่เข้าร่วมการประชุม

วิชาการหรือน าเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 4. สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย

ร่วมกบัหน่วยงานอื่น 

4. ร้อยละของอาจารย์ประจ า

ที่ท  าวิจัยร่วมกบัหน่วยงาน

อื่น 

 5. บูรณาการการเรียนการ

สอนและงานวิจัยกบัการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ

เพ่ือพัฒนาสงัคมและ

ประเทศ 

5. ร้อยละของกจิกรรมหรือ

โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความ

ต้องการของสงัคม เสริมสร้าง

การพัฒนาสงัคมและประเทศ 

ชาติ 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินงาน และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

 1.1  ระบบ 

   ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ 
 

 1.2  การจดัการศึกษาในภาคฤดูรอ้น 

   อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ตามความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร และ

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2554 หมวดที่ 1 ข้อที่ 6 
 

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ข้อที่ 7 และข้อที่ 8 
 

2. การด าเนนิการหลกัสูตร 

 2.1 วนั-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาต้น เดือนสงิหาคม - ธนัวาคม 

  ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม - พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 
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 2.2  คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

   คุณสมบัติส าหรับผู้เข้าศึกษาแบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

   1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 3 ข้อ 17 

  2. ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตหรือหลักสูตรวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการศึกษารายวิชาชีววิทยามาไม่น้อย-

กว่า 15 หน่วยกติ 

  3. ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย 

  คุณสมบัติส าหรับผู้เข้าศึกษาแบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

  1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 3 ข้อ 17 

  2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาหรือสาขา-

อื่นที่เกี่ยวข้อง 

  3. เป็นผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ 

คณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) ซ่ึงคุณสมบัติการเป็นผู้รับทุนเป็นไปตามประกาศของแหล่งทุน 

  4. ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย 
 

 2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

  ปัญหาของนิสิตแรกเข้าแยกออกเป็น 2 ประเดน็ตามการศึกษาระดับปริญญาตรีของนิสิต

แรกเข้า ดังน้ี 

  1. นิสิตที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และอาจมีประสบการณ์การสอนค่อนข้างน้อย จะมี

ทกัษะด้านการจัดการเรียนการสอนหรือเทคนิคการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนค่อนข้างน้อย 

  2. นิสติที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตรศึกษา จะมีความรู้ความเข้าใจเน้ือหาวิชาชีววิทยาเชิง

ลึกไม่ถ่องแท้หรือเกดิความเข้าใจคลาดเคล่ือน 

  นอกจากน้ีนิสติแรกเข้าทั้งหมดยังมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความคิดริเร่ิมใน

การท าวิจัยค่อนข้างน้อย รวมถึงมีทกัษะด้านการใช้ภาษา การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่อนข้างน้อย 

 2.4  กลยุทธใ์นการด าเนนิการแกไ้ขเพือ่แกปั้ญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

  1. เสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ังที่ปรึกษาทั่วไป ซ่ึงท าหน้าที่ในการดูแลการจัดการเรียน

การสอนของนิสติในแต่ละรุ่น 

  2. จัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาชีววิทยาอย่างบูรณาการ 
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  3. จัดกจิกรรมการเรียนการสอนด้วยการปฏบัิติการสอนในสภาพห้องเรียนจริง 

  4. จัดให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความคิดริเร่ิมในการ

ท างานวิจัย 

  5. จัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยให้นิสิตได้สืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

ในการน าเสนองาน 

  6. สนับสนุนให้นิสติเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ หรือน าเสนอผลงาน 

วิจัยของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ในที่ประชุมวิชาการ 

 2.5  แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 

   แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

ระดับ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา* 

2557 2558 2559 2560 2561 

ช้ันปีที่1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 10 10 10 

 

   แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

ระดับ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ช้ันปีที่1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 10 10 10 
 

 2.6  งบประมาณตามแผน 

   งบประมาณของหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา 

หมวด ค่าใชจ่้าย ยอดสะสม (ต่อหวั) 

หมวดค่าจดัการเรียนการสอน   

      ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกติ × 600 บาทต่อชั่วโมง × 15 

คร้ังต่อภาค) 

216,000  

     ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร หรือค่าใช้จ่ายต่อปี ×  

      2 ปี) 

455,000  

     ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์ 20,000  

     กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ  

     กจิกรรมนิสติ) 

20,000  
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     ค่าครภุัณฑท์ี่ใช้ส าหรับนิสติ -  

     ค่าเดนิทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออื่น ๆ แล้วแต่หลักสตูร 20,000  

       ค่าใช้จ่ายรวม 731,000  

       ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 20 คน) - 36,550 

หมวดค่าใชส้อยส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั  35,000 

     งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 7,000  

     งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 7,000  

     ค่าส่วนกลางคณะ หรือสาธารณปูโภค ร้อยละ 15 21,000  

หมวดค่าจดัการเรียนการสอน   

หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์  20,000 

     ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์(อตัราต่อหัว) 20,000  

     ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์(อตัราต่อหัว) -  

หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%) 21,000 21,000 
   

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 28,608 28,608 

     ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 × 2 ปี) 8,720  

     ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 × 2 ปี)  6,000  

     ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 × 2 ปี) 2,080  

     ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย (5,904 × 2 ปี) 11,808  

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสตูร  141,158   

2.7  ระบบการศึกษา 

   แบบช้ันเรียน 

   แบบทางไกลผ่านสื่อพิมพ์เป็นหลัก 

   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต็ 

   อื่น ๆ (ระบุ) 

  2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบยีนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้ม)ี 

    การเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการ-

ศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้อที่ 38 และข้อที่ 39 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

 3.1  หลกัสูตร 

   3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 

     แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
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     ให้ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกติ และปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ รวม

ตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกติ 

     แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

    ให้ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ และปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ รวม

ตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 
 

 

  3.1.2 โครงสรา้งของหลกัสูตร 

    แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)   

หมวดวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา    6 

2. หมวดวิชาบงัคบั  17 

    2.1 วิชาแกน  10 

    2.2 วิชาเอก    7 

3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   4 

4. หมวดวิชาประสบการณวิ์ชาชีพครู   - 

5. ปริญญานิพนธ ์  12 

รวม ไม่น้อยกว่า 39 

 

   แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

หมวดวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา  10 

2. หมวดวิชาบงัคบั  15 

    2.1 วิชาแกน  10 

    2.2 วิชาเอก    5 

3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   3 

4. หมวดวิชาประสบการณวิ์ชาชีพครู    8 

5. ปริญญานิพนธ ์  12 

รวม ไม่น้อยกว่า 48 

 

 3.1.3 รายวิชา 

   แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
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   1. หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกติ ดังน้ี 

พฐ 501 ชีวิตและการศึกษา 3(3-0-6) 

FE 501 Life and Education  
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้ 3(3-0-6) 

FE 502 Technology and Research for Knowledge 

Construction and Communication 

 

   2. หมวดวิชาบงัคบั ก าหนดให้เรียน 17 หน่วยกติ ดังน้ี 

                   2.1 วิชาแกน ก าหนดให้เรียน 10 หน่วยกติ ดังน้ี 

ชว 590 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ ชีววิทยา 3(2-2-5) 

BI 590 Curriculum and Learning Management in 

Biology 

 

ชว 693 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 1 1(0-2-1) 

BI 693 Seminar in Biological Education I  

ชว 694 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 2 1(0-2-1) 

BI 694 Seminar in Biology Education II  

วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 

SCE 

501 

Langauge and Culture for Science and 

Mathematics Communication 

 

วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

SCE 

502 

Research for Learning Development in 

Sciences and Mathematics 

 

 

 

             2.2  วิชาเอก ก าหนดให้เรียน 7 หน่วยกติ ดังน้ี 

ชว 506 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6) 

BI 506 Cell Structures and Functions  

ชว 593  การวิจัยทางชีววิทยา 1(0-3-0) 

BI 593    Research in Biology  

ชว 594 สถิติการวิจัยทางชีววิทยา 3(3-0-6) 

BI 594 Statistics for Biological Research  

   3. หมวดวิชาเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกติ ดังน้ี 

       ก. กลุ่มวิชาชีววิทยา 

ชว 501 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1 2(1-3-2) 
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BI 501 Special Topics in Biology I  

ชว 502 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2 3(2-3-4) 

BI 502 Special Topics in Biology II  

ชว 503 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 

BI 503 Evolution  

ชว 512 กายวิภาคศาสตร์ของพืชขั้นสูง 3(2-3-4) 

BI 512 Advanced Plant Anatomy  

ชว 515 สณัฐานวิทยาเปรียบเทยีบของพืชมีทอ่ล าเลียง 3(2-3-4) 

BI 515 Comparative Morphology of Vascular Plants  

ชว 516 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 3(3-0-6) 

BI 516 Plant Molecular Biology  

ชว 517 การเพาะเล้ียงเซลล์และเน้ือเย่ือพืชขั้นสูง 3(3-0-6) 

BI 517 Advanced Plant Cell and Tissue Culture  

ชว 519 ความหลากหลายของพืช 3(2-3-4) 

BI 519 Plant Diversity  

ชว 543 พันธุวิศวกรรม 4(3-3-6) 

BI 543 Genetic Engineering  

ชว 548 พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ 3(2-3-4) 

BI 548 Cytogenetics  

ชว 551 วิทยาระบบประสาทและต่อมไร้ทอ่ 4(3-3-6) 

BI 551 Neuroendocrinology  

ชว 553 สรีรวิทยาความเครียดของพืช 3(2-3-4) 

BI 553 Stress Physiology of Plant  
   

ชว 554 สรีรวิทยาของพืชขั้นสูง 4(3-3-6) 

BI 554 Advanced Plant Physiology  

ชว 561 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ 3(3-0-6) 

BI 561 Environmental Biology and Conservation  

ชว 564 ชลธวิีทยา 3(2-3-4) 

BI 564 Limnology  

ชว 565 ความหลากหลายของสัตว์ 3(2-3-4) 

BI 565 Animal Diversity  

ชว 581 ไมโครเทคนิค 3(0-6-3) 

BI 581 Microtechnique  

ชว 604 ชีววิทยาประชากร 3(3-0-6) 
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BI 604 Population Biology  

ชว 613 โครงสร้างและหน้าที่ของพืช 3(3-0-6) 

BI 613 Plant Structures and Functions  

ชว 643 ชีวสารสนเทศ 3(2-3-4) 

BI 643 Bioinformatics  

        ข. กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 

วจช 531 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง 3(2-3-4) 

SMB 

531 

Advanced Microbial Physiology  

วจช 571 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก 3(2-3-4) 

SMB 

571 

Microbiology of Fermented Foods  

วจช 573 กรรมวิธขีองกระบวนการหมัก 4(2-6-4) 

SMB 

573 

Fermentation Process  

วจช 574 เทคโนโลยีของเอนไซม์ 3(2-3-4) 

SMB 

574 

Enzyme Technology  

วจช 576 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี 3(2-3-4) 

SMB 

576 

Yeast and Yeast Technology  

ทช 501 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

BT 501 Principles of Biotechnology  

ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล 3(2-3-4) 

BT 613 Molecular Systematics and Evolution  

      ค. กลุ่มวิชาชีววิทยาศึกษา 

ชว 507 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครูชีววิทยา 2(0-6-0) 

BI 507 Computer Aided Instruction for Biology 

Teacher 

 

ชว 596 การวิจัยปฏบัิติการในช้ันเรียนชีววิทยา 2(1-2-3) 

BI 596 Action Research in Biology Classroom  

ชว 685 การสอนชีววิทยาอย่างเข้ม 2(1-3-2) 

BI 685 Intensive Biology Teaching  
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   4. หมวดวิชาประสบการณวิ์ชาชีพครู 

     - 

   5. ปริญญานพินธ ์ส าหรับหลักสตูรปริญญาโทแบบ ก2 จ านวน 12 หน่วยกติ 

ชว 699 ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 

BI 699 Thesis  

 
  แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)  

  1. หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา  ก าหนดให้เรียน 10 หน่วยกติ ดังน้ี 

ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นครู 2(1-2-3) 

ED 511 Philosophy and Teacher’s Professional Ethics  

ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู 2(2-0-4) 

ED 

512 

Psychology and Guidance for Teachers  

ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2(1-2-3) 

ED 

513 

Innovation and Education Technology in 

Education 

 

ศษ 514 การประกนัคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 

ED 

514 

Educational Quality Assurance  

ศษ 521 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  2(2-0-4) 

ED 

521 

Evaluation and Assessment  

   2. หมวดวิชาบงัคบั ก าหนดให้เรียน 15 หน่วยกติ ดังน้ี 

                   2.1  วิชาแกน ก าหนดให้เรียน 10 หน่วยกติ ดังน้ี 

ชว 590 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ ชีววิทยา 3(2-2-5) 

BI 590 Curriculum and Learning Management in 

Biology 

 

ชว 693 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 1 1(0-2-1) 

BI 693 Seminar in Biological Education I  

ชว 694 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 2 1(0-2-1) 

BI 694 Seminar in Biology Education II  

วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 

SCE 

501 

Langauge and Culture for Science and 

Mathematics Communication 
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วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

SCE 

502 

Research for Learning Development in 

Sciences and Mathematics 

 

                   2.2 วิชาเอก ก าหนดให้เรียน 5 หน่วยกิต ดังน้ี  

ชว 506 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6) 

BI 506 Cell Structures and Functions  

ชว 685 การสอนชีววิทยาอย่างเข้ม 2(1-3-2) 

BI 685 Intensive Biology Teaching  

   3. หมวดวิชาเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ ดังน้ี 

    ก. กลุ่มวิชาชีววิทยา 

ชว 501 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1 2(1-3-2) 

BI 501 Special Topics in Biology I  

ชว 502 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2 3(2-3-4) 

BI 502 Special Topics in Biology II  

ชว 503 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 

BI 503 Evolution  

ชว 512 กายวิภาคศาสตร์ของพืชขั้นสูง 3(2-3-4) 

BI 512 Advanced Plant Anatomy  

ชว 515 สณัฐานวิทยาเปรียบเทยีบของพืชมีทอ่ล าเลียง 3(2-3-4) 

BI 515 Comparative Morphology of Vascular Plants  

ชว 516 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 3(3-0-6) 

BI 516 Plant Molecular Biology  

ชว 517 การเพาะเล้ียงเซลล์และเน้ือเย่ือพืชขั้นสูง 3(3-0-6) 

BI 517 Advanced Plant Cell and Tissue Culture  

ชว 519 ความหลากหลายของพืช 3(2-3-4) 

BI 519 Plant Diversity  

ชว 543 พันธุวิศวกรรม 4(3-3-6) 

BI 543 Genetic Engineering  

ชว 548 พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ 3(2-3-4) 

BI 548 Cytogenetics  

ชว 551 วิทยาระบบประสาทและต่อมไร้ทอ่ 4(3-3-6) 

BI 551 Neuroendocrinology  
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ชว 553 สรีรวิทยาความเครียดของพืช 3(2-3-4) 

BI 553 Stress Physiology of Plant  
   

ชว 554 สรีรวิทยาของพืชขั้นสูง 4(3-3-6) 

BI 554 Advanced Plant Physiology  

ชว 561 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ 3(3-0-6) 

BI 561 Environmental Biology and Conservation  

ชว 564 ชลธวิีทยา 3(2-3-4) 

BI 564 Limnology  

ชว 565 ความหลากหลายของสัตว์ 3(2-3-4) 

BI 565 Animal Diversity  

ชว 581 ไมโครเทคนิค 3(0-6-3) 

BI 581 Microtechnique  

ชว 594 สถิติการวิจัยทางชีววิทยา 3(3-0-6) 

BI 594 Statistics for Biological Research  

ชว 604 ชีววิทยาประชากร 3(3-0-6) 

BI 604 Population Biology  

ชว 613 โครงสร้างและหน้าที่ของพืช 3(3-0-6) 

BI 613 Plant Structures and Functions  

ชว 643 ชีวสารสนเทศ 3(2-3-4) 

BI 643 Bioinformatics  

        ข. กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 

วจช 531 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง 3(2-3-4) 

SMB 

531 

Advanced Microbial Physiology  

วจช 571 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก 3(2-3-4) 

SMB 

571 

Microbiology of Fermented Foods  

วจช 573 กรรมวิธขีองกระบวนการหมัก 4(2-6-4) 

SMB 

573 

Fermentation Process  

วจช 574 เทคโนโลยีของเอนไซม์ 3(2-3-4) 

SMB 

574 

Enzyme Technology  
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วจช 576 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี 3(2-3-4) 

SMB 

576 

Yeast and Yeast Technology  

ทช 501 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

BT 501 Principles of Biotechnology  

ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล 3(2-3-4) 

BT 613 Molecular Systematics and Evolution  

 

        ค. กลุ่มวิชาชีววิทยาศึกษา 

ชว 507 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครูชีววิทยา 2(0-6-0) 

BI 507 Computer Aided Instruction for Biology 

Teacher 

 

ชว 596 การวิจัยปฏบัิติการในช้ันเรียนชีววิทยา 2(1-2-3) 

BI 596 Action Research in Biology Classroom  

  4. หมวดวิชาประสบการณวิ์ชาชีพครู  

      ก าหนดให้เรียนจ านวน 8 หน่วยกิต ดังน้ี 

ศษ 531    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2(0-4-2) 

ED 

531 

Practicum in Professional of Teaching  

ศษ 532 การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6(0-12-

6) 

ED 

532 

Internship in Professional of Teaching  

  5. ปริญญานพินธ ์ส าหรับหลักสตูรปริญญาโทแบบ ก2 จ านวน 12 หน่วยกติ 

ชว 699 ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 

BI 699 Thesis  
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาชวีวิทยา พ.ศ. 2557 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมายของรหสัวิชา 
 

1. ความหมายของรหสัตวัอกัษร 

ชว หรือ BI หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา 

วจช หรือ SMB หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

ทช หรือ BT หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

พฐ หรือ FE  

ศษ หรือ ED 

หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 

2. ความหมายของรหสัตวัเลข 

เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ช้ันปีที่เปิดสอน 

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา 

เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

3. ความหมายของเลขรหสัตวักลาง จ าแนกตามหมวดวิชาต่าง ๆ ดังน้ี 

เลขรหสัตวักลาง กลุ่มวิชาชีววิทยา (ชว) เลขรหสัตวักลาง กลุ่มวิชาจุลินทรีย ์(วจช) 

  0 หมายถึง เซลล์-ชีววิทยาทั่วไป 0 หมายถึง ทั่วไป 

1 หมายถึง พฤกษศาสตร์ 1 หมายถึง พันธุศาสตร์ 

2 หมายถึง สตัววิทยา 2 หมายถึง สณัฐานวิทยา 

3 หมายถึง จุลชีววิทยา 3 หมายถึง สรีรวิทยา 

4 หมายถึง พันธุศาสตร์และการเจริญ 4 หมายถึง วิทยาภมูิคุ้มกนั 

5 หมายถึง สรีรวิทยา 5 หมายถึง โรคและการติดเช้ือ 

6 หมายถึง นิเวศวิทยา 6 หมายถึง ขั้นสงู 
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7 หมายถึง ชีววิทยาประยุกต์ 7 หมายถึง ประยุกต์ 

8 หมายถึง เทคนิคทางชีววิทยา 8 หมายถึง การวิจัยและสมัมนา 

9 หมายถึง วิจัย 9 หมายถึง เทคนิค 
 

เลขรหสัตวักลาง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(ทช) เลขรหสัตวักลาง หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา 

0 หมายถึง พ้ืนฐาน 1 หมายถึง กลุ่มวิชาความเป็นครู 

1 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล 2 หมายถึง กลุ่มวิชาแกน 

2 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพสตัว์ 3 หมายถึง   กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

4 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์    
 

4. ความหมายของเลขรหสัวิชาแสดงจ านวนหน่วยกิต 

เลขรหัสนอกวงเลบ็ หมายถึง จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชานั้น 

เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงภาคปฏบัิติ 

เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 

3.1.4 แผนการศึกษา 

     แบบ 1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา 3 หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา 3 

พฐ 501 ชีวิตและการศึกษา 3(3-0-6) พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือ

สร้างและสื่อสารความรู้ 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาบงัคบั: วิชาแกน 5 หมวดวิชาบงัคบั: วิชาแกน 3 

ชว 590 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้      

           ชีววิทยา 

3(2-2-5) วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้     

             วิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ 

3(2-2-5) 

วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อ- 

             สารวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์

2(1-2-3) หมวดวิชาบงัคบั: วิชาเอก 

ชว 594 สถติกิารวิจัยทางชีววิทยา 

3 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาบงัคบั: วิชาเอก 4 หมวดวิชาเลือก                 ไม่น้อยกว่า 2 

ชว 506 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6)   

ชว 593 การวิจัยทางชีววิทยา 1(0-3-0)   
    

รวม 12 รวม 11 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบงัคบั: วิชาแกน 1 หมวดวิชาบงัคบั: วิชาแกน 1 

ชว 693 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 1 1(0-2-1) ชว 694 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 2 1(0-2-1) 

หมวดวิชาเลือก                  ไม่น้อยกว่า 2 ปริญญานิพนธ ์  

ปริญญานิพนธ ์  ชว 699 ปริญญานิพนธ ์ 6 

ชว 699 ปริญญานิพนธ ์ 6   
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รวม 9 รวม 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา 4 หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา 6 

ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็น

ครู 

2(1-2-3) ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

           สารสนเทศทางการศึกษา 

2(1-2-3) 

ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนว 

           ส าหรับคร ู

2(2-0-4) ศษ 514 การประกนัคุณภาพทางการ 

           ศึกษา 

2(2-0-4) 

  ศษ 521 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 2(2-0-4) 

หมวดวิชาบงัคบั: วิชาแกน 6 หมวดวิชาบงัคบั: วิชาแกน 4 

ชว 590 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้      

           ชีววิทยา 

3(2-2-5) ชว 694 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 2 1(0-2-1) 

ชว 693 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 1 1(0-2-1) วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้     

            วิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ 
3(2-2-5) 

วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อ- 

            สารวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์

2(1-2-3)   

หมวดวิชาบงัคบั: วิชาเอก 5 หมวดวิชาเลือก                 ไม่น้อยกว่า 3 

ชว 506 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6) หมวดวิชาประสบการณวิ์ชาชีพครู 2 

ชว 685 การสอนชีววิทยาอย่างเข้ม 2(1-3-2) ศษ 531 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู

            ระหว่างเรียน 

2(1-2-3) 

    

รวม 15 รวม 15 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
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ปริญญานิพนธ ์ 6 ปริญญานิพนธ ์ 6 

ชว 699 ปริญญานิพนธ ์ 6 ชว 699 ปริญญานิพนธ ์ 6 

หมวดวิชาประสบการณวิ์ชาชีพครู 6   

ศษ 532 การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบ- 

           การณว์ิชาชีพคร ู

6(0-12-6)   

    

รวม 12 รวม 6 

 

 

 

 

 

 

 

  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ชว 501 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1 2(1-3-2) 

BI 501 Special Topics in Biology I  
  ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยา การค้นคว้า เทคนิค และวิธีการที่พัฒนาข้ึนเพ่ือความ 

ก้าวหน้าทางชีววิทยา ทั้งทฤษฎีและปฏบัิติ 

ชว 502 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2 3(2-3-4) 

BI 502 Special Topics in Biology II  
  ศึกษาวิทยาการใหม่ที่ก้าวหน้าทางชีววิทยาอย่างลึกซ้ึง รวมทั้งการประยุกต์ใช้วิธีการใหม่

ที่ทนัสมัย ในด้านการเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ทั้งทฤษฎีและปฏบัิติ 

ชว 503 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 

BI 503 Evolution  
  ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การก าเนิดของเอกภพ โมเลกุล

อินทรีย์ เซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับ

โมเลกุล วิวัฒนาการของพืชและสัตว์ กลไกการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากร ตลอดจนกลไกที่

เกี่ยวข้องกบัการแข่งขัน และการคัดเลือกทางเพศ 

ชว 506 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6) 

BI 506 Cell Structures and Functions  
                 ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  สารชีวโมเลกุล พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและการ

ประยุกต์ 

ชว 507 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครูชีววิทยา 2(0-6-0) 
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BI 507 Computer Aided Instruction for Biology 

Teacher 

 

 ศึกษาเกี่ยวกับการวางแบบแผนการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับสอนชีววิทยา การสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากโปรแกรมส าเรจ็รูปต่างๆ วิธีการน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้การเรียนการ

สอน และการวัดประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ชว 512 กายวิภาคศาสตร์ของพืชขั้นสูง 3(2-3-4) 

BI 512 Advanced Plant Anatomy  
  ศึกษาโครงสร้างของเซลล์และเน้ือเย่ือในระบบเน้ือเย่ือผิว ระบบเน้ือเย่ือพ้ืน และระบบ

เน้ือเย่ือล าเลียง ในเร่ืองลักษณะเฉพาะ หน้าที่ การเรียงตัว วิวัฒนาการ การเจริญเติบโตและการแปรสภาพของ

เซลล์และเน้ือเย่ือในการเจริญเติบโตระยะปฐมภูมิและทุติยภูมิของอวัยวะพืชเน้นหนักในพืชดอก 

ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่มีคุณค่าต่ออนุกรมวิธานพืช และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาภาค

บรรยาย 

ชว 515 สณัฐานวิทยาเปรียบเทยีบของพืชมีทอ่ล าเลียง 3(2-3-4) 

BI 515 Comparative Morphology of Vascular Plants  
  ศึกษาสณัฐานของพืชมีทอ่ล าเลียง เปรียบเทยีบรูปร่างและโครงสร้างตามประวัติการวิวัฒนาการ

ของพืช 

ชว 516 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 3(3-0-6) 

BI 516 Plant Molecular Biology  
  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจารณ์กระบวนการต่าง ๆ ในพืชช้ันสูงในระดับชีววิทยาโมเลกุล 

โครงการจีโนมของพืช และการประยุกต์ใช้พืชตัดแต่งพันธุกรรม 

ชว 517 การเพาะเล้ียงเซลล์และเน้ือเย่ือพืชขั้นสูง 3(3-0-6) 

BI 517 Advanced Plant Cell and Tissue Culture  
  ศึกษาพัฒนาการของเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้การเพาะเล้ียงเซลล์และเน้ือเย่ือพืช

เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการขยายพันธุ์พืชและการผลิตสารทุติยภูมิตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับ

อุตสาหกรรม และการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น การก่อกลายพันธุ์ การผลิตลูกผสม

ข้ามสปีชีส ์การช่วยชีวิตลูกผสม และพันธุวิศวกรรม เพ่ือประโยชน์ทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ชว 519 ความหลากหลายของพืช 3(2-3-4) 

BI 519 Plant Diversity  
  ศึกษาโครงสร้าง การจัดจ าแนก วิวัฒนาการ วัฏจักรชีวิต และพัฒนาการของพืชกลุ่มต่างๆ 

ความสมัพันธใ์นระบบนิเวศ และความส าคัญของความหลากหลายของพืชต่อมนุษย์ และมีปฏบัิติการที่

สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

ชว 543 พันธุวิศวกรรม 4(3-3-6) 

BI 543 Genetic Engineering  
  ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของดีเอน็เอ การเตรียมดีเอน็เอส าหรับการโคลน เอนไซม์ที่

ใช้ในการโคลนยีน เวคเตอร์ การโคลนยีน การตรวจหาโคลนที่ต้องการ การวิเคราะห์และตรวจสอบดีเอน็
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เอที่โคลนได้ การถ่ายฝากยีนในยูแคริโอต การดัดแปลงพันธุกรรมในพืชและสัตว์ (จีเอม็โอ) โครงการ

จีโนมมนุษย์ การบ าบัดด้วยยีน และชีวสารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 

ชว 548 พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ 3(2-3-4) 

BI 548 Cytogenetics  
 ศึกษาโครงสร้างและการเปล่ียนแปลงของเซลล์และโครโมโซมในระหว่างการแบ่งเซลล์แบบ

ไมโทซิสและไมโอซิส ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของโครโมโซมกับการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 

ปัจจัยที่ท  าให้โครโมโซมผิดปกติทั้งทางด้านรูปร่างและจ านวน และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกับเน้ือหา

ภาคบรรยาย 

ชว 551 วิทยาระบบประสาทและต่อมไร้ทอ่ 4(3-3-6) 

BI 551 Neuroendocrinology  
  ศึกษาโครงสร้างและสมบัติเชิงชีววิทยาของอวัยวะในระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อของ

สตัว์และมนุษย์ และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

ชว 553 สรีรวิทยาความเครียดของพืช 3(2-3-4) 

BI 553 Stress Physiology of Plant  
  ศึกษาความหมายและชนิดของความเครียด ผลของความเครียดที่มีต่อการเจริญเติบโตของ

พืช การหลีกเล่ียงความทนทาน และความต้านทานต่อความเครียด และกลไกที่ก่อให้เกดิความเครียด 

ชว 554 สรีรวิทยาของพืชขั้นสูง 4(3-3-6) 

BI 554 Advanced Plant Physiology  
  ศึกษางานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงในสาขาวิชาสรีรวิทยาของพืช สภาพน ้าในพืช การ

แลกเปล่ียนกา๊ซ ชีวเคมีของพืช การเจริญและพัฒนาการของพืช 

ชว 561 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ 3(3-0-6) 

BI 561 Environmental Biology and Conservation  
  ศึกษาหลักการและแบบแผนทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์โดยมุ่งถึงอิทธิพล

ของระบบนิเวศและกระแสวิวัฒนาการที่ส่งผลต่อกระบวนการเกิดและการผันแปร ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและชีวมณฑล ซ่ึงประกอบด้วยชีวภูมิศาสตร์ สภาวะอากาศโลก กระบวนการและการท างานของ

ระบบนิเวศ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ สภาวะเสี่ยงต่อการสญูพันธุ ์ชีววิทยาของชนิดพันธุบุ์กรุก กลยุทธ์

การจัดการเชิงอนุรักษ์สู่ความสมดุลแบบย่ังยืนของทรัพยากรชีวภาพ 

ชว 564 ชลธวิีทยา 3(2-3-4) 

BI 564 Limnology  
  ศึกษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งน า้จืดและแม่น า้ล าคลอง ตลอดจนแหล่งน า้กร่อย และที่ราบ

ลุ่มน ้าท่วมถึง เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ รวมถึงพืชและสัตว์น ้า และความ 

สมัพันธร์ะหว่างสิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดล้อม และมีปฏบัิติการสอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

ชว 565 ความหลากหลายของสตัว์                                                            3(2-3-4) 

BI 565 Animal Diversity  
  ศึกษาธรรมชาติ พฤติกรรม ก าเนิด และวิวัฒนาการ แหล่งที่อยู่ ความสัมพันธ์ในระบบ
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นิเวศ และความส าคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์ในกลุ่มต่างๆ ตามระดับอนุกรมวิธาน เน้นสัตว์ที่พบใน

ประเทศไทย และมีปฏบัิติการที่สอดคล้องกบัเน้ือหาภาคบรรยาย 

ชว 581 ไมโครเทคนิค 3(0-6-3) 

BI 581 Microtechnique  
 ศึกษาวิธกีารที่ใช้เตรียมตัวอย่างพืชและสตัว์ ส าหรับการศึกษาและวิจัยทางชีววิทยา 

ชว 590 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ ชีววิทยา 3(2-2-5) 

BI 590 Curriculum and Learning Management in 

Biology 

 

                 การวิเคราะห์ขอบเขตและเน้ือหาวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา กระบวนการทางวิทยา-

ศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา เทคนิคการสอนชีววิทยา การวัดและการประเมินผล
ในการสอนวิชาชีววิทยา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านความรู้ทางชีววิทยา ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติตน

ให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ชว 593 การวิจัยทางชีววิทยา 1(0-3-0) 

BI 593 Research in Biology  
                  ธรรมชาติของการวิจัย เทคนิคการสบืค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและฐาน-

ข้อมูล การเขียนเค้าโครงงานวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การน าเสนองานวิจัย และ

แนวทางในการท างานวิจัยทางชีววิทยาด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการท าปริญญานิพนธแ์ละต่อยอด

สู่งานวิจัยด้านชีววิทยาและชีววิทยาศึกษา 

ชว 594 สถิติการวิจัยทางชีววิทยา 3(3-0-6) 

BI 594 Statistics for Biological Research  
                 พารามิเตอร์และค่าสถิติ การประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน 

การวางแผนการทดลอง สหสัมพันธ์และการถดถอย สถิติไม่องิพารามิเตอร์ หลักการเลือกใช้สถิติเพ่ือการ

วิเคราะห์ข้อมูล การอ่าน เขียน และตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมข้อมูลและแปลผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชว 596 การวิจัยปฏบัิติการในช้ันเรียนชีววิทยา 2(1-2-3) 

BI 596 Action Research in Biology Classroom  

                ความหมาย วิธีการด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนชีววิทยา วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้ นในการ

จัดการเรียนการสอนชีววิทยา การเกบ็รวบรวมของมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การน าเสนอข้อมูล 

วิจัยเชิงปฏบัิติการ และการเขียนรายงานการวิจัยเชิงปฏบัิติการในช้ันเรียนชีววิทยา 

ชว 604 ชีววิทยาประชากร 3(3-0-6) 

BI 604 Population Biology  
  ศึกษาประชากรโดยผสมผสานความรู้พันธุศาสตร์ประชากร นิเวศวิทยาประชากร และ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

ชว 613 โครงสร้างและหน้าที่ของพืช 3(3-0-6) 
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BI 613 Plant Structures and Functions  
 ศึกษาสณัฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืชตั้งแต่ระดับโมเลกุล ถึงอวัยวะ และระบบต่าง ๆ 

ชว 643 ชีวสารสนเทศ 3(2-3-4) 

BI 643 Bioinformatics  
                การใช้อนิเตอร์เนต็และซอฟต์แวร์เพ่ือค้นหาข้อมูลล าดับเบสของดีเอน็เอและล าดับกรดอะมิโน 

ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการเกบ็และวิเคราะห์ข้อมูลจากจีโนมของสิ่งมีชีวิต และศึกษา

ความสมัพันธเ์ชิงวิวัฒนาการ 

ชว 685 การสอนชีววิทยาอย่างเข้ม 2(1-3-2) 

BI 685 Teaching Intensive Biology  
                 ศึกษาเนื้อหาวิชาชีววิทยาทั่วไป วิเคราะห์ ฝึกสอน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  และสร้าง

สื่อประกอบการสอนชีววิทยาทั่วไปอย่างเข้ม 

ชว 693 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 1 1(0-2-1) 

BI 693 Seminar in Biology Education I  
                    ฝึกให้นิสิตค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอผลงานการวิจัยทางชีววิทยาและชีววิทยา

ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์ โดยการให้สัมมนาและแลกเปล่ียนความรู้ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท า

ปริญญานิพนธแ์ละการน าเสนอผลงานวิจัย 

   

ชว 694 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 2 1(0-2-1) 

BI 694 Seminar in Biology Education II  

                  ฝึกให้นิสติค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอผลงานการวิจัยทางชีววิทยาและชีววิทยา

ศึกษา โดยเน้นการวิจัยเชิงปฏบัิติการในห้องเรียนชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกบัปริญญานิพนธ์ โดยการให้สัมมนา

และแลกเปล่ียนความรู้ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท าปริญญานิพนธแ์ละการน าเสนอผลงานวิจัย 

ชว 699 ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วย

กติ 

BI 699 Thesis  

  แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู): ท าการวิจัยปัญหา สร้างเคร่ืองมือ ด าเนินการ

วิจัยอย่างเป็นระบบ ในสาขาวิชาชีววิทยาหรือชีววิทยาศึกษา ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาแนะน าของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

  แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู): ให้ท าวิจัยปัญหา สร้างเคร่ืองมือ ด าเนินการวิจัย

อย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (classroom action 

research) ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ทช 501 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

BT 501 Principles of Biotechnology  
                  หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึงประกอบด้วยปรากฏการณ์ทางเคมีและชีววิทยาที่เกี่ยว-

ข้องกบัสิ่งมีชีวิต เทคนิคและการปฏบัิติที่เหมาะสมต่อการพัฒนาสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการพัฒนา
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กระบวนการผลิตผลิตภัณฑท์ี่มีคุณค่าทางชีวภาพซ่ึงเป็นที่สนใจในเชิงอุตสาหกรรม 

ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล 3(2-3-4) 

BT 613 Molecular Systematics and Evolution  
                 วิธกีารจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต โดยอาศัยความแตกต่างระดับโมเลกุล กลไกที่ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงเชิงวิวัฒนาการ และความสมัพันธเ์ชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล 

พฐ 501  ชีวิตกบัการศึกษา 3(3-0-6) 

FE 501 Life and Education  
 ศึกษา วิเคราะห์ธรรมชาติของชีวิตที่เป็นองค์รวม เป็นหน่ึงเดียวกับธรรมชาติ การเช่ือมโยง

ชีวิตกับการศึกษา ฐานคิดทางการศึกษา สร้างความเข้าใจต่อโลกทศัน์ องค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลาย

ไปตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรม จริยธรรม รู้เท่ากันการเปล่ียนแปลงของสังคมของโลกที่ส่งผล

กระทบต่อชีวิตและการศึกษาโดยเน้นการสร้างเสริมการเรียนรู้ที่พัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ทุกด้าน 

พฐ 502  เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้ 3(3-0-6) 

FE 502 Technology and Research for Knowledge Construction and Communication 
 ศึกษาและวิเคราะห์บริบททางการศึกษา พัฒนาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสาร

ทางการศึกษา กระบวนทศัน์ และบทบาทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและ

การสื่อสารในกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอน บุคลากรและองค์การทาง 

การศึกษา และตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อความรู้สู่

สาธารณชน 

วจช 531 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง 3(2-3-4) 

SMB 

531 

Advanced Microbial Physiology  

                 ศึกษาองค์ความรู้ข้ันสงูเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกบัสรีรวิทยาและการเจริญของจุลินทรีย์ 

วจช 571 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก 3(2-3-4) 

SMB 

571 

Microbiology of Fermented Foods  

  ศึกษาบทบาทของจุลินทรีย์ในอาหารหมัก การหมักอาหารโดยใช้เช้ือจากธรรมชาติและ

เช้ือบริสทุธิ์ กระบวนการหมักและอุตสาหกรรมอาหารหมัก 

วจช 573 กรรมวิธขีองกระบวนการหมัก 4(2-6-4) 

SMB 

573 

Fermentation Process  

  ศึกษาเทคโนโลยีของการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในกรรมวิธีการผลิตสารปฏิชีวนะ 

ฮอร์โมน และกรดอะมิโน การคัดเลือกวัตถุดิบ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของกรรมวิธีผลิต

และการควบคุมการผลิต 

วจช 574 เทคโนโลยีของเอนไซม์ 3(2-3-4) 

SMB Enzyme Technology  
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574 
  ศึกษาหลักการและกรรมวิธใีนการผลิตเอนไซม์ด้วยจุลินทรีย์ การแยกและการท าให้บริสุทธิ์

เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม 

วจช 576 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี                                                             3(2-3-4) 

SMB 

576 

Yeast and Yeast Technology  

  ศึกษาชีววิทยาของยีสต์ การจัดหมวดหมู่ การจัดจ าแนกชนิด การเกบ็รักษา พันธุกรรม

และการปรับปรุงสายพันธุ์ ความส าคัญต่ออุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์จากยีสต์และเทคโนโลยีการผลิต 

จลนพลศาสตร์เบ้ืองต้นของการหมัก 

วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 

SCE 
501 

Langauge and Culture for Science and 

Mathematics Communication 

 

                  ฝึกทกัษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือสื่อสาร

และถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้อง

กบัจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 

SCE 
502 

Research  for Learning Development in Sciences and 

Mathematics 

 

                 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์

งานวิจัยที่เกี่ยวกบัหลักสตูรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยสังเคราะห์ประเดน็จากผลงานวิจัย

เพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบและก าหนดประเดน็วิจัย กระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษา

ค้นคว้างานวิจัย การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัยทางการศึกษา การปฏบัิติการวิจัยและการวางแผน

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  รวมทั้งการน าเสนองานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสทิธภิาพ 

   

ศษ 511  ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นครู  2(1-2-3) 

ED 511 Philosophy and Teacher’s Professional Ethics  

  ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู  

สภาพงาน และคุณลักษณะของครูที่ดี จิตส านึกและคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การเสริมสร้าง

ศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึกทางจริยธรรม บทบาท

หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นผู้น าทางวิชาการและ

การศึกษา รวมทั้งบทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคล่ือนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม การสร้าง

ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา กลวิธีการจัดการศึกษาและการ

จัดการความรู้การศึกษาดูงานและฝึกปฏบัิติการด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคม 
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ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู 2(2-0-4) 

ED 

512 

Psychology and Guidance for Teachers  

  ศึกษาองค์ความรู้ทางจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยา

การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ธรรมชาติของการเรียนรู้ การคิด การสร้างแรง-

จูงใจ เชาว์ปัญญา ความถนัด บุคลิกภาพ การปรับตัว สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ค าปรึกษา โดยมุ่งให้

ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2(1-2-3) 

ED 

513 

Innovation and Education Technology in Education  

                ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและการประเมิน-

ผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ส ารวจ รวบรวมและ

ประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้

และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดท าโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน

ให้เหมาะสมกบัผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกบัการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  

ศษ 514 การประกนัคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 

ED 

514 
Educational Quality Assurance  

                 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เกี่ยวกับการจัดคุณภาพการศึกษา การประเมิน

คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บทบาทของครูในการประกันคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏบัิติการจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้  

   

   

ศษ 521 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2(2-0-4) 

ED 

521 
Evaluation and Assessment  

                ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ทั้งในระดับชาติและระดับช้ันเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การ

สร้างและใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินสอบ

ภาคปฏบัิติ การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและแปลความหมาย การ
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รายงานและการน าผลการวัดและประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน า

ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏบัิติ การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการ 

ศึกษาและวิชาเอกที่อยู่บนพ้ืนฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดท ารายงานการ

ค้นคว้าอสิระเกี่ยวกบัการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 

ศษ 531    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2(0-4-2) 

ED 

531 

Practicum in Professional of Teaching  

                 ศึกษาและสงัเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพ

งานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้  และสิ่งแวด-

ล้อมเพ่ือการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตกิจกรรมการเรียนรู้ 

ศึกษาทักษะต่าง ๆ โดยเช่ือมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและน าไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏบัิติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจ-

กรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษา

และวิชาเอก และฝึกปฏบัิติการสอนตามแผนบันทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย

ในช้ันเรียนเป็นฐาน ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพ่ือน เรียนรู้บทบาท

หน้าที่ของครูตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

ศษ 532 การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6(0-12-

6) 

ED 

532 

Internship in Professional of Teaching  

                 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเน้ือหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่  

การปฏบัิติการสอนและฝึกปฏบัิติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 2 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏบัิติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้

ทั้งหมดมาใช้ในการปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏบัิติการสอนในช้ันเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการ

ของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมา

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและ

เพ่ือนนิสิตเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ face to face อย่างน้อย

สปัดาห์ละ 1 ช่ัวโมง จัดท าบันทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก ์

 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

   3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ที่ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา ตร-ีโท-เอก สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั
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(สาขาวิชา) ปีทีจ่บ ประชาชน 

1 ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิ

มาศ* 

วท.บ. (ชีววิทยา) เกยีรตินิยมอนัดับ 1 

พ.ศ. 2537 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 

2539 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษา) พ.ศ. 2550 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

xxxxxxxxx

xxxx 

2 ผศ.ดร.อจัฉริยา รังษิรุจิ* วท.บ. (ชีววิทยา) เกยีรตินิยม

อนัดับ 1 พ.ศ. 2536  

M.Sc. (Biochemistry and 

Genetics) พ.ศ. 2538 

Ph.D. (Molecular 

Systematics and 

Evolution) พ.ศ. 2542 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

University of 

Newcastle upon 

Tyne, UK 

University of 

Edinburgh, UK 

xxxxxxxxx

xxxx 

3 ดร.อนิษฐาน ศรีนวล* วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2543 

วท.ม. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2547 

ปร.ด. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2552 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

xxxxxxxxx

xxxx 

4 รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) พ.ศ. 2523 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) พ.ศ. 2527 

Ph.D. (Agriculture) พ.ศ. 

2532 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

University of 

Tsukuba, Japan 

xxxxxxxxx

xxxx 

5 ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2543 

วท.ม. (พฤกษศาสตร์) พ.ศ. 

2547 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

พ.ศ. 2555 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxx

xxxx 

หมายเหต ุ*ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 

  3.2.2 อาจารยป์ระจ า 

   3.2.2.1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชีววิทยา 
ที่ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) ปีทีจ่บ สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

1 รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ Ph.D. (Agriculture) พ.ศ. 2532 University of Tsukuba, 

Japan 

2 รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร Ph.D. (Cell Biology) พ.ศ. 2541 University of 

Connecticut, USA 

3 ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ Ph.D. (Neuroscience) พ.ศ. 2543 Iowa State University, 

USA 

4 ผศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) พ.ศ. 2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 ผศ.ดร.สมเกยีรติ พรพิสุทธมิาศ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)  

พ.ศ. 2550 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 ผศ.ดร.อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) ปีทีจ่บ สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

7 ผศ.ดร.อจัฉริยา รังษิรุจิ Ph.D. (Molecular Systematics 

and Evolution) พ.ศ. 2542 

University of 

Edinburgh, UK 

8 ผศ.ขจีนาฏ โพธเิวชกุล วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) พ.ศ. 

2527 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9 ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย วท.ด. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1

0 

ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) พ.ศ. 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1

1 

ดร.ประวัติ องัประภาพรชัย Ph.D. (Microbiology) พ.ศ. 

2543 

University of East Anglia, 

UK 

1

2 

ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์ Ph.D. (Natural Science and 

Technology) พ.ศ. 2551 

Okayama University, 

Japan 

1

3 

ดร.มนตรี มณีภาค วท.ด. (สรีรวิทยา) พ.ศ. 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1

4 

ดร.รักชนก โคโต วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) พ.ศ. 

2549 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1

5 

ดร.วิศรุตตา อตัถากร Ph.D. (Materials Engineering/ 

Biotechnology) พ.ศ. 2552 

Edinburgh Napier 

University, UK 

1

6 

ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ ปร.ด. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล 

1

7 

ดร.วัลลภา หล่อเหล่ียม วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ)์ พ.ศ 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1

8 

ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ D.Agr.Sc. (Applied 

Bioscience) พ.ศ. 2553 

Kyoto University, 

Japan 

1

9 

ดร.สุขุมาภรณ์ สุขขุม ปร.ด. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2

0 

ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) พ.ศ. 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2

1 

ดร.อนิษฐาน ศรีนวล ปร.ด. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2

2 

ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท ์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) พ.ศ. 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2

3 

ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ วท.ด. (ความหลากหลายทางชีวภาพและ

ชีววิทยาชาติพันธุ์) พ.ศ. 2556 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2

4 

อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์ วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) พ.ศ. 

2535 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2

5 

อ.สุฑามาศ นิยมพานิช* ป.บัณฑติ (วิชาชีพครู) พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หมายเหต ุ*ลาศึกษาต่อ 
 

   3.2.2.2 อาจารย์ประจ าหมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 

ที่ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) ปีทีจ่บ สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

1 รศ.ดร.ประพันธศ์ิริ สุเสารัจ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาชวีวิทยา พ.ศ. 2557 35 

ที่ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) ปีทีจ่บ สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

2 รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  

พ.ศ. 2533 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 ผศ.ดร.พวงรัตน์ เกษร Ph.D. (Adult & Continuing 

Education/ Higher Education) 

พ.ศ. 2533 

University of North 

Texas, USA 

4 ผศ.ดร.พาสนา จุลรัตน์ Ph.D. (Education Psychology) 

พ.ศ. 2544 

University of 

Oklahoma, USA 

5 ผศ.ดร.พิศมัย  รัตนโรจน์สกุล กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 อ.ดร.กติติชัย สุธาสิโนบล ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7 อ.ดร.ครรชิต  แสนอุบล ศศ.ด. (จิตวิทยา) พ.ศ. 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 อ.ดร.ดวงใจ  สีเขียว ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  

พ.ศ.2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9 อ.ดร.นฤมล ศิระวงษ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10 อ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1

1 

อ.ดร.พรพิมล  ประสงค์พร ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) พ.ศ. 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 อ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

13 อ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14 อ.ดร.รุ่งทวิา แย้มรุ่ง กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 อ.ดร.วรวุฒิ สุภาพ ค.ด. (พัฒนศึกษา) พ.ศ. 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1

6 
อ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา วท.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

17 อ.ดร.ศุภววรรณ สัจจพิบูล ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) พ.ศ. 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

18 อ.ดร.สกล วรเจริญศรี กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

19 อ.ดร.สมชาย เทพแสง กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

20 อ.ดร.สุวิมล  กฤชคฤหาสน์ ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)  

พ.ศ. 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

21 อ.ดร.อรอุมา  เจริญสุข ค.ด. (วิธวิีทยาการวิจัยการศึกษา) พ.ศ. 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

22 อ.รุ่งอรุณ โรตน์รัตนาด ารง ศษ.ม. (การสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่าง-

ประเทศ) พ.ศ. 2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

23 อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข กศ.ม. (การประถมศึกษา) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  3.2.3 อาจารยพ์เิศษ 

ที่ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

1 ศ.ดร.วรรณทพิา รอดแรงค้า Ed.D. (Secondary 

Education) 

North Texas State 

University, USA 

Ph.D. (Science Education) University of Georgia, 

USA 

2 ศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น Ph.D. (Fishery Science) Tokyo University of 

Fisheries, Japan 

3 รศ.ดร.บุษบา ฤกษ์อ านวยโชค D.M.Sc. (Molecular 

Oncology)  

The University of Tokyo, 

Japan 

4 รศ.ชูศรี วงศ์รัตนะ ค.ม. (การวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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5 รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ค.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 รศ.ธวัช ดอนสกุล กศ.ม. (ชีววิทยา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 

7 ผศ.ดร.อนันต์ พู่พิทยาสถาพร ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถา้ม)ี 

 ไม่มี 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้ม)ี 

 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

   ปริญญานิพนธ์ (ส าหรับแผน ก 2) เป็นงานวิจัยรายบุคคล ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้หรือ

นวัตกรรมใหม่ ๆ ทางชีววิทยาหรือชีววิทยาศึกษาที่มีคุณภาพและน าไปพัฒนาหรือต่อยอดกับการ

เรียนการสอนวิชาชีววิทยาได้ 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

  5.2.1  สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยส าหรับปริญญานิพนธ์โดยใช้ความรู้ทางชีววิทยา

หรือชีววิทยาศึกษา 

  5.2.2  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์งานวิจัยโดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

  5.2.3  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและจรรยาบรรณนักวิจัย 

  5.2.4  สามารถเผยแพร่งานวิจัยโดยใช้สื่อสารสนเทศที่เหมาะสม 

 5.3 ช่วงเวลา 

  ด าเนินการต้ังแต่ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 

  ภาควิชาชีววิทยาได้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนิสิตด้านวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดย

ด าเนินการ ดังน้ี 

  5.5.1 แจ้งข้อก าหนดเกี่ยวกบังานวิจัยให้นิสติรับทราบในการปฐมนิเทศนิสติ ดังน้ี 

   1. ขั้นตอนการท าปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี-     

นครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 8 ข้อที่ 46 และข้อที่ 47 

   2. งานวิจัยส าหรับปริญญานิพนธ์จะต้องมีเน้ือหาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาชีววิทยา

หรือชีววิทยาศึกษา 

   3. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เป็นผู้ให้ค าแนะน า แนวคิดด้านการวิจัย ขอบ-

เขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธสี าหรับการท าวิจัย 

   4. การประเมินผลด าเนินการโดยคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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  5.5.2 นิสิตลงทะเบียนรายวิชา ชว 593 การวิจัยทางชีววิทยา ในปีการศึกษาที่ 1 ภาค

การศึกษาที่ 1 หรือรายวิชา วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ในปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยทั้งสองรายวิชาน้ีจะให้ภาพรวมของระเบียบวิธีวิจัย การ

เขียนเค้าโครงและปริญญานิพนธ์ การค้นคว้าหาข้อมูลจากฐานข้อมูลและเอกสารเชิงวิชาการต่าง ๆ 

จริยธรรมในการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย และในตอนท้ายของรายวิชา ชว 593 การวิจัยทาง

ชีววิทยา จะจัดให้คณาจารย์ของภาควิชา โดยเฉพาะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้ร่วมสอน

ในหลักสตูรน้ีมาน าเสนองานผลงานและงานวิจัยที่ก  าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

  5.5.3 หากนิสิตเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาจะแนะน าให้นิสิตลงทะเบียน

รายวิชาที่จ าเป็นส าหรับงานวิจัย หรืออาจแนะน าให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาที่เป็นหัวข้อเฉพาะทางที่

อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ความรู้แก่นิสิตได้โดยตรง ได้แก่ ชว 501 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1 และ ชว 

502 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2 

  5.5.4 นิสติลงทะเบียนรายวิชา ชว 594 สถิติการวิจัยทางชีววิทยา ซ่ึงนิสิตจะได้รับความรู้

เร่ือง การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพส าหรับงานวิจัยทางชีววิทยา 

และน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกบังานวิจัยของปริญญานิพนธท์ี่ก  าลังด าเนินการอยู่ 

  5.5.5 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์โดยก าหนดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาแก่นิสติ 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  5.6.1 ก าหนดให้มีการสอบเค้าโครงและสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ โดยจะต้องผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต-

ศึกษา พ.ศ. 2554 

  5.6.2 มีการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ยอมรับ

และตามมาตรฐานที่ก  าหนดโดย บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 

 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 
 

คุณลกัษณะพิเศษ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

มีทักษะการสื่อสารความรู้ ด้านชีววิทยาแบบ

บูรณาการ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยตระหนัก

ถึงความส าคัญของการประกอบอาชีพครูที่มีความรู้

และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสามารถท าวิจัยเชิง

บูรณาการความรู้ได้ 

 

1.  ส่งเสริมและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ใน

การเรียนการสอน และปฏบิัติตามจรรยาในการ

ท าวิจัย 

2. สอดแทรกความคิดวิเคราะห์ บูรณาการใน

ราย-วิชาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ผู้เรียน

สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แก้ปัญหา

อย่างยั่งยืนและมุ่งมั่นในการท างานและพัฒนา

ตนเองได้ 

3. จัดให้ผู้เรียนมีปฏสิมัพันธก์ับบุคคลต่าง ๆ และมี
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและนอกห้อง- 

เรียน 

4.  ให้ผู้เรียนเลือกรายวิชาในกลุ่มชีววิทยาที่ตนเอง

สนใจ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์

ต่อวิชาชีพ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล ให้

ความปรึกษาหรือแนะน า 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

 2.1  ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถจัดการปัญหาเชิง

วิชาการหรือวิชาชีพอย่าง

ผู้รู้  มีเหตุผล และยุติธรรม 

2. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริม   

    การประพฤติ การปฏบิัตติาม 

    จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมี 

    คุณธรรมและจริยธรรม 

3. มีจิตสาธารณะ เคารพสทิธิ์   

   และความคิดเหน็ของผู้อื่น 

1. สอดแทรกเนื้อหาในมิติทาง

คุณธรรม จริยธรรม 

2. จัดกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม 

3. จัดกจิกรรมส่งเสริมการมีจติ

สาธารณะ 

 

1. ประเมินจากพฤติกรรมในช้ันเรียน 

และการปฏิบัติตนตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 

2. สงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม

กจิกรรมการเรียนการสอน 

3. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

    ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ  

    มอบหมาย 

4. จัดให้นิสติมีการประเมินตนเอง  

    ในช้ันเรียน 

 

 

 

 

 

 2.2  ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
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1. มีความรู้ และความเข้าใจใน

เนื้ อหาสาระหลักอย่างถ่องแท้ของ

สาขาวิชาและน ามาประยุกต์ใช้

ในวิชาชีพได้ 

2.  สามารถประยุกต์ความรู้ของ

สาขาวิชาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือพัฒนา และ/หรือสร้างองค์-

ความรู้ เชิงวิชาการและงานวิจัย

อย่างมีประสทิธภิาพ 

3. มีความเข้าใจถึงผลกระทบของ

งานวิจัยต่อสภาพแวดล้อมทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ 

1. จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญโดยแนะน าวิธีการ

เรียนรู้และการสบืค้นข้อมูลด้วย

ตนเอง 

2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในหลายรูปแบบ เช่น การ

บรรยาย การสัมมนา การศึกษา

นอกสถานที่ และให้นิสติท าวิจัย

ด้วยตนเองได้ 

3. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีจิตส านึก

ต่อการท างานวิจัยที่มีผลกระทบ

ต่อสภาพแวดล้อมของชาติและ

นานาชาติ 

1.  การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ใน

การปฏบิตัิงาน การอภิปราย 

การน าเสนอผลงาน 

2.  ผลการสอบย่อย 

3.  ผลการสอบกลางภาคการศึกษา

และปลายภาคการศึกษา 

4.  ประสทิธภิาพในการจัดท า

รายงาน/ แผนงาน/โครงการ 

5.  ผลงานวิจัย 

6. จัดให้นิสติมีการประเมิน

ตนเองในช้ันเรียน 

 2.3  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. ใช้ความรู้ในการจัดการบริบท

ใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพ

ได้อย่างเหมาะสม 

2. วิเคราะห์ผลงานวิชาการ

ง า น วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น า

แนวความคิดใหม่โดยบูรณา

การให้สมัพันธ์กับองค์ความรู้

เดิม 

3. วางแผนและด าเนินโครงการ

วิชาการหรืองานวิจัยด้วยตนเอง

ที่มีประโยชน์ต่อสงัคมและ

วิชาชีพ 

4. มีความคิดริเร่ิมและสามารถ

วินิจฉัยปัญหาเชิงวิชาการหรือ

วิชาชีพได้ 

1.  การน าเสนอและอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ใน

ช้ันเรียน 

2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

3. การน าเสนอผลงานวิจัย 

 

1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน

การวิพากษ์วิจารณแ์ละการ

อภิปรายในช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากผลงานที่แสดง-

ออกถึงแนวความคิดวิเคราะห์ 

การแก้ไขปัญหา การสร้าง-

สรรค์และการประยุกต ์

3. จัดให้นิสติมีการประเมิน

ตน-เองในช้ันเรียน 

 

 

 

 

 

 2.4  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบในการ

ด าเนิน-งานของตนเองและ

ร่วมมือกับ ผู้อื่ นได้อ ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

2. ด าเนินงานด้วยตนเองได้อย่าง

เป็นระบบและมีพัฒนาการการ

เรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ

ของตนเองได้ 

3.  มีภาวะผู้น าและปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์และวัฒนธรรมของ

องค์กรได้อย่างเหมาะสมตาม

โอกาส 

1. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ ในช้ัน-

เรียน ที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม

และงานที่ ต้องมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ใน

ภาค ปฏิบัติทั้งในและนอกช้ัน

เรียน โดยการท ากิจกรรม

กลุ่มเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ จาก

ปร ะสบ-ก า รณ์ จ ริ ง น อ ก

สถานที่ 

 

1.  ประเมินจากพฤติกรรมที่

แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับผิดชอบใน

การท ากจิกรรมกลุ่ม 

2. ประเมินจากการยอมรับเหตุ-
ผลของผู้ที่มีความคิดเห็นแตก-

ต่าง 

3. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบ-

หมาย ความรับผิดชอบในหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมาย 

4. จัดให้นิสติมกีารประเมิน

ตนเองในช้ันเรียน 

 2.5  ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีทักษะการวิเคราะห์และคัด

กรองข้อมูลทางคณติศาสตร์และ

สถิติเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและ

วิจัย 

2. สบืค้นและติดตามความก้าว-

หน้าทางวิชาการโดยใช้เทคโน-

โลยีสารสนเทศได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

3. ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่

ผลงานวิชาการ งานวิจัยใน

รูปแบบต่างๆ ในวงการ

วิชาการ วิชาชีพ และชุมชนได้ 

1. มีรายวิชาที่ ฝึกทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

2.  การมอบหมายงานให้สบืค้น 

จัดการ วิเคราะห์และน าเสนอ

ข้อมูล 

3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

1. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและการปฏิบัติงาน

ของนิสติในการสอบ 

2.  ประเมินจากการน าเสนอ

ผลงาน และการเขียนรายงาน 

3. จัดให้นิสิตมีการประเมิน

ตนเองในช้ันเรียน 

2.6 ดา้นทกัษะการจัดการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถวิเคราะห์หลักสตูร

วิทยาศาสตร์ การจัดการ

เรียนรู้  การวัดและประเมิน 

1. จัดกระบวนการเรียนการ

สอนที่เปิดโอกาสให้นิสติได้

วิเคราะห์หลักสตูรวิทยา-

1. ประเมินผลจากแนวคิดและ

ความคิดเหน็ของนิสติ ขณะ

อภิปรายเกี่ยวกบัหลักสตูร
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ผลการเรียนรู้ การจัดท าแผน- ศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ การจัดการ 

 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

    การเรียนรู้และการท าวิจัยใน

ช้ันเรียนได้เป็นอย่างดี  

2. สามารถประยุกต์หลักการ

และทฤษฎีที่ส าคัญไปใช้ใน

การออกแบบแผนการจัด-

การเรียนรู้  และการท าวิจัย

ในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 

 

    การวัดและประเมิน ผลการ

เรียนรู้  การจัดท าแผนการ

เรียนรู้และการท าวิจัยในช้ัน

เรียน โดยการตั้งประเดน็

อภิปราย 

2. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ ผ่าน

การฝึกปฏบัิติจริง 

(learning by 

doing) 

    เรียนรู้  การวัดและประเมิน 

ผลการเรียนรู้ การจัดท าแผน-

การเรียนรู้และการท าวิจัยใน

ช้ันเรียน โดยการสังเกตของ

อาจารย์ผู้สอน และการ

ประเมินตนเองของนิสติ 

2. ประเมินผลจากการจัดท า

แผนการเรียนรู้ การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง

เรียน การปฎิบัติการสอนและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การ

ท าวิจัยในช้ันเรียนใน

สถานศึกษา โดยให้ผู้มีส่วน

ร่วมทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูพ่ีเล้ียง ครู

ประจ าช้ัน เพ่ือน อาจารย์

นิเทศก ์ร่วมประเมินนิสิตใน

ด้านการจัดการเรียนรู้  



3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 

● ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 

 

 
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

                    รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นทกัษะ

การ

จดัการ

เรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 

 หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา                   

พฐ 501 ชีวิตกบัการศึกษา     ●     ● ●    ●  ● ● 

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสาร

ความรู้ 
    ●     ● ●    ●  ● ● 

ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นคร ู ●    ●  ●  ●   ●       

ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับคร ู ●    ●  ●     ●       

ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 
●    ●  ●     ●       

ศษ 514 การประกนัคุณภาพการศึกษา ●    ●  ●  ●   ●       

ศษ 521 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ ●    ●  ● ●    ●       

 หมวดวิชาบงัคบั: วิชาแกน                   

ชว 590 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ชวีวิทยา ● ●  ● ● ● ● ●  ● ● ●   ●  ● ● 

ชว 693 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 1                   

ชว 694 สมันนาชวีวิทยาศึกษา 2                   
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

                    รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นทกัษะ

การ

จดัการ

เรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 

วทศ 501 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารและการสอน

วิทยาศาสตร ์
●  ●  ●   ●  ● ●      

  

วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และคณติศาสตร ์
● ●  ● ● ● ● ●  ● ● ●   ●  ● ● 

 หมวดวิชาบงัคบั: วิชาเอก                   

ชว 506 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ●   ● ●  ●   ● ●    ●    

ชว 593 การวิจัยทางชวีวิทยา ● ●  ● ● ● ●  ● ● ●   ● ● ●   

ชว 594 สถติกิารวิจัยทางชวีวิทยา ●   ● ●  ● ●  ●  ●  ● ● ●   

ชว 685 การสอนชีววิทยาอย่างเข้ม ●  ● ●   ●  ● ● ●    ●    

 หมวดวิชาเลือก                   

ชว 501 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1    ●   ●   ● ●    ●    

ชว 502 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2    ●   ●   ● ●    ●    

ชว 503 วิวฒันาการ  ●  ●   ●   ● ●    ●    

ชว 507 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครชูีววิทยา  ●  ●       ●    ● ●   

ชว 512 กายวิภาคศาสตร์ของพืชขั้นสงู ● ●  ● ●  ●   ● ●    ●    

ชว 515 สณัฐานวิทยาเปรียบเทยีบของพืชมท่ีอล าเลียง ● ●  ● ●  ●   ● ●    ●    

ชว 516 ชีววิทยาระดบัโมเลกุลของพืช ● ●  ● ●  ●   ● ●    ●    
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

                    รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นทกัษะ

การ

จดัการ

เรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 

ชว 517 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชขั้นสงู ● ●  ● ●  ●   ● ●    ●    

ชว 519 ความหลากหลายของพืช ● ●  ● ●  ●   ● ●    ●    

ชว 543 พันธวุศิวกรรม ● ●  ● ● ● ●   ● ●    ●    

ชว 548 พันธศุาสตร์ระดบัเซลล ์ ● ●  ● ●  ●   ● ●    ●    

ชว 551 วิทยาระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ ● ●  ● ●  ●   ● ●    ●    

ชว 553 สรีรวิทยาความเครียดของพืช ● ●  ● ●  ●   ● ●    ●    

ชว 554 สรีรวิทยาของพืชขั้นสงู ● ●  ● ●  ●   ● ●    ●    

ชว 561 ชีววิทยาสิง่แวดล้อมและการอนุรกัษ์ ● ●  ● ● ● ●   ● ●    ●    

ชว 564 ชลธวีิทยา ● ●  ● ●  ●   ● ●    ●    

ชว 565 ความหลากหลายของสตัว ์ ● ●  ● ●  ●   ● ●   ● ●    

ชว 581 ไมโครเทคนิค ● ●  ● ●  ●   ● ●   ● ●    

ชว 590 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ชวีวิทยา ● ●  ● ● ● ● ●  ● ● ●   ●  ● ● 

ชว 594 สถติกิารวิจัยทางชวีวิทยา ●   ● ●  ● ●  ●  ●  ● ●    

ชว 596       การวิจัยปฏบิตักิารในชั้นเรียนชีววิทยา                   

ชว 604 ชีววิทยาประชากร ● ●  ● ●  ●   ● ●    ●    

ชว 613 โครงสร้างและหน้าที่ของพืช ● ●  ● ●  ●   ● ●    ●    

ชว 643 ชีวสารสนเทศ ● ●  ● ● ● ●  ● ● ●    ●    
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

                    รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นทกัษะ

การ

จดัการ

เรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 

ชว 685 การสอนชีววิทยาอย่างเข้ม ●  ● ●   ●  ● ● ●    ●    

วจช 

531 

สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสงู 
● ●  ● ●  ●   ● ●    ●  

  

วจช 

571 

จุลชีววิทยาของอาหารหมกั 
● ●  ● ●  ●   ● ●    ●  

  

วจช 

573 

กรรมวิธขีองกระบวนการหมกั 
● ●  ● ●  ●   ● ●    ●  

  

วจช 

574 

เทคโนโลยีของเอนไซม ์
● ●  ● ●  ●   ● ●    ●  

  

วจช 

576 

ยีสตแ์ละยีสตเ์ทคโนโลยี 
● ●  ● ●  ●   ● ●    ●  

  

ทช 501 หลักการทางเทคโนโลยีชวีภาพ ● ●  ● ●  ●   ● ●    ●    

ทช 613 ระบบวิทยาและววิัฒนาการระดบัโมเลกุล ● ●  ● ●  ●   ● ●    ●    

 หมวดวิชาประสบการณวิ์ชาชีพครู                   

ศษ 531 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครรูะหว่างเรียน ●  ●  ●   ●  ● ● ●  ●  ●  ● 

ศษ 532 การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพคร ู
●  ● ● ●   ●  ● ● ● 

● 
●  ● ● ● 

  ปริญญานิพนธ ์                   
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

                    รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นทกัษะ

การ

จดัการ

เรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 

ชว 699 ปริญญานิพนธ ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 
1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2554 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังน้ี 

 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังน้ี 

ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับขั้น 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  
ดี พ อ ใ ช้  ( Fairly 

Good) 
2.5  

C  พอใช้ (Fair) 2.0  

  D+  อ่อน (Poor) 1.5  

D  
อ่ อ น ม า ก  ( Very 

Poor) 
1.0  

E  ตก (Fail) 0.0  

 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ให้ประเมินผลใช้สัญลักษณ์ 

ดังน้ี 

สญัลักษณ์                  ความหมาย 

S ผลการเรียน/การปฏบัิติ/ฝึกงาน/เป็นที่พอใจ 

U ผลการเรียน/การปฏบัิติ/ฝึกงาน/ไม่เป็นที่พอใจ 

AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกติ (Audit) 

I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

W การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 

IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In 

progress)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา (Language 

Examin- ation) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบ

ประมวลความรู้ (Compre-hensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษ 

ให้ผลประเมินเป็นดังน้ี 



หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาชวีวิทยา พ.ศ. 2557 48 

ระดับขั้น ความหมาย 

P ผ่าน (Pass) 

F  ไม่ผ่าน (Fail) 

  หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหา กระบวนการ 

วิจัย การเขียน และการสอบปากเปล่า ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญา-

นิพนธ์/สารนิพนธ์ การประเมินให้กระท าหลังจากนิสิตสอบปากเปล่าผ่านแล้ว และให้ผลการประเมิน

เป็นดังน้ี 

ระดับขั้น ความหมาย 

P ผ่าน (Pass) 

F  ไม่ผ่าน (Fail) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

 หลักสตูรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก  าหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 

ส าหรับรายวิชาที่มีอาจารย์สอนหลายคน ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน และให้

สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานหลักสตูร ท าการทวนสอบโดยการประชุมตัดสนิผลการเรียนร่วมกนั 
 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ข้อที่ 48 

 นิสติที่จะส าเรจ็การศึกษาได้ส าหรับหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติแผน ก 2 ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยน้ีไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

 2. สอบได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสตูร 

 3. ได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00 

 4. สอบภาษาต่างประเทศได้ 

 5. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญา

นิพนธข์ั้นสดุท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกบัปริญญานิพนธท์ี่บัณฑติวิทยาลัยแต่งต้ัง 

 6. ส่งปริญญานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 7. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่

เป็นเร่ืองเตม็ (Full Paper) 
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 หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 
1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

 บัณฑติวิทยาลัยจัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของ

สถาบัน หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

 2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 

  2.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.2  สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของ

คณาจารย์และน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.2  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่น ๆ 

  2.2.1 มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะฯ จัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย 

เพ่ือตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

  2.2.2  มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและ

น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการสมัมนาในระดับชาติและนานาชาติ 

  2.2.3  มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียน

ความรู้ทางวิชาการและท าวิจัยร่วมกบัคณาจารย์จากสถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  2.2.4 คณะฯ จัดสรรทุนให้คณาจารย์ท าวิจัยและเสนอผลงานทางวิชาการ 

  2.2.5 คณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อและลาเพ่ิมพูนความรู้ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 
1. การบริหารหลกัสูตร 

 1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ติดตาม และ

รวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร 

 1.2 คณาจารย์ของภาควิชาเป็นกลไกส าคัญในการผลิตมหาบัณฑิตและดูแลรับผิดชอบการ

จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

 1.3 มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดเรียนให้ครบทุก

รายวิชา 

 1.4 มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกภาค

การศึกษา 
 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบริหารงบประมาณ 

   คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือต ารา 

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ

เรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ ด้วยตนเองของนิสติ 

 2.2  ทรพัยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

   ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ ในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ 

   2.2.1 ต ารา หนังสอื สื่อและวารสาร มีรายละเอยีดดังน้ี 

เนื้อหา 

ต าราและหนงัสอื

ภาษาองักฤษ 

(เล่ม) 

ต าราและหนงัสอื

ภาษาไทย (เล่ม) 
สื่อ รวม 

คณติศาสตร ์ 8,579 11,193 597  20,369 

เคม ี 5,345 6,568 88  12,001 

ชีววิทยา 10,961 15,834 172  26,967 

ฟิสกิส ์ 6,390 8,118 332  14,840 

สถติ ิ 2,845 5,109 83   8,037 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 4,591 9,387 108 14,086 
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จุลชีววิทยา 9,296 13,633 176 23,105 

คหกรรมศาสตร์ 3,513 10,899 221 14,633 

วัสดุศาสตร์ (อญัมณแีละเคร่ืองประดบั) 6,491 10,571 964 18,026 

รวม 58,011 91,312 2,741 
152,06

4 

    2.2.2 ฐานข้อมูล/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ThaiLIS จ านวน 11 ฐาน 

EBSCO จ านวน 5 ฐาน e-book จ านวน 2 ฐาน e-thesis จ านวน 2 ฐาน SciVerse 

Scopus จ านวน 1 ฐาน และ e-journal จ านวน 6 สาขาวิชา 

 2.3  การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

    2.3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ต ารา 

วารสาร วิชาการ และสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

    2.3.2 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพ่ือวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และ

อุปกรณ์การเรียนการสอน 

    2.3.3 คณะฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 

 2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

    2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

    2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
 

3. การบริหารคณาจารย ์

 3.1  การรบัอาจารยใ์หม่ 

    การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนค-      

รินทรวิโรฒ  โดยก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกบัสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลกัสูตร 

    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้สอนร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและให้ความเหน็ชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ

การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ

ได้บัณฑติเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

 3.3  การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ 

    คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนใน

บางรายวิชาและบางหัวข้อที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ 

ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกบัรายวิชา 
 

4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

 4.1  การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
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    4.1.1 ก าหนดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ประสานและสนับสนุน

การด าเนินงานของหลักสตูร 

    4.1.2 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนด าเนินการตามกฎระเบียบในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 4.2  การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

    4.2.1 สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับงานที่ได้รับ

มอบหมาย เพ่ือเพ่ิมทกัษะความรู้และประสบการณ์การปฏบัิติงาน 

    4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการวิชาการ เพ่ือเพ่ิมทกัษะ

การให้บริการ 

 

5. การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านสิิต 

 5.1  การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิิต 

    มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าด้านวิชาการ ทุนสนับสนุนการวิจัยระเบียบและ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 5.2  การอุทธรณข์องนสิิต 

    มีการจัดระบบที่ให้นิสิตอุทธรณ์เร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกับวิชาการ โดยมีราย-

ละเอยีดดังน้ี 

    5.2.1 นิสิตสามารถย่ืนค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผล

และวิธปีระเมินผลคะแนน 

    5.2.2 จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนิสติ 

    5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสติ 
 

6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 6.1  มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสตูร 

 6.2  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้มีส่วนได้เสีย

เข้าร่วมวิพากษ์หลักสตูรเพ่ือพัฒนาหลักสตูรให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งชี้ผลการด าเนนิงาน 2557 2558 2559 2560 2561 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วน 

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวน

การด าเนนิงานหลักสตูร 

     

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา

แห่งชาต ิหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

     

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของ      
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ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและ

รายงานผลการด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม 

(ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 

วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูรตาม

แบบมคอ.7 ภายใน 60 วัน หลงัสิ้นสดุปีการศึกษา 
     

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ

ปีการศึกษา 

     

ตวับ่งชี้ผลการด าเนนิงาน 2557 2558 2559 2560 2561 

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอนหรือการประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการ

ประเมนิการด าเนนิการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ 

และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี 

ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50ต่อปี 

     

(11)  ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/

บณัฑติใหม่ที่มต่ีอคุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อย

กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

(12)  ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติ

ใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

    อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การท ากิจกรรม แบบ-

ฝึกหัดและผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะน ามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน

ประกอบกบัการปรึกษาหารือกบัผู้เช่ียวชาญด้านหลักสตูรหรือวิธกีารสอน 

 1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

    1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การ

ช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดย

ใช้แบบประเมิน มศว ปค.003 และ ปค.004 ผ่านระบบออนไลน์ 

    1.2.2 มหาวิทยาลัยรายงานผลการประเมินการสอนอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนเพ่ือใช้

ในการปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 2.1  การประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิต และบัณฑิตที่

ส าเรจ็ตามหลักสตูร เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร 

 2.2  ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการ

ภายในและภายนอกสถาบัน 

 2.3  ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
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 คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรติดตามด าเนินงานตามตังบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ

ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

ประเมิน 

 4.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการ

ประเมินในข้อ 4.1 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานหลักสตูรทุก 5 ปี 

 4.3 เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงหลักสตูรและกลยุทธก์ารสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ก 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา   

พ.ศ. 2554 

---------------------------------  

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษาให้มีความเหมาะสม และให้การบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่าง

มีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุม คร้ังที่ 

6/2554 เม่ือวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2554 จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ 1   ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต-

ศึกษา พ.ศ. 2554 ” 
 

ข้อ 2   ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548   

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใด ในส่วนที่ก  าหนดไว้แล้วในข้อบังคับน้ี 

หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกบัข้อบังคับน้ีให้ใช้ ข้อบังคับน้ีแทน  
 

ข้อ 3     ในข้อบังคับน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

“อธกิารบดี” หมายความว่า อธกิารบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“บัณฑติวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“คณบดีบัณฑติวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบัณฑติวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือต าแหน่งที่เทยีบเท่าที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาสังกัด ซ่ึง

หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าของคณะ 

สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่เทยีบเทา่ ซ่ึงเป็นส่วนงานในก ากบัของมหาวิทยาลัยด้วย  

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ  

ภายในคณะหรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือส านัก หรือหน่วยงานที่เทยีบเท่า  หรือคณะกรรมการ

บัณฑติศึกษาพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ท าหน้าที่

บริหารจัดการหลักสตูร  

“คณาจารย์บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมี

หน้าที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาในระดับบัณฑติศึกษาที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

“ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน

เป็นอย่างดี ซ่ึงอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่

ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ และแต่งตั้งโดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจ า

บัณฑติวิทยาลัย และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเหน็ชอบ   

ข้อ 4     เพ่ือให้การด าเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิต
วิทยาลัยอาจก าหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพ่ิมเติมและสั่งปฏิบัติการได้โดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

ข้อบังคับน้ี  ส่วนการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงมิได้ก าหนดไว้ใน

ข้อบังคับน้ี  และมิได้มีข้อบังคับหรือระเบียบอื่นก าหนดไว้  หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับน้ีให้บัณฑิต

วิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป 
 

ข้อ 5     ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความข้อบังคับน้ี 

หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความ วินิจฉัยสั่ง

การ และให้ถือเป็นที่สดุ  

 

หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา  

 

ข้อ 6    ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดังน้ี 

6.1  การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หน่ึงปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 30 สปัดาห์ 
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6.2  การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดังน้ี 

    6.2.1  การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา

ปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

    6.2.2  การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา

ปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สปัดาห์  

    6.2.3  การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา

ปกติ  หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สปัดาห์ 

    ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3  อาจจัดภาคฤดูร้อนขึ้นได้ โดยก าหนด

ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกติให้มีสดัส่วนเทยีบเคียงกนัได้กบัการศึกษาภาคปกติ  

6.3  การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์  

จ านวนช่ัวโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น ให้มีจ านวนช่ัวโมงการเรียน

ตามที่ก  าหนดไว้ตามข้อ 8 

การจัดการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนการ

สอนเป็นช่วงเวลาช่วงละหน่ึงรายวิชาหรือหลายรายวิชากไ็ด้ 

ให้แต่ละหลักสตูรก าหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด 

ข้อ 7  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้แบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค 
ต้องจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 

ประเภท ดังน้ี 

7.1  การศึกษาแบบเตม็เวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่

ละภาคการศึกษาไม่เกนิ 15 หน่วยกติ ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

7.2  การศึกษาแบบไม่เตม็เวลา (Part Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาใน

แต่ละภาคการศึกษาไม่เกนิ 6 หน่วยกติ ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

ส าหรับหลักสตูรที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทยีบจ านวน

หน่วยกติให้เป็นไปตามสดัส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 
 

ข้อ 8  หน่วยกติ หมายถึง การก าหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รับ แต่ละรายวิชาจะมี

หน่วยกติก าหนดไว้ ดังน้ี 

8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กบั 1 หน่วยกติตามระบบทวิภาค 

8.2  รายวิชาภาคปฏบัิติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเทา่กบั 1 หน่วยกติตามระบบทวิภาค 
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8.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเทา่กบั 1 หน่วยกติตามระบบทวิภาค 

8.4  การปฏบัิติการในสถานศึกษา การปฏบัิติการคลินิก การท าโครงงาน หรือกิจกรรมอื่น

ใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือ 45 ถึง 180  

ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กบั 1 หน่วยกติ ตามระบบทวิภาค 

8.5  การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) หรือการค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองจากแผนการเรียนตามที่อาจารย์ผู้สอนได้เตรียมการไว้ให้นิสิตได้ใช้ศึกษาไม่น้อยกว่า 

45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กบั 1 หน่วยกติตามระบบทวิภาค  

8.6 สารนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กบั 1 หน่วยกติตามระบบทวิภาค  

ส าหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบค่า

หน่วยกติกบัช่ัวโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสดัส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

หมวด 2 

หลกัสูตรการศึกษา  

ข้อ 9    หลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังน้ี 

9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษาใน

ระดับ 

ปริญญาบัณฑติ หรือเทยีบเทา่มาแล้ว 

9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิต 

9.3 หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสงู เป็นหลักสตูรการศึกษาส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษา 

ระดับปริญญามหาบัณฑติ หรือเทยีบเทา่มาแล้ว  

9.4 หลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑติ เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิต 

9.5 หลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเหน็สมควร 

 

ข้อ 10  มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรู้ได้ตามระดับการศึกษาในข้อ 9 โดย

หลักเกณฑก์ารเทยีบความรู้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 11  โครงสร้างของหลักสตูรเป็นดังน้ี 

11.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ประกอบด้วยรายวิชารวมกนัตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 

11.2  หลักสตูรปริญญามหาบัณฑติ ประกอบด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย

กว่า 36 หน่วยกติ หลักสตูรนี้มี 2 แผน 
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         11.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าปริญญานิพนธ์ ซ่ึงอาจ

มีได้  2  แบบ คือ 
         แบบ ก 1 ประกอบด้วยปริญญานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทยีบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรอาจก าหนดให้มีการเรียนรายวิชา หรือท ากิจกรรมวิชาการอื่นประกอบ

ได้โดยไม่นับหน่วยกติ แต่จะต้องมีผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่หลักสตูรก าหนด 

          แบบ ก 2 ประกอบด้วยปริญญานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทยีบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ

รายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 

         11.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องท าปริญญา

นิพนธ ์แต่ต้องท าสารนิพนธ ์6 หน่วยกติ 

11.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและ

นักวิชาชีพช้ันสูงโดยมีการท าปริญญานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ  

หลักสตูรน้ีมี 2 แบบ คือ 

แบบ 1  เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ซ่ึง

หลักสตูรอาจก าหนดให้มีการเรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได้ โดยไม่นับหน่วยกิต 

แต่จะต้องมีผลสมัฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนด ดังน้ี 

 

แบบ 1.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็ปริญญามหาบัณฑิต จะต้องท าปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48  หน่วย

กติ 

แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็ปริญญาบัณฑติ จะต้องท าปริญญานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 

ทั้งน้ีปริญญานิพนธ ์ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั  

แบบ 2 เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องท าปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 

หน่วยกติ และเรียนรายวิชาอกีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็ปริญญาบัณฑติ จะต้องท าปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วย

กติ และเรียนรายวิชาอกีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ  

ทั้งน้ีปริญญานิพนธ ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั  

ข้อ 12  ก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาส าหรับนิสิตเตม็เวลา เป็น
ดังน้ี 

12.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเรจ็การศึกษาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 

3 ปีการศึกษา 
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12.2  หลักสตูรปริญญามหาบัณฑติ ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสตูรจนส าเรจ็

การศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกนิ 5 ปีการศึกษา 

12.3  หลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑติ ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเรจ็

การศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  และอย่างมากส าหรับนิสติวุฒิเร่ิมต้น

ต่างกนั ดังน้ี 

         12.3.1  นิสติวุฒิระดับปริญญาบัณฑติหรือเทยีบเทา่ไม่เกนิ 8 ปีการศึกษา 

         12.3.2  นิสติวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑติหรือเทยีบเทา่ไม่เกนิ 6 ปีการศึกษา 

12.4  หลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาอื่น ๆ ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดระยะเวลา 

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อน้ี หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย

เวลาให้กับนิสิตได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิต

วิทยาลัย และเม่ือได้รับการอนุมัติแล้วต้องด าเนินการช าระค่ารักษาสภาพนิสติตาม ข้อ 25 

ส าหรับนิสิตที่ศึกษาแบบไม่เตม็เวลาในหลักสูตรใด ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด

จ านวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติโดยเทยีบเคียงกับจ านวนหน่วย

กติในสดัส่วนที่เหมาะสม  

หากมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจาก

เกณฑข้์างต้นกอ็าจท าได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบกระเทอืนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้อง

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ า

บัณฑติวิทยาลัย   

ข้อ 13  การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซ่ึงเป็นแผนการศึกษาแบบท าปริญญานิพนธ์

อย่างเดียว ให้หลักสตูรค านึงถึงเร่ืองดังต่อไปนี้  

13.1 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์

ทางวิชาการซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นผลงานที่ช้ีชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัย

ในสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ 

13.2 หลักสตูรที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน 

ข้อ 14  การนับระยะเวลาเป็นปีการศึกษาตามข้อ 12.1 ข้อ12.2 และ ข้อ 12.3 ให้

นับต้ังแต่วันที่ข้ึนทะเบียนเป็นนิสติตามข้อ 19.2 

ข้อ 15 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 

หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรน้ันไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องเป็น

คณาจารย์บัณฑิตศึกษา มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน  ทั้งน้ีอาจารย์ประจ าในแต่ละ

หลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุ

วิทยาการ (Multidisciplinary) ที่อาจก าหนดให้เป็นได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็น

หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว หรือในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจ า
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หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง อาจเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสตูรในระดับดุษฎีบัณฑติหรือมหาบัณฑติในสาขาวิชาเดียวกนัได้อกี 1 หลักสตูร  

ในกรณีเป็นหลักสตูรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสตูรความร่วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์

ประจ าของสถาบันในความร่วมมือน้ัน ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้   

โดยอาจารย์ประจ าหลักสตูร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรไม่น้อยกว่า 3 คน 

และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์อาจารย์ผู้สอบ หรืออาจารย์ผู้สอน โดยทั้งหมดจะต้องมี

คุณสมบัติแบ่งตามระดับหลักสตูรดังน้ี  

15.1 หลักสตูรระดับมหาบัณฑติ   

        15.1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขา 

วิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สมัพันธก์นั จ านวนอย่างน้อย 3 คน  

        15.1.2  อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

        15.1.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

     15.1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ า

หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต ่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่

แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

     15.1.3  อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรง-

คุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สมัพันธก์นั และต้องมีประสบการณ์ในการ

ท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

     15.1.4  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี

คุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนและ

การท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

15.2  หลักสตูรระดับดุษฎีบัณฑติ 

         15.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สมัพันธก์นั จ านวนอย่างน้อย 3 คน  

         15.2.2  อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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                    15.2.2.1  อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

          15.2.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์

ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สมัพันธก์นั และต้องมี

ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

         15.2.3 อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธก์นั และต้องมี

ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

         15.2.4 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์

ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนหรือการท าวิจัยที่

มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

         ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง

จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 

15.1.1 และข้อ 15.1.4 โดยอนุโลม 

 

 

ข้อ 16 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ ์

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธก์ าหนดให้อาจารย์ประจ า 1 คน เป็นที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มี

ศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนิสิต ให้สามารถท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้มากกว่า 5 คน แต่ทั้งน้ีต้อง

ไม่เกนิ 10 คน 

อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน 

หากเป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนิสิตที่ท  าปริญญา

นิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนิสิตที่ท  าสารนิพนธ์ 3 คน ทั้งน้ีให้รวบรวมนิสิตที่ ยังไม่ส าเร็จ

การศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกนั 

หมวด 3 

การรบัเขา้เป็นนสิิต 
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ข้อ 17  คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนิสติ 

17.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จะต้องเป็น

ผู้ส าเรจ็การศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่ 

17.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญา

มหาบัณฑติ หรือเทยีบเทา่  

17.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จะต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือ

เทยีบเทา่ที่มีผลการเรียนดีมากตามที่หลักสตูรก าหนด หรือส าเรจ็ปริญญามหาบัณฑติหรือเทยีบเทา่ 
 

ทั้งน้ี ผู้เข้าเป็นนิสิตจะต้องแสดงหลักฐานการส าเร็จกา รศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับรองวุฒิการศึกษาให้การรับรองและต้องมีคุณสมบัติ

อื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 18  การรับเข้าเป็นนิสติ ใช้วิธอีย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

18.1  สอบคัดเลือก   

18.2  คัดเลือก   

18.3  รับโอนนิสติ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  

18.4  รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ หรือ โครงการพิเศษ

ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 19   การขึ้นทะเบียนเป็นนิสติ   

19.1  ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

โดยช าระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ืองการเกบ็เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสติที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก  าหนด 

เป็นอนัหมดสิทธิที่จะเข้าเป็นนิสิต เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์

อกัษรในวันที่ก  าหนดให้รายงานตัว และเม่ือได้รับอนุมัติต้องมารายงานตัวตามที่ก  าหนด 

19.2 การข้ึนทะเบียนเป็นนิสติจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นิสติรายงานตัว 

 

หมวด 4 

การลงทะเบยีน 

   

ข้อ 20    การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
20.1 ก าหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพ่ิม-ลดรายวิชาในแต่ละระบบการจัด

การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย 
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20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนิสิตได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วภายในก าหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  นิสิตผู้ใด

ลงทะเบียนเรียน หรือช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังก าหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเกบ็เงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

20.3 ผู้ที่ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตในภาคการศึกษาใดของแต่ละระบบการจัดการศึกษา ต้อง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น  

20.4 นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายใน

ก าหนดเวลาตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษาน้ัน เว้นแต่จะได้รับ

อนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

20.5 รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือมีบุรพวิชา นิสิตต้องเรียน

และสอบได้รายวิชาหรือบุรพวิชาที่ก  าหนดไว้ก่อนจึงจะมีสทิธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันได้ 

ข้อ 21  จ านวนหน่วยกติที่ลงทะเบียนได้  

นิสิตจะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้เป็นไปตามระบบการจัดการศึกษาในข้อ 

6 และประเภทการจัดการศึกษาในข้อ 7  นอกจากน้ีนิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ไม่

เกิน 6 หน่วยกิต และหากนิสิตจะต้องลงทะเบียนต่างไปจากที่ก  าหนดข้างต้น จะต้องได้รับความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑติวิทยาลัย  

ข้อ 22  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกติ (Audit) 

22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้รับความ

เหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ัน  

22.2  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเป็น

หน่วยกติสะสม 

22.3  รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตที่

ต ่าสุด แต่จะนับรวมเป็นจ านวนหน่วยกิตสูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค

การศึกษา 

22.4  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น และไม่บังคับให้นิสติสอบ 

22.5  บัณฑติวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับ

หน่วยกติได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเหน็สมควร และจะต้องปฏบัิติ

ตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 23  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรู้พ้ืนฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรอาจให้เรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน โดยไม่มีหน่วยกิตและจะต้องสอบผ่าน โดยผลการเรียนได้ใน

ระดับ S 
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ข้อ 24  การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องย่ืนค าร้องก่อนสอบปลายภาคไม่ น้อยกว่า 2 
สปัดาห์ โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

ข้อ 25  การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนิสติ 

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่ก  าหนดในหลักสูตร แต่ยังไม่ส าเรจ็การศึกษาต้อง

ลงทะเบียนช าระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การเกบ็เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเรจ็การศึกษา โดยให้แล้วเสร็จ

ภายใน 4 สปัดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 

การวดัและประเมินผลการศึกษา 

  

ข้อ 26  นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหน่ึง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน

ทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้นกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาด้วย

ตนเอง (Self Study)  

ข้อ 27  การประเมินผลการเรียนรายวิชา 
27.1  การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังน้ี 

ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับขั้น 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0  

  B+  
ดีมาก (Very 

Good) 
3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  
ดีพอใช้ (Fairly 

Good) 
2.5  

C  พอใช้ (Fair) 2.0  

  D+  อ่อน (Poor) 1.5  

D  
อ่อนมาก (Very 

Poor) 
1.0  

E  ตก (Fail) 0.0  

27.2  ในกรณีที่รายวิชาในหลักสตูร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับข้ัน ให้ประเมินผลโดย

ใช้สญัลักษณ์ ดังน้ี  
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สญัลักษณ์                        ความหมาย 

S  ผลการเรียน การปฏบัิติ ฝึกงาน เป็นที่พอใจ (Satisfactory)  

U  
ผลการเรียน การปฏบัิติ ฝึกงาน ไม่เป็นที่พอใจ 

(Unsatisfactory)   

AU  การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกติ (Audit)  

I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  

W  การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdraw)  

IP  
ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In 

Progress)  
  

27.3  การให้ E  สามารถกระท าในกรณีต่อไปนี้  

      27.3.1  นิสติสอบตก 

                  27.3.2  นิสติขาดสอบ โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

                  27.3.3  นิสติมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑใ์นข้อ 26 

                  27.3.4  นิสติทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา 

       27.3.5  เปล่ียนจากสญัลักษณ์ I เน่ืองจากไม่ปฏบัิติตามเกณฑใ์นข้อ 27.5.2 

27.4  การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิตแต่

สาขา-วิชาเหน็ว่า ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น หรือการประเมินผล

การฝึกงานที่มิได้ก าหนดเป็นรายวิชา  ให้ใช้สญัลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่นิสิตได้ 

U จะต้องปฎิบัติงานเพ่ิมเติมจนกว่าจะได้รับความเหน็ชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วน

ตามที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูร 

27.5  การให้ I จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้  

        27.5.1  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 26 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วยหรือ

เหตุสดุวิสยั และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

        27.5.2  อาจารย์ผู้สอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเหน็สมควรให้รอผลการศึกษา 

เพราะนิสติยังปฏบัิติงานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์  นิสิตที่ได้รับการให้

คะแนนระดับขั้น I จะต้องด าเนินการแก้สัญลักษณ์ I ให้เสรจ็สิ้นภายใน 4 สัปดาห์นับแต่เปิดภาค

การศึกษาถัดไป  เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ I  หากพ้นก าหนดดังกล่าว อาจารย์ผู้สอนจะ

เปล่ียนสญัลักษณ์ I เป็นค่าระดับขั้น E ได้ทนัท ี

27.6  การให้ W จะกระท าในกรณีต่อไปนี้  

         27.6.1  นิสติได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ 24 

         27.6.2  นิสติได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ 34 
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         27.6.3  นิสติถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนน้ัน 

         27.6.4  นิสติได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑติวิทยาลัยให้เปล่ียนจากสญัลักษณ์ I  

เน่ืองจากการป่วยหรือเหตุอันสดุวิสัยยังไม่สิ้นสดุ 

27.7  การให้ AU  จะกระท าในกรณีที่นิสติได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษ

โดยไม่นับหน่วยกิตตามข้อ 22 

27.8  การให้ IP ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการท างานต่อเน่ืองกนั เกนิกว่า 1 ภาค

การศึกษา  

27.9  ผลการสอบต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑติวิทยาลัย  

ข้อ 28 การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา 

(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

และการสอบประมวลความรู้ (Com-prehensive Examination)  การประเมินผลการ

สอบพิเศษดังกล่าว ให้ผลการประเมินเป็น ดังน้ี 

ระดับขั้น   ความหมาย  

P   ผ่าน (Pass)  

F   ไม่ผ่าน (Fail)  

ข้อ 29  การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหา 

กระบวนการ วิจัย การเขียน และการสอบปากเปล่า ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่า

เกี่ยวกับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ การประเมินให้กระท าหลังจากนิสิตสอบปากเปล่าแล้ว และ

ให้ผลการประเมินเป็น ดังน้ี 

ระดับขั้น   ความหมาย  

P   ผ่าน (Pass)  

F   ไม่ผ่าน (Fail)  

ข้อ 30  การเรียนซ า้หรือเรียนแทน 

30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ า้รายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบได้ต ่ากว่าค่าระดับข้ัน B 

หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเน้ือหาคล้ายคลึงกันแทนกันได้  ทั้งน้ีต้อง

ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑติวิทยาลัย   

30.2 นิสติที่ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 3.00 แต่มากกว่า 2.50 อาจเรียนซ า้วิชาที่สอบ

ได้ต ่ากว่าค่าระดับขั้น B หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกนัแทนกนัได้ 
 

ข้อ 31   การนับจ านวนหน่วยกติ และการค านวณค่าคะแนนเฉล่ียสะสม 
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31.1 การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าคะแนนเฉล่ียสะสม ให้นับจาก

รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับข้ันตามข้อ 27.1 ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ า้ 

หรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้น าจ านวนหน่วยกิต และค่าระดับข้ันที่ได้ไปใช้ในการค านวณหาค่า

ระดับข้ันเฉล่ียด้วย 

31.2 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบตามจ านวนที่ก  าหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะ

หน่วยกติของรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับข้ัน D ขึ้นไปเทา่นั้น 

31.3 ค่าคะแนนเฉล่ียรายภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนน้ัน   

โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วย

จ านวนหน่วยกติของภาคการศึกษานั้น 

31.4 ค่าคะแนนเฉล่ียสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียนจนถึงภาค

เรียนสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับข้ันของแต่ละรายวิชาที่

เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกติรวมทั้งหมด 

31.5 การค านวณค่าคะแนนเฉล่ียสะสม ให้ค านวณเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่ 2 ที่

นิสติลงทะเบียนเรียน 

31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องน ารายวิชาน้ันมาค านวณค่าระดับขั้น

เฉล่ียรายภาคการศึกษาน้ัน แต่ให้น าไปค านวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล 

ข้อ 32 การทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาหรือการสอบ  
32.1  นิสิตที่เจตนาหรือท าการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ อาจได้รับ

โทษ อย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี  

         32.1.1  ตกในรายวิชานั้น 

         32.1.2  ตกในรายวิชาน้ัน และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเล่ือนการ

เสนอช่ือขอรับปริญญาไปอกี 1 ปีการศึกษา      

         32.1.3  พ้นจากสภาพนิสติ 

32.2  นิสิตที่ท  าการลอกเลียนปรากฎในปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะ

เสนอให้มีการเพิกถอนปริญญาได้แม้จะตรวจพบในภายหลัง 

การพิจารณาการทุจริตดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 6 

สถานภาพของนสิิต การลาพกัการเรียนและการลาออก 

ข้อ 33  สถานภาพนิสติ  มีดังน้ี 

33.1  สถานภาพนิสติตามการจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี  
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         33.1.1  นิสิตเตม็เวลา (Full Time) ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเตม็

เวลา 

         33.1.2  นิสิตแบบไม่เตม็เวลา (Part Time) ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน

แบบไม่เตม็เวลา 

33.2  สถานภาพนิสติตามการรับเข้าศึกษา  

         33.2.1  นิสิต ได้แก่ ผู้ที่ ผ่านการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตของ

มหาวิทยาลัย และเข้าศึกษาในหลักสตูรใดหลักสตูรหน่ึง 

         33.2.2  นิสิตทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงในระดับ

บัณฑติศึกษารับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเง่ือนไขที่ก  าหนดข้ึนเฉพาะคราว  ยกเว้น

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ให้มีนิสิต

ทดลองศึกษา 

         33.2.3 นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ได้แก่ นิสิตหลักสูตร

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผ่าน และได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้

ด าเนินการท าปริญญานิพนธไ์ด้  

         33.2.4 นิสิตสมทบ ได้แก่ นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่ น ที่ได้รับ

อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพ่ือน าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของ

สถาบันที่ตนสงักดั  

         33.2.5 ผู้เข้าร่วมศึกษา ได้แก่  บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยให้เข้าร่วมศึกษาในรายวิชา  โดยอาจเทยีบโอนหน่วยกติที่เรียนได้เม่ือได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสติ 

ข้อ 34   การลาพักการเรียน 

34.1  นิสิตอาจย่ืนค าร้องขอลาพักการเรียนได้ ในช่วงที่มีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณี

หน่ึง ต่อไปนี้  

         34.1.1  ได้ รับทุนแลกเป ล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่ นใดที่

มหาวิทยาลัยเหน็ควรสนับสนุน 

         34.1.2  ป่วยและต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์ 

         34.1.3  มีเหตุจ าเป็นส่วนตัว โดยอาจย่ืนค าร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้ามีสภาพ

นิสติมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

34.2  การลาพักการเรียน นิสิตต้องย่ืนค าร้องภายใน 4 สัปดาห์นับแต่เปิดภาคเรียนของ

ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาค

การศึกษานั้น  โดยคณบดีบัณฑติวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน 

34.3  การลาพักการเรียน ให้อนุมัติคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความจ าเป็นที่

จะต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอกี ให้ย่ืนค าร้องใหม่ตามข้อ 34.2 

34.4  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
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ข้อ 35  การลาออก 

นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้ย่ืนค าร้องต่อคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสตูรและคณบดีที่หลักสตูรสงักดั 

ข้อ 36  การพ้นจากสภาพนิสติ  

นิสติพ้นจากสภาพนิสติในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปนี้  

36.1  ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 

36.2  ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑติวิทยาลัยให้ลาออกตามข้อ 35 

36.3  ถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้  

         36.3.1  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตตาม  ข้อ 

20.3 

         36.3.2   เมื่อพ้นก าหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแล้ว ไม่ช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ

นิสติตามข้อ 25 

         36.3.3  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 17 อย่างใดอย่างหน่ึง 

         36.3.4  ค่าคะแนนเฉล่ียในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาได้ต ่ากว่า 2.50 

         36.3.5  ได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 3.00 แต่สูงกว่า 2.50 และไม่สามารถ

ท าค่าคะแนนเฉล่ียสะสมได้ค่าต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป ภายในเวลาที่ก  าหนด ดังน้ี 

                  36.3.5.1  ภาคการศึกษาถัดไปส าหรับนิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑติและหลักสตูรประกาศนียบัตรช้ันสงู 

        36.3.5.2  สองภาคการศึกษาถัดไป ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญา

มหาบัณฑติและหลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑติ 

         36.3.6 ระยะเวลาอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา

ตามหลักสตูร ไม่เป็นไปตามก าหนด ดังน้ี 

                  36.3.6.1  สารนิพนธ์ จ านวน 6 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 3 

เดือน 

     36.3.6.2  ปริญญานิพนธ์ จ านวน 12 และ 15 หน่วยกิต จะต้องมีเวลา

อย่างน้อย 6 เดือน  

     36.3.6.3  ปริญญานิพนธ ์ จ านวน 36 หน่วยกติ จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 9 

เดือน 

     36.3.6.4  ปริญญานิพนธ์ จ านวนมากกว่า 36 หน่วยกิตขึ้นไป จะต้องมี

เวลาอย่างน้อย  12 เดือน 

      36.3.7  สอบประมวลความรู้ หรือ สอบวัดคุณสมบัติ  3 คร้ัง แล้วยังไม่ผ่าน 

      36.3.8  เป็นนิสิตทดลองศึกษาตามข้อ 33.2.2 ได้ค่าคะแนนเฉล่ียในภาค

การศึกษาแรกต ่ากว่า 3.00 
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      36.3.9  ไม่ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ 12 หรือได้ผล

การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธห์รือสารนิพนธ ์ระดับขั้นไม่ผ่าน (Fail) 

      36.3.10 ท าการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาและการสอบ 

      36.3.11 มีความประพฤติเสื่อมเสยีอย่างร้ายแรง 

      36.3.12 ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 

         36.3.13 ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 

36.4  ถึงแก่กรรม 

หมวด 7 

การเปลีย่นสถานภาพนสิิตและการโอนหน่วยกิต 

ข้อ 37  การเปล่ียนสถานภาพนิสติ 

37.1  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างย่ิง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตเปล่ียน

สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเตม็เวลาหรือไม่เตม็เวลาได้ ทั้งน้ีนิสิตจะต้องปฏบัิติตามข้อบังคับ

และระเบียบต่างๆ รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเปล่ียนสถานภาพให้ถูกต้อง 

37.2  นิสติที่เปล่ียนสถานภาพตามข้อ 37.1 ได้ จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

การ ศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปล่ียนใหม่อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาก่อนส าเร็จ

การศึกษา 

37.3  นิสติทดลองศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบได้ค่าคะแนนเฉล่ียไม่ต ่า

กว่า 3.00 ให้เปล่ียนสถานภาพเป็นนิสติได้เม่ือสิ้นภาคการศึกษาแรก 

ข้อ 38 การโอนหน่วยกติและการเทยีบโอนหน่วยกติ ให้ใช้เกณฑด์ังน้ี 

38.1 การโอนหน่วยกติ นิสติอาจขอโอนหน่วยกติรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิต-

ศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้วได้ เฉพาะรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหน่วยกิต ราย-

วิชาที่ขอโอนมาเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยกติในหลักสตูรที่ก  าลังศึกษาได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชาน้ันซ า้

อกี ทั้งน้ีรายวิชาที่ขอโอนหน่วยกติต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกนิ 3 ปี   

ผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทยีบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะ

เข้าศึกษา 

การขอโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี 

และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
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38.2 การรับและเทยีบโอนหน่วยกิต บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเว้น หรือ เทยีบโอนหน่วยกิต 

รายวิชา หรือปริญญานิพนธจ์ากหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนิสิตที่มีความรู้ ความสามารถ ที่

สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารเทยีบโอนของบัณฑติวิทยาลัย 

ข้อ 39  การเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์ 

มหาวิทยาลัยอาจยกเว้น หรือ เทยีบโอนความรู้และประสบการณ์การท างาน จากการศึกษานอก

ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่

เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้  ทั้งน้ีหลักเกณฑก์ารเทยีบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 40 การเปล่ียนวิชาเอกหรือสาขาวิชา 

นิสิตที่ประสงค์จะเปล่ียนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ให้กระท าได้โดยการคัดเลือกจาก

วิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร คณบดี และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะ

นับต้ังแต่วันข้ึนทะเบียนเป็นนิสติระดับบัณฑติศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาแรกที่เข้ามาศึกษา ส าหรับ

การโอนหน่วยกติรายวิชาให้เป็นไปตามข้อ 38 

ข้อ 41 การรับโอนนิสติหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

41.1  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี

ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งน้ีการนับ

ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสตูร ให้เร่ิมนับต้ังแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 

41.2  นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

จะต้องยอมรับการเทยีบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 38 

41.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

การศึกษา แต่ต้องไม่เกนิก าหนดเวลาตามข้อ 12   
 

ข้อ 42 การคืนสภาพนิสติ 

สภาวิชาการมีอ านาจคืนสภาพนิสิตให้แก่ผู้ที่ถูกคัดช่ือออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอย่าง

ย่ิงเทา่นั้น และเมื่อด าเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

หมวด 8 

การสอบพเิศษ ปริญญานพินธ ์และสารนพินธ ์
 

ข้อ 43  การสอบภาษา 
43.1  นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสอบภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจ าชาติของ

ตนอย่างน้อย 1 ภาษา การสอบภาษาใดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย

การอนุมัติของคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
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43.2  นิสติอาจยกเว้นให้ไม่ต้องสอบภาษาได้ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้  

         43.2.1 นิสิตสอบภาษาได้แล้วจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวัดและ

ประเมินผลที่ได้มาตรฐานตามเกณฑท์ี่บัณฑติวิทยาลัยก าหนดตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

         43.2.2 นิสิตที่ก  าลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไม่ใช่ภาษา

ประจ าชาติของตนซ่ึงมีรายวิชาเกี่ยวกับ การอ่าน การใช้ภาษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และมีผลการ

ประเมินผ่านรายวิชานั้นในค่าระดับขั้นไม่ต ่ากว่า B  

         43.2.3 ผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนเป็นภาษา

หลักในการสื่อสาร และการศึกษา 

43.3 การประเมินผลการสอบผ่าน นิสติจะต้องได้ระดับขั้น P ตามข้อ 28 

ข้อ 44  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

44.1  นิสติหลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑติ จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 

44.2  การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวัดว่านิสิตมี

ความรู้พ้ืนฐานและมีความพร้อมในการท าปริญญานิพนธ ์ 

44.3  ผู้มีสทิธสิอบวัดคุณสมบัติ คือ 

         44.3.1 นิสติหลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑติ แบบ 1 ที่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 

ภาคการศึกษาและผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรว่าสมควรเข้าสอบวัด

คุณสมบัติได้ 

         44.3.2 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ 

ครบ- ถ้วนตามหลักสูตร และได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00 เมื่ อนิสิต

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสตูรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติต้ังแต่

ภาคการศึกษานั้นเป็นต้นไป 

44.4  วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิต

วิทยาลัย 

44.5  นิสิตที่สอบไม่ผ่าน (Fail) จะต้องสอบแก้ตัวใหม่  ทั้งน้ีนิสิตมีสิทธิ์สอบวัด

คุณสมบัติเพียง 3 คร้ัง และหากนิสติขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสิตสอบไม่ผ่านในคร้ัง

น้ัน  
 

ข้อ 45 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

45.1  นิสติหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติ แบบ ก 1 และ แผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบ

ประมวล-ความรู้ 

45.2  ผู้มีสทิธิ์สอบประมวลความรู้ คือ นิสติหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติ ดังน้ี 
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         45.2.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 ที่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค

การ ศึกษาและผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรว่าสมควรเข้าสอบประมวลความรู้

ได้ 

         45.2.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข  ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ 

ครบถ้วนตามหลักสูตรและได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00  เมื่อนิสิต

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้

ตั้งแต่ภาคการ ศึกษานั้นเป็นต้นไป 

45.3  วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิต

วิทยาลัย 

45.4  นิสิตที่สอบไม่ผ่าน (Fail) จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ ทั้งน้ีนิสิตมีสิทธิ์สอบประมวล

ความรู้เพียง 3 คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสิตสอบไม่ผ่านในการสอบ

คร้ังน้ัน 

ข้อ 46   ปริญญานิพนธ์ 
46.1  นิสติหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติ แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องท า

ปริญญานิพนธ ์

46.2  นิสติจะด าเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหา-

วิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกนิภาคเรียนที่ 5 ส าหรับหลักสูตรมหาบัณฑติ 

และไม่เกนิภาคเรียนที่ 7 ส าหรับหลักสตูรดุษฎีบัณฑติ โดยก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า 

(Progress Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิได้ด าเนินการรายงานความก้าวหน้า นิสติอาจ

ถูกระงับการลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสติในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของ

คณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัย 

46.3  อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์โดยการแต่งต้ังของบัณฑติวิทยาลัย ดังน้ี  

          46.3.1 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบด้วย อาจารย์ที่

ปรึกษาหลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 1 คน ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจเสนออาจารย์

ที่ปรึกษาร่วมได้อกี 1 คน  โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 15.1.2  

          ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก  อาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม ในกรณีที่ มีคุณสมบัติแตกต่างจากน้ีให้เป็นไปตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

          ผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักต้องเป็นบุคลากร

ประจ าในสถาบันเทา่น้ัน ส่วนผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วมอาจเป็น

บุคลากรประจ าในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญหรือ 
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ประสบการณ์สูงในสาขาวิชาน้ันๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วิชาชีพด้านน้ันๆ เทียบได้ไม่ต ่ากว่าต าแหน่งระดับ 9 หรือผู้เช่ียวชาญข้ึนไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธกีารที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดโดยการแต่งต้ัง

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะให้เสนอผ่านคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือให้ความเหน็ชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้งดังกล่าว  
       46.3.2 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบด้วย 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 2 คน และในกรณีที่มีความจ าเป็น

อาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเพ่ิมได้อกี 1 คน  โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 15.2.2  

       ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากน้ีให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

                   ผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักต้องเป็นบุคลากร

ประจ าในสถาบันเท่าน้ัน ส่วนผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจ

เป็นบุคลากรประจ าในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญหรือ

ประสบการณ์สูงในสาขาวิชาน้ันๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วิชาชีพด้านน้ันๆ เทยีบได้ไม่ต ่ากว่าต าแหน่งระดับ 9 หรือผู้เช่ียวชาญข้ึนไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยการแต่งต้ัง

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะให้เสนอผ่านคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือให้ความเหน็ชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้งดังกล่าว 

                   ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารย์

ผู้สอบปริญญานิพนธ ์หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการต้ังแต่รองศาสตราจารย์ข้ึนไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ

เสนอแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าบัณฑิต

วิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเหน็ชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบการแต่งตั้งดังกล่าว 

                  ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิและศาสตราจารย์พิเศษให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้

เทยีบเคียงได้กบัผลงานของผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา หรือต าแหน่งที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่นที่เทยีบเคียง

และยอมรับให้เทยีบเทา่ผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา 

      46.3.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่เสนอรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ

เหมาะสมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วมได้  

46.4  คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  1 

คน  และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 4 คน ที่ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 
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อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วม (ถ้ามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเหน็ชอบ

ไม่น้อยกว่า 2 คน และให้แต่งตั้งกรรมการ 1 คนท าหน้าที่เป็นเลขานุการ   

ในคณะกรรมการที่แต่งต้ังจะต้องมีอย่างน้อย 1 คน ที่มาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่

ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และนอกจากน้ันผู้ที่ท  าหน้าที่ประธานต้องไม่ใช่อาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธด้์วย  

เลขานุการที่ต้องเข้าร่วมพิจารณาทุกคร้ัง อาจจะแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการหรือบุคคลอื่นที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรมอบหมายได้ 

โดยรายช่ือคณะกรรมการให้กรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาเป็นผู้เสนอรายช่ือโดย

ความเหน็ชอบจากคณบดีต้นสงักดั เพ่ือเสนอคณบดีบัณฑติวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง 

ส าหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจ าของ

มหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือเป็นผู้

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ

ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา   

46.5  คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธห์ลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการอีก 1 คนที่เป็น

กรรมการบริหารหลักสูตรประจ าวิชาเอกหรือสาขาวิชาซ่ึงเคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์

ของนิสิต และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน โดยรายช่ือกรรมการให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจ าสาขาวิชาเป็นผู้เสนอโดยความเหน็ชอบจากคณบดีของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือเสนอคณบดี

บัณฑติวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ ์ 

หากมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องแต่งต้ังกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เพ่ิมเติม ให้

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักเสนอเร่ืองผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และในกรณีที่นิสิตจะต้องสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ แต่คณะกรรมการ

สอบปากเปล่าอยู่ไม่ครบคณะ ให้นิสิตเสนอเร่ืองผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้คณบดี

บัณฑติวิทยาลัยอนุมัติ 

46.6  ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกิดจากการท าปริญญานิพนธ์ซ่ึงบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติ ให้นับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาและเป็นของมหาวิทยาลัย 

นิสิตต้องส่งหนังสือข้อตกลงว่าด้วยลิขสิทธิ์ในปริญญานิพนธ์ ให้แก่มหาวิทยาลัยพร้อมกับ

ปริญญานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ 

ข้อ 47  สารนิพนธ ์
47.1  นิสติหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติ แผน ข จะต้องท าสารนิพนธ์ 

47.2  บัณฑติวิทยาลัยจะแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หน่ึงคนตามค าแนะน าของคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 47.3 
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47.3  องค์ประกอบ คุณสมบัติ และจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และกรรมการสอบ

สารนิพนธ ์บัณฑติวิทยาลัยก าหนดดังน้ี  

         47.3.1  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ จ านวน 1 คนต่อโครงการ  ต้องเป็นอาจารย์

ประจ าของมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า

ผู้ช่วย-ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท า

วิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

         47.3.2 กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ มีจ านวนไม่ต ่ากว่า 3 คน 

ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลักสูตรที่ได้รับ

มอบหมายเป็นประธาน 1 คน ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่ต ่ากว่า 1 คน เป็น

กรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่

เช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ันเป็นกรรมการเพ่ิมเติมได้อีก 1 คน หรืออาจให้คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรเป็นผู้พิจารณาโครงการสาร-นิพนธไ์ด้ 

         คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

หรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่

ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการ

ท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

         47.3.3  กรรมการสอบสารนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 1 คน 

ท า-หน้าที่เป็นประธานสอบสารนิพนธ์ กรรมการบริหารหลักสูตรที่เข้าร่วมพิจารณาโครงการสาร

นิพนธ์ 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจ าเป็น

อย่างย่ิง ที่จะต้องต้ังกรรมการสอบเพ่ิมเติม ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เสนอเร่ืองผ่าน

คณะกรรมการ บริหารหลักสตูรเพ่ือให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่คณะกรรมการ

สอบสารนิพนธ์อยู่ไม่ครบคณะ แต่นิสิตมีความจ าเป็นอย่างย่ิงต้องสอบ ให้นิสิตเสนอเร่ืองผ่านคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือให้คณบดีบัณฑติวิทยาลัยอนุมัติ  

         กรรมการสอบสารนิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบ-

การณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

47.4  ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกิดจากการท าสารนิพนธ์ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัย

อนุมัติ ให้นับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และเป็นของมหา-

วิทยาลัย    

นิสิตต้องส่งหนังสือข้อตกลงว่าด้วยลิขสิทธิ์ในสารนิพนธ์ให้แก่มหาวิทยาลัยพร้อมกับการส่ง

สารนิพนธฉ์บับสมบูรณ์ 

 



หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาชวีวิทยา พ.ศ. 2557 79 

หมวด 9 

การขอรบัปริญญาหรือประกาศนยีบตัร 
 

ข้อ 48    การขอรับปริญญา  
48.1  ในภาคเรียนใดที่นิสิตคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาให้ย่ืนค าร้องขอรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรที่บัณฑติวิทยาลัย 

48.2  นิสติจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี  

คุณสมบัติทั่วไป 

      48.2.1  มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยน้ีไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลา

ศึกษาตามที่ก  าหนดในข้อ 12 

      48.2.2  สอบได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสตูร  

      48.2.3  ได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00  

      48.2.4  สอบภาษาต่างประเทศได้หรือได้รับยกเว้นตามข้อ 43.2  

      คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก 1  

      48.2.5  สอบประมวลความรู้ได้ 

      48.2.6  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผ่านการ

สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่

บัณฑติวิทยาลัยแต่งตั้ง 

      48.2.7  ส่งปริญญานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

      48.2.8  ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้

ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือ

เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่ มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง และมีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ที่เป็นเร่ืองเตม็ (Full Paper)  

     ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อน้ี หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ

พิจารณาขยายเวลาให้กับนิสิตได้คร้ังละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย และเม่ือได้รับการอนุมัติแล้วต้องช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสติ ตามข้อ 25       

      คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก 2  

      48.2.9  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบ

ปาก-เปล่าปริญญานิพนธ์ข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่

บัณฑติ-วิทยาลัยแต่งตั้ง  

      48.2.10  ส่งปริญญานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

      48.2.11  ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการ

ให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือ
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เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่ มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง และมีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ที่เป็นเร่ืองเตม็ (Full Paper) 

      ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อน้ี หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ

พิจารณาขยายเวลาให้กับนิสิตได้คร้ังละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย และเม่ือได้รับการอนุมัติแล้วต้องช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสติ ตามข้อ 25     

      คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑติ แผน ข  

      48.2.12  สอบประมวลความรู้ได้  

      48.2.13  เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบ

ปากเปล่าสารนิพนธข์ั้นสดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธท์ี่บัณฑติวิทยาลัยแต่งต้ัง  

      48.2.14  ส่งสารนิพนธฉ์บับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

      คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑติ 

      48.2.15  สอบวัดคุณสมบัติได้  

      48.2.16  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการ

สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่

บัณฑติวิทยาลัยแต่งตั้ง  

      48.2.17  ส่งปริญญานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

      48.2.18  ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการ

ให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิชาน้ัน  

       ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อน้ี หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ

พิจารณาขยายเวลาให้กับนิสิตได้คร้ังละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย และเม่ือได้รับการอนุมัติแล้วต้องช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสติ ตามข้อ 25  

 ข้อ 49 การให้ปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอช่ือนิสิตที่ได้ย่ืนความจ านงขอรับ

ปริญญา ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 48.2 และมีความประพฤติดี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปริญญา 

หรือประกาศนียบัตร 
 

หมวด 10 

การประกนัคุณภาพ 
 

ข้อ 50  ทุกหลักสตูรจะต้องก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซ่ึงอย่างน้อย

ประกอบด้วยประเดน็หลัก 7 ประเดน็ คือ 

50.1 การบริหารหลักสตูร 

50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 

50.3 การบริหารคณาจารย์ 
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50.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

50.5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสติบัณฑติศึกษา 

50.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

50.7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
 

ข้อ 51 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทนัสมัย โดยมีการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาหลัก-

สตูรอย่างต่อเน่ืองทุก 5 ปี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 52 การด าเนินการใดที่เกิดข้ึนก่อนวันที่เขียนข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับ และยังด าเนินการ

ไม่แล้วเสรจ็ในขณะที่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการหรือปฏบัิติการต่อไปตามข้อบังคับที่ใช้

บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสรจ็ 

ประกาศ ณ วันที่  22 เมษายน พ.ศ. 2554 

           
        (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สวุรรณกุล) 

      นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 

ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่ 1287/2556 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ 
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561) 

 
 เพ่ือให้การด าเนินการ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี 
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ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2661) เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อยและมีประสิทธภิาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริม
การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561) 

 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธาน 
 3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองประธาน 
 4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองประธาน 
 5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธาน 
 6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
 8. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ กรรมการ 
 9. หัวหน้าภาควิชาเคมี กรรมการ 
 10. หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ กรรมการ 
 11. หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา กรรมการ 
 12. อาจารย์ปิยะดา  จิตรตั้งประสงค์ กรรมการ 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  ประยงค์พันธ์ กรรมการ 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์ กรรมการ 
 15. อาจารย์สิริ  สิรินิลกุล กรรมการ 
 16. อาจารย์โชคชัย  พุทธรักษา กรรมการ 
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ กรรมการ 
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉริยา  รังษิรุจิ กรรมการ 
 19. อาจารย์อนิษฐาน  ศรีนวล กรรมการ 
 
 20. อาจารย์รุ่งฟ้า  จันจารุภรณ์ กรรมการ 
 21. อาจารย์ญานิน  กองทิพย์ กรรมการ 
 22. อาจารย์ขวัญ  เพียซ้าย กรรมการ 
 23. อาจารย์สุกัญญา  หะยีสาและ กรรมการ 
 24. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 25. นางสาวยุภาวดี  โคษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 26. นางสาววนิดา  ยังมี ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ 
 1. จัดท าร่าง มคอ. 2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี 
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561) 
  1.1 จัดท าร่าง มคอ. 2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี 
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561) 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุรุสภา 
  1.2 จัดท าร่าง มคอ. 2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี 
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561) ให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  1.3 น าหลักสูตรเข้าสู่กลไกการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2. จัดท าร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561) ให้มีอัตลักษณ์ของ มศว สอดคล้อง
ตามรูปแบบ หัวข้อรายละเอียดและหลักเกณฑ์มาตรฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. จัดการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสรมิการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561) 
 4. น าร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ   
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที ่3 (พ.ศ. 2556 – 2561) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ 
 5. น าร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ   
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561) เข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรอง
บัณฑิตวิทยาลัย 
 6. น าร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ   
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561) เข้าที่สภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 7. น าร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ   
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561) เข้าท่ีสภามหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒและเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบความเห็นชอบหลักสูตร 
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 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 

           
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ) 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ 
ที่ 140/2557 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 
  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 มาตรา 22 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 ประกอบกับ ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3411/2554 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่อง การมอบอ านาจของอธิการบดี ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพต  พุ่มศรีภานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ  ประธานกรรมการ 
  4. รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย  วงศ์วัฒนะ  กรรมการ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉริยา  รังษิรุจิ  กรรมการ 
  6. อาจารย์สุขุมาภรณ์  แสงงาม  กรรมการ 
  7. อาจารย์อนิษฐาน  ศรีนวล  กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่
  ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2557  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2557 
 
  สั่ง  ณ  วันที่    7   พฤษภาคม   พ.ศ.  2557  
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     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์) 
       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 

โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรุณ ชาญชยัเชาววิ์วฒัน ์

รองคณบดีดา้นวิชาการและการวิจยั คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

ผูท้รงคุณวุฒิ 

ค าช้ีแจง กรณุาท าเคร่ืองหมาย  (เหมาะสม) หรือ  (ไม่เหมาะสม) และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ 

หมวดท่ี ความเหมาะสม ขอ้เสนอแนะ 

หมวดท่ี 1 ลกัษณะและขอ้มูลทัว่ไปของหลกัสูตร 

1. ชื่อหลักสตูร   

2. ชื่อปริญญา   

3. วิชาเอก (แขนงวิชา) -  

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสตูร   

5. รปูแบบของหลักสตูร   

6. สถานภาพของหลักสตูร   

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 

  

8. อาชีพที่สามารถได้เมื่อส าเรจ็การศึกษา  เพ่ิมเตมิอาชีพอื่น ๆ นอกจากเป็นครูในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอดุมศึกษา 

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวฒิุการศกึษาของ

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 

 

 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาที่

จ าเป็น ต้องน ามาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสตูร 

  

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อ

การพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้อง

กบัพันธกจิของมหาวิทยาลัยศรนีครินท

รวิโรฒ 

  

13. ความสมัพันธก์บัหลักสตูรอื่นที่เปิด  ควรมแีผนการบริหารหลักสตูรที่สร้างเครือ-
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สอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั ข่ายกบัคณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะศึกษา-

ศาสตร์เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ของผู้ เรียนด้าน

การจัดการเรียนการสอน 

 

 

หมวดท่ี ความเหมาะสม ขอ้เสนอแนะ 

หมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคญั และวัตถุประสงค์

ของหลักสตูร 

  

2. แผนการพัฒนาปรับปรงุ   

หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินงาน และโครงสรา้งหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา   

2. การด าเนินการหลักสตูร  เนื่องจากเป็นหลักสตูรเพ่ือจัดการเรียนการ

สอนระดับมัธยมศึกษาเป็นหลัก และราย-

วิชาเลือกมหีน่วยกติให้ผู้เรียนลงทะเบียนเรียน

ได้น้อยมาก แบบ 1 เลือกเรียนได้ 4 หน่วยกติ 

และแบบ 2 เรียนได้ 3 หน่วยกติ ควรตดัราย-

วิชาในเชิงลึก ซึ่ งไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการ

จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา เช่น 

ornithology, herpetology, 

Ichthyology, malacology ออก 

ส่ วนทางพืชควรตัดบางราย-วิ ชา เ ช่น 

Chemical substances in Plant 

3. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน  ควรตดัอาจารย์ผู้สอนที่ไม่มคุีณวฒิุระดบั

ปริญญาเอกหรือต าแหน่งวิชาการออก 

4. องคป์ระกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์

ภาคสนาม 

  

 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ   

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่

รายวิชา 

  

หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑใ์นการให้

ระดบัคะแนน (เกรด) 

  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสมัฤทธิ์ของนิสติ 

  

3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร   
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หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่   

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่

คณาจารย์ 

  

 

 

 
หมวดท่ี ความเหมาะสม ขอ้เสนอแนะ 

หมวดท่ี 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลักสตูร ระบบ และกลไก 

การบริหารหลักสตูร 

  

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน   

3. การบริหารคณาจารย์   

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียน

การสอน 

  

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านสิติ   

6. ความต้องการของตลาด แรงงาน สงัคม 

และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติ 

  

7. ตวับ่งชี้ผลการด าเนนิงาน   

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมนิประสทิธผิลของการสอน   

2. การประเมนิหลักสตูรในภาพรวม   

3. การประเมนิผลการด าเนนิงานตามราย-

ละเอยีดหลักสตูร 

  

4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผน

ปรับปรงุ 
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รายงานการวิพากษห์ลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 

โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จุมพต พุม่ศรีภานนท ์

รองคณบดีดา้นวิชาการและการวิจยั คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ผูท้รงคุณวุฒิ 

ค าช้ีแจง กรณุาท าเคร่ืองหมาย  (เหมาะสม) หรือ  (ไม่เหมาะสม) และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ 

หมวดท่ี ความเหมาะสม ขอ้เสนอแนะ 

หมวดท่ี 1 ลกัษณะและขอ้มูลทัว่ไปของหลกัสูตร 

1. ชื่อหลักสตูร   

2. ชื่อปริญญา   

3. วิชาเอก (แขนงวิชา) -  

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสตูร  จ านวนหน่วยกิต ที่ระบุในโครงสร้าง ในส่วน

หมวดวิชาเลือก เป็น 4 หน่วยกติ ส าหรับ แบบ 

1  และเป็น 3 ส าหรับแบบ 2 ตามล าดับ แต่

ราย-วิชาเลือกทั้ง 2 แบบ มีจ านวนรายวิชามาก 

ควรปรับลดรายวิชาลง เหลือไว้เฉพาะรายวิชา

ที่จ าเป็นส าหรับนิสติและควรตดัรายวิชาเชิงลึก

ที่ไม่จ าเป็นในการเรียนการสอนระดับมัธยม-

ศึกษาออก 

5. รปูแบบของหลักสตูร   

6. สถานภาพของหลักสตูร   

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 

  

8. อาชีพที่สามารถได้เมื่อส าเรจ็การศึกษา  ควรเพ่ิมเตมิ อาชีพอสิระที่เกี่ยวกบัชีววิทยา 

หรือชีววิทยาศึกษา 

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวฒิุการศกึษาของ

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาที่

จ าเป็น ต้องน ามาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสตูร 

  

 

 

 

หมวดท่ี ความเหมาะสม ขอ้เสนอแนะ 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 

ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความ

เกี่ยวข้องกบัพันธกจิของมหาวิทยาลัย

ศรีนค-  รินทรวิโรฒ 

  

13. ความสมัพันธก์บัหลักสตูรอื่นที่เปิด

สอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

  

หมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคญั และวัตถุ-

ประสงคข์องหลักสตูร 

  

2. แผนการพัฒนาปรับปรงุ   

หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินงาน และโครงสรา้งหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา   

2. การด าเนินการหลักสตูร   

3. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน   

4. องคป์ระกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์

ภาคสนาม 

  

 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ   

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

3. แผนที่แสดงการกระจายความ

รับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสตูรสู่รายวิชา 

  

หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑใ์นการให้

ระดบัคะแนน (เกรด) 

  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสมัฤทธิ์ของนิสติ 

  

3. เกณฑก์ารส าเรจ็การ ศึกษาตาม

หลักสตูร 

  

หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์
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1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่   

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่

คณาจารย์ 

  

หมวดท่ี 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร  

1. การบริหารหลักสตูร ระบบ และกลไก 

การ บริหารหลักสตูร 

  

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการ

สอน 

  

3. การบริหารคณาจารย์   

หมวดท่ี ความเหมาะสม ขอ้เสนอแนะ 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียน

การสอน 

  

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน า

นิสติ 

  

6. ความต้องการของตลาด แรงงาน สงัคม 

และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้

บณัฑติ 

  

7. ตวับ่งชี้ผลการด าเนนิงาน  ระดบัความพึงพอใจ (ข้อ 11 และ ข้อ 12 )

ควรเป็น ไม่น้อยกว่า 3.51 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมนิประสทิธผิลของการสอน   

2. การประเมนิหลักสตูรในภาพรวม   

3. การประเมนิผลการด าเนนิงานตาม

ราย-ละเอยีดหลักสตูร 

  

4. การทบทวนผลการประเมนิและ

วางแผนปรับปรงุ 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประเมินหลกัสูตร (กรณีหลกัสูตรปรบัปรุง) 
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สรุปแบบประเมินหลกัสูตรโดยนสิิต 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

นิสติที่ประเมนิหลักสตูร จ านวน 11 คน  

อาชีพของนิสติก่อนเข้าศึกษา ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ 1 คน อาจารย์ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน และ

นักวิทยาศาสตร ์1 คน 

(ระดบัความพึงพอใจ 5 = มากที่สดุ, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สดุ) 
 

ขอ้มูลดา้นต่าง ๆ 5 4 3 2 1 Mean±S
D 

1. มีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

1.

1 

ความซื่อสตัย์สจุริต 6 5 - - - 4.55±0.52 

1.

2 

ความเสยีสละและเหน็ประโยชน์แก่ส่วนรวม 6 4 1 - - 4.45±0.69 

1.

3 

มจีิตส านึกและความรับผดิชอบต่อสงัคม 5 6 - - - 4.45±0.52 

2. มีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมและพฒันาองคค์วามรู ้

2.

1 

ความรู้ความสามารถในสาขาที่ส  าเรจ็การศึกษา 5 6 - - - 4.45±0.52 

2.

2 

การน าความรู้ประยุกตใ์ช้ในการท างาน 6 5 - - - 4.55±0.52 

2.

3 

ความตั้งใจและอดทนในการปฏบิตังิาน 8 3 - - - 4.73±0.47 

2.

4 

การแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นในการปฏบิตังิาน 7 4 - - - 4.64±0.51 

3. มีการสอนท่ีส่งเสริมดา้นทกัษะทางปัญญา 

3.

1 

ความคดิสร้างสรรคใ์นการปฏบิตังิาน 3 8 - - - 4.27±0.47 

3.

2 

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 7 4 - - - 4.64±0.51 

4. มีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4. การท างานเป็นทมี 4 7 - - - 4.36±0.51 
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1 

4.

2 

ความสามารถในงานที่รับผดิชอบ 9 2 - - - 4.82±0.41 

4.

3 

การปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบมปีระสทิธภิาพ 8 3 - - - 4.73±0.47 

4.

4 

การยอมรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น 6 5 - - - 4.55±0.52 

4.

5 

เคารพและให้เกยีรตเิพ่ือนร่วมงาน 10 1 - - - 4.91±0.30 

5. มีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.

1 

ความสามารถในการวิเคราะห์และค านวณเชิงตวัเลข 11 - - - - 5.00±0.00 

5.

2 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 11 - - - - 5.00±0.00 

6. ความพงึพอใจในภาพรวม 5 6 - - - 4.45±0.52 
 

ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

1. เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกบัชีววิทยาหรือปฏบิตักิารที่สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษา 

2. ควรปรับบางรายวิชาออก เช่น population biology เนื่องจากน าไปใช้ประโยชน์ได้น้อย และเพ่ิม

รายวิชาที่นิสติสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้จริง 

3. บางรายวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนไม่มากและน าความรู้ ไปใช้ได้ไม่กว้างขวาง เช่น population 

biology ควรปรับออก และปรับเปล่ียนเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการ

สอนได้มากขึ้น 

4. ควรเปิดหลักสตูรนอกเวลาราชการ 

5. ควรจัดหลักสูตรที่เรียนในวิชาด้านการศึกษาให้ชัดเจน เพ่ือให้การวางแผนการเรียนไม่ผิดพลาดและจัด

รายวิชาพ้ืนฐานการวิจัยไว้ในภาคการศึกษาแรก 
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สรุปแบบประเมินหลกัสูตรโดยบณัฑิต 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

บณัฑติที่ประเมนิหลักสตูร จ านวน 5 คน 

อาชีพของบณัฑติ อาจารย์ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 คน 

(ระดบัความพึงพอใจ 5 = มากที่สดุ, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สดุ) 

ขอ้มูลดา้นต่าง ๆ 5 4 3 2 1 mean±S
D 

1. มีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

1.

1 

ความซื่อสตัย์สจุริต 4 1 - - - 4.80±0.4

5 

1.

2 

ความเสยีสละและเหน็ประโยชน์แก่ส่วนรวม 3 2 -  - 4.60±0.5

5 

1.

3 

มจีิตส านึกและความรับผดิชอบต่อสงัคม 3 2 - - - 4.60±0.5

5 

2. มีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมและพฒันาองคค์วามรู ้

2.

1 

ความรู้ความสามารถในสาขาที่ส  าเรจ็การศึกษา 4 1 - - - 4.80±0.4

5 
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2.

2 

การน าความรู้ประยุกตใ์ช้ในการท างาน 5 - - - - 5.00±0.0

0 

2.

3 

ความตั้งใจและอดทนในการปฏบิตังิาน 5 - - - - 5.00±0.0

0 

2.

4 

การแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นในการปฏบิตังิาน 4 1 - - - 4.80±0.4

5 

3. มีการสอนท่ีส่งเสริมดา้นทกัษะทางปัญญา 

3.

1 

ความคดิสร้างสรรคใ์นการปฏบิตังิาน 2 3 - - - 4.40±0.5

5 

3.

2 

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3 2 - - - 4.60±0.5

5 

4. มีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.

1 

การท างานเป็นทมี 4 1 - - - 4.80±0.4

5 

4.

2 

ความสามารถในงานที่รับผดิชอบ 3 2 - - - 4.60±0.5

5 

4.

3 

การปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบมปีระสทิธภิาพ 3 2 - - - 4.60±0.5

5 

4.

4 

การยอมรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น 4 1 - - - 4.80±0.4

5 

4.

5 

เคารพและให้เกยีรตเิพ่ือนร่วมงาน 4 1 - - - 4.80±0.4

5 

5. มกีารเรียนการสอนท่ีส่งเสริมดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.

1 

ความสามารถในการวิเคราะห์และค านวณเชิงตวัเลข 4 1 - - - 4.80±0.4

5 

5.

2 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4 1 - - - 4.80±0.4

5 

6. ความพงึพอใจในภาพรวม 3 2 - - - 4.60±0.5

5 
ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

1. เนื้อหาบางรายวิชาน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้น้อย เช่น population biology 

2. ขอให้เพ่ิมเตมิรายวิชาที่เป็นประโยชน์กบัการท างาน เช่น รายวิชาที่มีเนื้ อหาต่อยอดจากความรู้ระดับปริญญา

ตรี ซึ่งสามารถประยุกตไ์ปใช้การเรียนการสอนด้วย 

3. ควรเปิดหลักสตูรนอกเวลาราชการ เนื่องจากการลาศึกษาต่อในปัจจุบนัมโีอกาสน้อย 

4. น่าจะปรับปรงุเนื้อหาวิชาด้านการศึกษาให้ทนัสมยั และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ 

5. รายวิชาสถติใินหลักสตูรมีประโยชน์และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยการเรียนการสอนภายหลังจาก

จบการศึกษาได้เป็นอย่างดี 

สรุปแบบประเมินหลกัสูตรโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
บณัฑติที่ประเมนิหลักสตูร จ านวน 5 คน 

ข้อมูลของผู้ใช้บณัฑติ 1. ต าแหน่งของผู้ใช้บณัฑติ ผู้บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 คน 

            2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติในสายบงัคบับญัชา  

       หัวหน้างานสายการสอนของบณัฑติ 3 คน และผู้บงัคบับญัชาสงูสดุ 2 คน 

      3. ประเภทของหน่วยงาน ส่วนราชการ 5 คน    

  

(ระดบัความพึงพอใจ 5 = มากที่สดุ, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สดุ) 

 
ขอ้มูลดา้นต่าง ๆ 5 4 3 2 1 mean±S

D 

1. มีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

1.

1 

ความซื่อสตัย์สจุริต 4 1 - - - 4.80±0.4

5 

1.

2 

ความเสยีสละและเหน็ประโยชน์แก่ส่วนรวม 4 1 -  - 4.80±0.4

5 

1.

3 

มจีิตส านึกและความรับผดิชอบต่อสงัคม 4 1 - - - 4.80±0.4

5 

2. มีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมและพฒันาองคค์วามรู ้

2.

1 

ความรู้ความสามารถในสาขาที่ส  าเรจ็การศึกษา 5 - - - - 5.00±0.0

0 

2.

2 

การน าความรู้ประยุกตใ์ช้ในการท างาน 4 1 - - - 4.80±0.4

5 

2.

3 

ความตั้งใจและอดทนในการปฏบิตังิาน 5 - - - - 5.00±0.0

0 

2.

4 

การแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นในการปฏบิตังิาน 4 1 - - - 4.80±0.4

5 

3. มีการสอนท่ีส่งเสริมดา้นทกัษะทางปัญญา 

3.

1 

ความคดิสร้างสรรคใ์นการปฏบิตังิาน 4 1 - - - 4.80±0.4

5 

3.

2 

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5 - - - - 5.00±0.0

0 

4. มีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.

1 

การท างานเป็นทมี 4 1 - - - 4.80±0.4

5 

4. ความสามารถในงานที่รับผดิชอบ 4 1 - - - 4.80±0.4
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2 5 

4.

3 

การปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบมปีระสทิธภิาพ 4 1 - - - 4.80±0.4

5 

4.

4 

การยอมรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น 4 1 - - - 4.80±0.4

5 

4.

5 

เคารพและให้เกยีรตเิพ่ือนร่วมงาน 4 1 - - - 4.80±0.4

5 

5. มีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.

1 

ความสามารถในการวิเคราะห์และค านวณเชิงตวัเลข 5 - - - - 5.00±0.0

0 

5.

2 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5 - - - - 5.00±0.0

0 

6. ความพงึพอใจในภาพรวม 4 1 - - - 4.80±0.4

5 

 

 

 
ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

1. ควรเปิดหลักสตูรนอกเวลาราชการ เนื่องจากบุคลากรในแต่ละโรงเรียนมน้ีอย โอกาสที่จะให้ครลูาเรียนจึงมน้ีอย 

2. ควรเพ่ิมเตมิรายวิชาที่มเีนื้อหาชีววิทยาที่ผู้เรียนสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนหลังจากจบการ 

ศึกษาแล้ว 

3. จากรายงานการศึกษาในแต่ละปีที่ครสู่งมาให้ จะเหน็ว่า บางรายวิชาน ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนระดับ

มธัยมศึกษาได้น้อย เช่น ชีววิทยาประชากร 
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ภาคผนวก จ 

ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

 

 

 

 



หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาชวีวิทยา พ.ศ. 2557 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ า ระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ชื่อ-นามสกุล นายสมเกยีรติ พรพิสทุธมิาศ 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สงักดั ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรติ์ดต่อ 02-6495000 ต่อ 18447 

E-mail somkiatp@swu.ac.th 
สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ Agricultural Microbiology, Biology 

Education, Biostatistics 

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีไดร้บั สถานท่ีศึกษา ปีท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 

ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2539 

ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 

1 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2537 

ผลงานทางวิชาการ 

1. เอกสารประกอบการสอน 

 1) สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2545). อาหารและโภชนาการ. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏบ้านสมเดจ็

เจ้าพระยา. 

 2) สมเกียรติ พรพสิุทธิมาศ. (2546). การเขยีนเอกสารงานวิจัย. กรงุเทพฯ: สถาบนัราชภัฏบ้านสมเดจ็

เจ้าพระยา. 



หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาชวีวิทยา พ.ศ. 2557 103 

 3) สภุาพร พรไตร ดวงเดือน สวุรรณจินดา จงดี โตอิ้ม จุมพต พุ่มศรีภานนท ์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ พิณ

ทพิ รื่นวงษา และภิญโญ พานิชพันธ.์ (2548). สื่อมลัตมิเีดยีการสอนวิชาชีววิทยาส าหรับโครงการเรียน

ล่วงหน้า 2. กรงุเทพฯ: สถาบนันวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 4) สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2553). ชีวสถิติ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหา-

วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

2. บทความวิชาการ 

 1) สมพงษ์ พรพิสทุธิมาศ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2541). การจัดท าโครงการทดสอบความ

ช านาญ. อาหาร 1(6): 12-15. 

 2) สมเกียรติ พรพสิุทธิมาศ. (2541). การออกแบบห้องปฏบิตักิาร. อาหาร 1(6): 46-47. 

 3) สมเกียรติ พรพสิุทธิมาศ. (2544). การรับรู้รสอาหาร. ก้าวทนัโลกวิทยาศาสตร์ 1(1): 42-48. 

 4) สมเกียรติ พรพสิุทธิมาศ. (2545). วิทยาศาสตร์พัฒนาจิตใจได้จริงหรือ. ททีศัน์วัฒนธรรม 2(1): 71-

74. 

 5) สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2551). โครงงานวิทยาศาสตร์: เรียนรู้หรือเลียนแบบ. นิตยสาร สสวท. 

26(155): 80-81. 

 6) สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2551). การสอนวิทยาศาสตร์โดยเน้นทกัษะกระบวนการ. ก้าวทันโลก

วิทยาศาสตร์ 8(2): 28-38. 

 7) สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2555). น า้หมักชีวภาพกบัการเกษตร. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  3(1): 59-65. 

 8) สมเกียรติ พรพสิุทธิมาศ. (2556). การจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  4(1): 55-63. 

3. งานวิจยั 

 1) Hong, B., Phornphisutthimas, S., Tilley, E., Baumberg, S., and 

McDowall, K. J. (2007). Streptomycin production by Streptomyces 

griseus can be modulated by a mechanism not associated with 

change in the adpA component of the A-factor cascade. 

Biotechnology Letter 29(1): 57-64. 

 2) Phornphisutthimas, S., Panijpan, B., Wood, E. J., and Booth, A. G. 

(2007). Improving Thai students’ understanding of concepts in 

protein purification by using Thai and English versions of a 

simulation program. Biochemistry and Molecular Biology Education 

35(5): 316-321. 

 3) Phornphisutthimas, S., Thamchaipenet, A., and Panijpan, B. (2007). 

Conjugation in Escherichia coli: A laboratory exercise. Biochemistry 

and Molecular Biology Education 35(6): 440-445. 

 4) สรุศักดิ์ ละลอกน า้ สทุธินันท ์วิมาลัย สุภาภรณ์ ศิริโสภณา และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2552). 

การจัดท าฐานข้อมูลเห็ดกินได้ตามธรรมชาติในบริเวณหมูบ้านแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด

แม่ฮ่องสอน เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติ. วารสาร ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  1(1): 398-

1174-1-PB. 



หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาชวีวิทยา พ.ศ. 2557 104 

 5) Laloknam, S., Sirisopana, S., Phornphisutthimas, S., Takabe, T., 

and Incharoensakdi, A. (2009). Removal of mercury, arsenic, and 

cadmium in synthetic wastewater by cyanobacterium Aphanothece 

halophytica. NU Science Journal 6(S1): 96-104. 

 6) สมเกียรติ พรพสิุทธิมาศ. (2552). การพัฒนาคุณภาพผงปรงุรสต้มย าจากเหด็นางฟ้า. วารสารมหา-

วทิยาลัยนเรศวร 17(2): 116-122. 

 7) Laloknam, S., Sirisopana, S., Attaphinyo, P., Poohuarai, S., and 

Phornphisutthimas, S. (2009). Detection of amylase activity from 

vegetables and fruit in an undergraduate classroom. Asian Journal of 

Food and Agro-Industry 2(03): 389-390. 

 8) สายสุณีย์ ลิ้ มชูวงศ์ สุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุรศักดิ์  ละลอกน ้า. 

(2552).    โพรลีนส่งเสริมการเจริญของสละภายใต้ภาวะที่มีความเครียดจากเกลือ. วารสารเกษตร

นเรศวร 12 (ฉบบัพิเศษ): 404-409. 

 9) Phornphisutthimas, S., Sudtachat, N., Bunyoo, C., 

Chotewutmontri, P., Panipan, B., and Thamchaipenet, A. (2010). 

Development of intergeneric conjugal transfer system for rimocidin-

producing Streptomyces rimosus. Letters in Applied Microbiology 

50(5): 530-536. 

 10) Laloknam, S., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. 

(2010). Learning retention in undergraduate biology using a hands-on 

practical “Enzyme detection from vegetables and Fruits”. Journal of 

Chemistry and Chemical Engineering 4(5): 29-35. 

 11) ชะอรทิพย์ แย้มด้วง สมบัติ คงวิทยา สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุรศักดิ์  ละลอกน ้า. 

(2010). การศึกษาสมบัติของเอนไซม์ออกซิเดสบริสทุธิ์บางส่วนจากกะหล ่าปลี. วารสารหน่วยวิจัย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  1(1): 28-34. 

 12) Phornphisutthimas, S. (2010). Pilot-scale development of dried 

seasoning with Tom Yam flavour using mushroom as adsorbent. 

Asian Journal of Food and Agro-Industry 3(3): 335-342. 

 13) ธวัช ดอนสกุล และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2553). คาริโอไทป์ของพืชสกุลหอมกระเทยีม 6 

ชนิดในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 18(1): 34-39. 

 14) เจนนี่ เจา สายสณุย์ี ล้ิมชูวงศ์ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสรุศักดิ์ ละลอกน า้. (2553). ผล

ของความ เครียดจากเกลือต่อปริมาณโพรลีนในแคลลัสสละ. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  1(2): 103-107. 

 15) บุญนิธ ิคัสกุล นงลักษณ์ มีแก้ว ศิริรัตน์ กา๋วีเขียว สรุศักดิ์ ละลอกน า้ สภุาภรณ์ ศิริโสภณา และ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2554). การติดตามการเปล่ียนแปลงกระบวนการท าน า้หมักชีวภาพ 7 

สตูรต่อการงอกของเมลด็ถั่วเขียว (Vigna radiata L.) วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ และ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  2(1): 22-29. 

 16) ศิริรัตน์ กา๋วีเขียว บุญนิธ ิคัสกุล นงลักษณ์ มีแก้ว สรุศักดิ์ ละลอกน า้ สภุาภรณ์ ศิริโสภณา และ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2554). ผลของน า้หมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่ว



หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาชวีวิทยา พ.ศ. 2557 105 

เขียว Vigna radiata L. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  2(1): 

30-38. 

 17) ชัยวัฒน์ วงศ์เศวตศิลา  วิชิตพล มีแก้ว  เฉลิมพร เสริมมติวงศ์  ณัฐพล ขันธปราบ  สุชาดา 

ตงุคนาคร  ภตูะวัน แสนใจอ ิ สภุาภรณ์ ศิริโสภณา  สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสรุศักดิ์ ละลอกน า้. 

(2554). การตดิตามแอคทวิิทขีองเอนไซมบ์างชนิดในกระบวนการท าน า้หมักชีวภาพ. วารสารหน่วย

วิจยัวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้มเพือ่การเรียนรู ้2(2): 89-96. 

 18) สมบตั ิคงวิทยา  อสสิรา อรกุล  เบญจวรรณ ชูช่อ ปณิตา วงษ์ค า  ชัยศาสตร์ คเชนทรสวุรรณ 

สมเกียรติ   พรพสิุทธิมาศ และสรุศักดิ์ ละลอกน า้. (2554). การตรวจหาแอคทวิิทขีองเอนไซม์เพอร์

ออกซิเดสในผลเงาะ. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู ้ 

2(2): 97-103. 

 19) สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2555). การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีวสถิติระดับปริญญา

ตรีด้วยการสอนแบบสร้างความรู้ ด้วยตนเอง. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดลอ้มเพือ่การเรียนรู ้ 2(2): 114 -110. 

 20) ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ  สมบัติ คงวิทยา  สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุรศักดิ์ ละลอกน า้. 

(2555). การคดักรองไซยาโนแบคทเีรียที่ผลิตเอนไซม์เพอร์ออกซิเดส. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้มเพือ่การเรียนรู ้3(1): 1-7. 

 21) วิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ อนิษฐาน ศรีนวล และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2555). การพัฒนา

วิธกีารย้อมสเีนื้อเยื่อพืชด้วยสย้ีอมผ้า.  กา้วทนัโลกวิทยาศาสตร ์12(2): 58-71. 

 22) เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2555). ศักยภาพทางอลัลีโลพาทขีอง

สารสกดัจากใบพืชวงศ์ Acanthaceae บางชนิด.  กา้วทนัโลกวิทยาศาสตร ์ 12(2): 151-

163. 

 

 

 

 

 

 

ภาระงานสอนทีม่ีอยู่เดิม 

ระดบั รายวิชา 

ปริญญาตรี ชีววิทยา 1 ปฏบัิติการชีววิทยา 1 ชีวสถิติ หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1, 2  โครงงาน

วิทยาศาสตร์ บูรณวิธีวิทยาส าหรับครูชีววิทยา การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์-

ชีววิทยาในสถานศึกษา และการปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์ 

บณัฑิตศึกษา สถิติการวิจัยทางชีววิทยา การศึกษาทางชีววิทยาอย่างเข้ม 1, 2 หัวข้อพิเศษทาง

ชีววิทยา 1, 2 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครูชีววิทยา สัมมนาทางชีววิทยา 
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สัมมนาทางชีววิทยา 1, 2 ชีววิทยาขั้นสูง 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร 

ล าดบัที่ รหสัวิชา รายวิชา 

1 ชว 501 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1 

2 ชว 502 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2 

3 ชว 507 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครูชีววิทยา 

4 ชว 593 การวิจัยทางชีววิทยา 

5 ชว 594 สถิติการวิจัยทางชีววิทยา 

6 ชว 590 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ ชีววิทยา 

7 ชว 596 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทางชีววิทยา 

8 ชว 685 การสอนชีววิทยาอย่างเข้ม 

9 ชว 693  สมัมนาชีววิทยาศึกษา 1 

10 ชว 694 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 2 

11 วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

12 ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 

13 ศษ 532 การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 
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http://www.biomedexperts.com/Abstract.bme/21323162/Experimental_infection_with_Paragonimus_heterotremus_metacercariae_in_laboratory_animals_in_Manipur_India
http://www.biomedexperts.com/Abstract.bme/21323162/Experimental_infection_with_Paragonimus_heterotremus_metacercariae_in_laboratory_animals_in_Manipur_India
http://www.biomedexperts.com/Abstract.bme/21323162/Experimental_infection_with_Paragonimus_heterotremus_metacercariae_in_laboratory_animals_in_Manipur_India
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India. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public 

Health. 42(1): 34-38. 

 17) Parnmen, S., Rangsiruji, A., Mongkolsuk, P., Boonpragob, K., 

Nutakki, A. and Lumbsch, H.T. 2012. Using phylogenetic and 

coalescent methods to understand the species diversity in the Cladia 

aggregata complex (Ascomycota, Lecanorales). PLOS ONE. 7(12): 

e52245. 

 18) Pringsulaka, O., Thongngam, N., Suwannasai, N., Atthakor, W., 

Pothivejkul, K., Rangsiruji, A. 2012. Partial characterisation of 

bacteriocins produced by lactic acid bacteria isolated from Thai 

fermented meat and fish products. Food Control. 23(2): 547-551. 

ภาระงานสอนทีม่ีอยู่เดิม 

ระดบั รายวิชา 

ปริญญาตรี ชีววิทยา 1 ปฏบัิติการชีววิทยา 1 พันธุศาสตร์ ชีววิทยาการเจริญ 

วิวัฒนาการ พันธุวิศวกรรม ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 

บณัฑิตศึกษา ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล ชีวสารสนเทศ ชีววิทยาขั้นสงู 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ สัมมนาทางชีววิทยา สัมมนาทางชีววิทยา 1, 2 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร 

ล าดบัที่ รหสัวิชา รายวิชา 

1 ชว 503 วิวัฒนาการ 

2 ชว 506 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 

3 ชว 543 พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ 

4 ชว 548 ชีวสารสนเทศ 

5 ชว 693  สมัมนาชีววิทยาศึกษา 1 

6 ชว 694 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 2 

7 ชว 643 พันธุวิศวกรรม 

8 ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 

9 ศษ 532 การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอนิษฐาน ศรีนวล 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สงักดั ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรติ์ดต่อ 02-6495000 ต่อ 18506 

E-mail anitthan@swu.ac.th 
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สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ Plant anatomy 

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีไดร้บั สถานท่ีศึกษา ปีท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 

   ปริญญาโท วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547 

   ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา 2543 

ผลงานทางวิชาการ 

1. เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 

 1) คู่มอืปฏบิตักิารกายวิภาคศาสตร์ของพืช 

 2) การเจริญเตบิโตและพัฒนาการของพืช 

 3) การสงัเคราะห์ด้วยแสง 

2. งานวิจยั 

 1) Srinual, A., Thammathaworn, A., and Pooma, R. (2008). Wood 

Anatomy of the Genus Vatica L. in Thailand. In: Proceedings of the 

2nd Symposium of the Botany in Thailand. P. Chantaranothai and P. 

Pornpongrungrueng (Eds.), pp. 189-200. Applied Taxonomic 

Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon 

Kaen University and Biodiversity Research and Training 

Programme, Khon Kaen. 

 2) Srinual, A., and Thammathaworn, A. (2008). Leaf Anatomy of 

Vatica L. (Diptero-carpaceae) in Thailand. The Natural History 

Journal of Chulalongkorn University 8(2): 121-134. 

 3) Srinual, A., Thammathaworn, A., and Pooma, R. (2009). 

Comparative Leaf Epidermis of Some Dipterocarpaceae in Thailand. 

KKU Res J (GS) 9 (1): 18-29. 

 4) สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ สายสุณีย์ ลิ้ มชูวงศ์ พัชราภรณ์ บัวระบัดทอง และอนิษฐาน ศรีนวล. (2553, 

มีนาคม). กายวิภาคศาสตร์เนื้ อเยื่อชั้นผิวใบของพืชบางชนิดจากการย้อมสีไวเกริท์สฮีมาโทซิลิน . การ

ประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 4 (หน้า 140). โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 

เชียงใหม่. 

 5) จันทร์ฑติา บุญแท่ง อนิษฐาน ศรีนวล และสมเกยีรติ พรพิสุทธมิาศ. (2554, มีนาคม).    กายวิภาค

ศาสตร์เนื้ อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์บุก (Araceae) บางชนิดในประเทศไทย.  การประชุมวิชาการ

พฤกษศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 5 (หน้า 118). อาคารทวีญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรงุเทพฯ. 

 

ภาระงานสอนทีม่ีอยู่เดิม 
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ระดบั รายวิชา 

ปริญญาตรี ปฏบัิติการชีววิทยา 1, 2 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1, 2 ปฏบัิติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1, 

2 
ไมโครเทคนิค กายวิภาคศาสตร์ของพืช ชีววิทยาการเจริญ บูรณาการจุลกายวิภาค

ศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ปัญหาพิเศษชีววิทยา การปฏบัิติการสอน

วิทยาศาสตร์-ชีววิทยาในสถานศึกษา การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์ 

บณัฑิตศึกษา การศึกษาทางชีววิทยาอย่างเข้ม 1, 2 โครงสร้างและหน้าที่ของพืช  

ความหลากหลายของพืช สมัมนาทางชีววิทยา 1,2 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร 

ล าดบัที่ รหสัวิชา รายวิชา 

1 ชว 512 กายวิภาคศาสตร์ขั้นสงูของพืช 

2 ชว 519 ความหลากหลายของพืช 

3 ชว 613 โครงสร้างและหน้าที่ของพืช 

4 ชว 685 การสอนชีววิทยาอย่างเข้ม 

5 ชว 693  สมัมนาชีววิทยาศึกษา 1 

6 ชว 694 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 2 

7 ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 

8 ศษ 532 การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล นายเฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ 
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ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

สงักดั ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรติ์ดต่อ 02-6495000 ต่อ 18444 

E-mail chalermc@swu.ac.th 

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ Weed Science,  Plant Physiology 

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D.  Agriculture 

(Weed Science) 

University of 

Tsukuba, Japan 

2532 

ปริญญาโท วท.ม. เกษตรศาสตร์ (วิทยาการวัชพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2527 

ปริญญาตร ี วท.บ. เกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2523 

ผลงานทางวิชาการ 

1. เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 

 1) เฉลิมชัย วงศ์วฒันะ. 2538. การกระตุ้นปฏกิริิยาของสารก าจัดวัชพืชโดยกระบวนการทางชีววิทยา 

(Bio-ctivation of herbicides in plant). วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 11(2): 46-52. 

 2) เฉลิมชัย  วงศ์วฒันะ. 2540. วัชพืชและการป้องกนัก าจัด (Weeds and Weed Control). 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรงุเทพฯ.  111 หน้า. 

 3) เฉลิมชัย วงศ์วฒันะ. 2540. ปฏบิตักิารวัชพืชและการป้องกนัก าจัด (Laboratory Manual of 

Weeds and Weed Control). คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรงุเทพฯ.  

64 หน้า. 

 4) เฉลิมชัย วงศว์ัฒนะ. 2547. ฮอร์โมนพืช (Plant Hormones). ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์

มหา-วิทยาศรนีครินทรวิโรฒ  กรงุเทพฯ.  136 หน้า. 

 5) เฉลิมชยั วงศ์วัฒนะ. 2547. คู่มอืปฏบิตัิการฮอร์โมนพืช (Laboratory Manual of Plant 

Hormones). ภาค-วิชาชีววทิยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรงุเทพฯ. 42 

หน้า. 
 

2. บทความวิจยัในวารสารระดบัชาติ 

 1) Wongwattana, C., and T. Chamchaiyaporn. 2004. Effect of 

Cinnamomum leaves water-extract on grassy plants seed germination. 

Proceedings of the 30th Congress on Science and Technology of 

Thailand. 

 2) Chanta, P., and C. Wongwattana. 2006. Allelopathy in Ruellia 

tuberosa Linn. Agricultural Science Journal 37(6) (Suppl.): 455-458 

 3) บุญรอด ชาตยิานนท ์ และเฉลิมชยั วงศว์ฒันะ. 2549. ผลของสารสกดัด้วยน า้จากส่วนต่าง ๆ ของต้น

แก้วต่อการยับยั้งการงอกและการเจริญเตบิโตของวัชพืชทดสอบ. วารสารวิทยาศาสตรเ์กษตร 37(6) 

(พิเศษ): 805-807. 

mailto:chalermc@swu.ac.th
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 4) พิชญา แก้วพันธ ์ วิไลพร มนูญตระกูล  พีรดล สามะศิริ ปรารถนา จนัทร์ทา และเฉลิมชยั วงศว์ฒันะ. 

2551. การควบคุมการงอกของเมลด็และการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้ารังนก (Chloris barbata 

Sw.) และหญ้าขจรจบดอกเลก็ (Pennisetum polystachyon (L.) Schult.) โดยสารสกดั

จากเปลือกส้มเขยีวหวานที่เหลือจากการคั้นน า้. Proceedings งานประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ

คร้ังที่ 2 เล่ม 1 (หน้า 135-146). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 5) บุญรอด ชาติยานนท ์และเฉลิมชยั วงศว์ฒันะ. 2551.  การเปรียบเทยีบผลของสารสกดัจากส่วนต่าง ๆ 

ของต้นแก้วด้วยน ้าที่มีต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช.  วารสารวิทยาศาสตร์ก าแพงเพชร 

1(1): 30-34. 

 6) อาทติยา นุราฤทธิ์  เฉลิมชยั วงศว์ฒันะ และกรองแก้ว พู่พิทยาสถาพร. 2552. ผลของสารสกดัจากใบ

ล าดวนที่ให้แก่เมลด็ไมยราบยักษ์ที่ก  าลังงอกต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า. Proceedings งาน

ประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการคร้ังที่ 3 เล่ม 1 (หน้า 158-163). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 7) กาญจนา หลงสะ และเฉลิมชยั วงศ์วฒันะ. 2552. การศึกษาศักยภาพทางอัลลีโลพาทีในผักแขยง 

(Limnophila aromatica) และบลูฮาวาย (Otacanthus azureus). Proceedings 

งานประชุมศรีนครินทร-วิโรฒวิชาการคร้ังที่ 3 เล่ม 1 (หน้า 169-176). 

 8) อาทติยา นุราฤทธิ์  กรองแก้ว พู่พิทยาสถาพร และเฉลิมชยั วงศว์ฒันะ.  2552. ผลของสารสกดัจากใบ

พืชในวงศ์ Annonaceae 3 ชนิดต่อการงอกของเมลด็และการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบ

ดอกเลก็และหญ้ารังนก. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 25(1): 115-131. 

 9) รัตนวรรณ พรรุ่งเรืองกุล  สมเกยีรติ พรพิสทุธมิาศ และเฉลิมชยั วงศว์ฒันะ. 2554. การศึกษาอลัลีโล

พาทใีนใบพืชสกุล Jatropha บางชนิด. Proceedings การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ  ศรีนครินทรวิ

โรฒวิชาการ คร้ังที่ 5 (17-18 มนีาคม 2554). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 10) สรุเชษฐ พัฒใส  สมเกยีรต ิพรพิสทุธมิาศ  และเฉลิมชยั วงศว์ฒันะ. 2554. ผลของสารสกดัจากใบหญ้า

สาบ (Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob) ด้วยน า้ต่อการงอกของ

เมลด็ การเจริญเติบโตของต้นกล้า และการสะสมสาร malondialdehyde ในหญ้าขจรจบดอกเลก็

และผักกวางตุ้ง. Proceedings การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ คร้ังที่ 5 

(17-18 มนีาคม 2554). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 11) ขจรพรรณ รักผล  เฉลิมชยั วงศว์ฒันะ และสมเกียรติ พรพิสทุธมิาศ. 2555. ผลของสารสกดัด้วยน า้

จากใบพืชในวงศ์ Acanthaceae ต่อการยับยั้ งราก่อโรคเห่ียวฟิวซาเรียมในมะเขือเทศ. 

Proceedings การประชุมวิชาการระดบัชาต ิศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ คร้ังที่ 6 (29-30 พฤษภาคม 

2555) มหาวิทยาลัยศรีนคริน-ทรวิโรฒ. 

 12) เฉลิมชยั วงศว์ฒันะ และสมเกยีรต ิพรพิสทุธมิาศ. 2555.  ศักยภาพทางอลัลีโลพาทขีองสารสกดัจากใบ

พืชวงศ์ Acanthaceae บางชนิด.  ก้าวทนัโลกวิทยาศาสตร์ 12(2): 151-163. 

 13) บุญรอด ชาตยิานนท ์เฉลิมชยั วงศว์ฒันะ และสมเกยีรต ิพรพิสทุธมิาศ. (อยู่ระหว่างการตพิีมพ์). ผลของ

สารสกดัด้วยน า้จากใบพืชวงศ์ Laminaceae บางชนิดต่อการงอกของเมลด็และการเจริญเติบโตของ

ต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลือง (Pennisetum setosum L.) วารสารมหาวิทยาลัยนราธวิาสราช

นครินทร์ 6(3) ประจ าเดอืนกนัยายน-ธนัวาคม 2557. 
 

3. บทความวิจยัในวารสารระดบันานาชาติ 
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 1) Wongwattana, C., S. Surawattananon, and M. NaNakorn. 1995. 

Survey of weeds in salt affected areas in Northeast Thailand. 

Proceedings of the 15th Asian-Pacific Weed Science Society 

Conference Proceeding 1(B): 792-797. 

 2) Wongwattana, C., M. Na Nakorn, S. Surawattananon, and K. 

Kobayashi. 1998. Effect of sodium chloride on growth and root 

nodulation in some leguminous plants. Journal of Weed Science 

Technology 43(2): 129-133. 

 3) Wongwattana, C., P. Romyen and N. Chansena. 2001. Effect of 

weed competition on growth and yield of direct-seeded KDML 105 

rice under drought condition. Proceedings of the 18th Asian-Pacific 

Weed Science Society Conference (pp. 156-160). 

 4) Wongwattana, C., P. Romyen, S. Suwanwong, R. Suwanketnikom, 

P. Aksornkham, and Y. Khamtabtim. 2001. Study on salt-tolerance 

in Dactyloctenium aegyptium and Chloris barbata. Paper presented 

in The 18th Asian-Pacific Weed Science Society Conference (May 

30-June 2, 2001). Beijing, China. 

 5) Wongwattana, C., and W. Magtoon. 2003. Study on Weeds 

infestation in rainfed rice field at Ubonratchatani: Effect of water 

conditions on weed species and density. Annual Report 2002 and 

Proceedings of the 3rd Workshop of the Subproject “Studies on 

Natural Environment and Culture in Asia (The Hydrosphere)” (pp. 

165-173). Tokyo University of Agriculture and Tokyo University of 

Information Sciences. 

 6) Nanakorn, M., W. Jiamjetjaroon, S. Suwanwong, C. Wongwattana, 

and I. S. Shim.  2003.  In vitro selection of salt-tolerant cell lines in 

kallar grass (Diplachne fusa (L.) Beauv.). Weed Biology And 

Management 3: 49-52. 

 7) Wongwattana, C., and W. Magtoon. 2004. Effect of hand weeding 

on weeds and rice growth under different water conditions of rice 

field at Ubonratchatani. Annual Report 2003 and Proceedings of the 

4th Workshop of The Subproject “Studies on Natural Environment 

and Culture in Asia (The Hydrosphere)”. Tokyo University of 

Agriculture and Tokyo University of Information Sciences. 

 8) Kobayashi, K., C. Wongwattana, P. Romyen, T. Shinkoda, I. S. 

Shim, and K. Usui.  2005.  Improving effects of living weeds on 

salt-affected soil in Thailand. Proceedings of the 20th Asian-Pacific 

Weed Science Society Conferences.  Ho Chi Minh City, Vietnam. 

 9) Chatiyanon, B., T. Tanee, C. Talubmook, and C. Wongwattana. 

2012. Effect of Hyptis suaveolens Poit leaf extracts on seed 

germination and subsequent seedling growth of Pennisetum setosum 
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(Swartz.) L.C. Rich and Mimosa invisa Mart. Agricultural Journal 

7(1): 17-20. 

    10) Phornphisutthimas, S., C. Wongwattana, and K. Rakphol. 2012. 

Potentiallity of some aqueous Acanthaceae extracts to Fusarium wilt 

of tomato. International Conference on Microbial Taxonomy, Basic 

and Applied Microbiology (pp. 157-165). Khon Kaen University, 

Thailand. 

   11) Chatiyanon, B., T. Tanee, C. Talubmook, and C. Wongwattana. 

2013. Developing Hands-on Practicals on Weed Control Using Plant 

Extracts for Undergraduates. Pakistan Journal of Social Sciences 

10(2): 72-75. 

ภาระงานสอนทีม่ีอยู่เดิม 

ระดบั รายวิชา 

ปริญญาตรี ชีววิทยา1,2  ปฏบัิติการชีววิทยา1,2 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา วัชพืชและการ

ป้องกนัก าจัด  ฮอร์โมนพืช ลิมโนโลย่ี  โครงงานวิทยาศาสตร์  ปัญหาพิเศษทาง

ชีววิทยา 

บณัฑิตศึกษา การศึกษาทางชีววิทยาอย่างเข้ม 1, 2  หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา สรีรวิทยา

ความเครียดของพืช อัลลีโลพาท ี สมัมนาทางชีววิทยา 1, 2 ชีววิทยาขั้นสูง 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร 

ล าดบัที่ รหสัวิชา รายวิชา 

1 ชว 501 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1 

2 ชว 502 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2 

3 ชว 553 สรีรวิทยาความเครียดของพืช 

4 ชว 564 ชลธวิีทยา 

5 ชว 593 การวิจัยทางชีววิทยา 

6 ชว 685 การสอนชีววิทยาอย่างเข้ม 

7 ชว 693 สมัมนาทางชีววิทยาศึกษา 1 

8 ชว 694 สมัมนาทางชีววิทยาศึกษา 2 

9 ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 

10 ศษ 532 การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวสขุุมาภรณ์ แสงงาม 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สงักดั ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรติ์ดต่อ 02-6495000 ต่อ 18504 

E-mail sukhuma44@hotmail.com 
สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ Plant physiology, Plant stress physiology 

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีไดร้บั สถานท่ีศึกษา ปีท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาเอก วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2555 

ปริญญาโท วท.ม. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2547 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 

ผลงานทางวิชาการ 

1. เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 

 - 

2. ผลงานวิจยัท่ีน าเสนอในท่ีประชมุวิชาการ 

 1) Saeng-ngam, S., Warintra, T., Buaboocha, T., and Chadchawan, S. 

(2009). Relationship between abscisic acid and calmodulin gene 
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expression under salt stress in rice Oryza sativa L.  The 14th 

Biological Sciences Graduate Congress. 10-12 December 

2009, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 

 2) Saeng-Ngam, S., Vilaivan, T.  Chadchawan, S., Buaboocha, T., 

Bunnarakkul, W., Longyan, S., Rukpratanporn, S., Sithigorngul, P.  

(2007).  Production of Monoclonal Antibodies against Plant Hormone 

Abscisic Acid.  The 6th Asian Crop Science Association Conference.  

Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.  5-9 

November, 2007. 

 3) Saeng-ngam, S., Vilaivan, T., Chadchawan, S., Buaboocha, T., 

Bunnarakkul, W., Longyan, S., Rukpratanporn, S. and Sithigorngul, 

P. (2007). Production of monoclonal antibodies against plant 

hormone abscisic acid. The 12th Biological Science graduate 

Congress, 17-19 December 2007, University of Malaya, Malasia. 

(Oral presentation) 

 4)  Saeng-ngam, S., Takpirom, W., Buaboocha, T. and Chadchawan, S. 

(2011). The role of the OsCam1-1 salt stress sensor in ABA 

accumulation and salt tolerance in rice.  The 5
th

 Botanical 

Conference of Thailand, 31 March 2011, Kasetsart University, 

Thailand. 

 

 

 

 

 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่เดิม 

ระดบั รายวิชา 

ปริญญาตรี ชีววิทยา1,2  ปฏบัิติการชีววิทยา1,2 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา สรีรวิทยาของพืช

โครงงานวิทยาศาสตร์  ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 

บณัฑิตศึกษา หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา สรีรวิทยาของพืชขั้นสูง สมัมนาทางชีววิทยา 1, 2  

ชีววิทยาขั้นสงู 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร 

ล าดบัที่ รหสัวิชา รายวิชา 

1 ชว 501 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1 

2 ชว 502 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2 

3 ชว 554 สรีรวิทยาของพืชขั้นสงู 

4 ชว 693  สมัมนาชีววิทยาศึกษา 1 
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5 ชว 694 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 2 

6 ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 

7 ศษ 532 การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฉ 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2557 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ชื่อหลกัสูตรเดิม หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา 

 เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

1. เหตุผลในการปรับปรุง 

 1.1 ปรับให้อยู่ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 1.2 ปรับปรุงโครงสร้างในการเข้าศึกษาแบบปกติ ให้มีรายวิชาแกนสอดคล้องกับแบบขอรับ

ใบประกอบวิชาชีพครู ทันสมัย และปรับให้เข้ากับบริบทของการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา

ของประเทศไทยและในอาเซียน 

 1.3 เพ่ิมแบบขอรับใบประกอบวิชาชีพครู โดยศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และท า

ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต นอกจากน้ียังต้องฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน และรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนน้ีตรงตามมาตรฐาน

คุรุสภาก าหนด 
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 1.4 ปรับปรุง เพ่ิม และลดรายวิชาเลือกให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยาและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สาระในการปรบัปรุง 

1. ปรับปรุงโครงสร้างของหลักสตูรโดยแยกออกเป็นแบบปกติและแบบขอรับใบประกอบวิชาชีพ 

    แบบปกติ   

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

หลักสตูรเดิม  

พ.ศ. 2555 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

แบบ 1 (ไม่ขอรับใบ

ประกอบวิชาชีพครู) 

แบบ 2 (ขอรับใบ

ประกอบวิชาชีพครู) 

1. หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 6 6 10 

2. หมวดวิชาบังคับ 15 17 15 

    2.1 วิชาแกน - 10 10 

    2.2 วิชาเอก - 7 5 

3. หมวดวิชาเลือก           ไม่น้อยกว่า 6 4 3 

4. หมวดวิชาประสบการณว์ิชาชีพครู - - 8 

5. ปริญญานิพนธ ์ 12 12 12 

                รวม          ไม่น้อยกว่า 39 39 48 

2. ปรับปรุงรายวิชาและจ านวนหน่วยกติของรายวิชาบังคับส าหรับผู้เข้าศึกษา 

 แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

รหสัวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบงัคบั 14 หน่วยกิต หมวดวิชาบงัคบั  

ชว 506 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-

6) 

วิชาแกน 10 หน่วยกิต 

ชว 593  การวิจัยทางชีววิทยา 1(0-3-0) ชว 590 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา 3(2-2-5) 

ชว 594 สถติกิารวิจัยทางชีววิทยา 3(3-0-

6) 

ชว 693 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 1 1(0-2-1) 

ชว 605 ชีววิทยาขั้นสงู 3(3-0-

6) 

ชว 694 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 2 1(0-2-1) 

ชว 681 ปฏบิัติการสอนชีววิทยาอย่างเข้ม 

1 

2(0-6-

0) 

วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสาร 

             วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

2(2-1-3) 

ชว 682 ปฏบิัติการสอนชีววิทยาอย่างเข้ม 

2 

2(0-6-

0) 

วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

             วิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ 

3(2-2-5) 

ชว 693 สมัมนาทางชีววิทยา 1(0-2-

1) 

วิชาเอก 7 หน่วยกิต 

  ชว 506 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6) 

  ชว 593  การวิจัยทางชีววิทยา 1(0-3-0) 
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  ชว 594 สถติกิารวิจัยทางชีววิทยา 3(3-0-6) 

 แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

รหสัวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาพื้ นฐานการศึกษา  10 หน่วยกิต 

ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นคร ู 2(1-2-3) 

ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับคร ู 2(2-0-4) 

ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2(1-2-3) 

ศษ 514 การประกนัคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 

ศษ 521 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 2(2-0-4) 

หมวดวิชาบงัคบั 15 หน่วยกิต 

วิชาแกน 10 หน่วยกิต 

ชว 590 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา 3(2-2-5) 

ชว 693 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 1 1(0-2-1) 

ชว 694 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 2 1(0-2-1) 

วทศ 501 ภาษาและวฒันธรรมเพ่ือการสื่อสารวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์ 2(2-1-3) 

วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 

วิชาเอก  5 หน่วยกิต 

ชว 506 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6) 

ชว 685 การสอนชีววิทยาอย่างเข้ม 2(1-3-2) 

หมวดวิชาเลือก                                                                         ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาประสบการณวิ์ชาชีพครู 8 หน่วยกิต 

ศษ 531 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครรูะหว่างเรียน 2(0-4-2) 

ศษ 532 การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู 6(0-12-6) 

 

รหสัวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ ์  

ชว 699 ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 

                                                รวม                                      ไม่นอ้ยกว่า 48 หน่วยกิต 

3. เพ่ิม-ลดรายวิชา จัดกลุ่มรายวิชา ตามโครงสร้างใหม่ที่น าเสนอ และให้ทนัสมัยและสอดคล้อง

กบัมาตรฐานวิชาชีพครู 

ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 หมายเหตุ 

 
ไม่ม ี

หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา 

ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็นคร ู                         

                                              2(1-

2-3) 

 
เพ่ิมรายวิชา 
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ED 511 Philosophy and 

Teacher’s  

            Professional Ethics 
        ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพคร ูเกณฑม์าตร-

ฐานวิชาชีพคร ูสมรรถนะที่ส  าคัญของครู สภาพงาน 

และคุณลักษณะของครูที่ดี จิตส านึกและคุณธรรม

จริยธรรมส าหรับคร ูจรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้

ทั่วไปเกี่ยวกบัวิชาชีพคร ูกฎระเบียบและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัครแูละวิชาชีพคร ูการเสริมสร้างศักยภาพ

และสมรรถนะความเป็นคร ูการเสริมสร้างกระบวนการ

คิดด้วยจิตส านึกทางจริยธรรม บทบาทหน้าที่และ

ภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการ

เรียนรู้  การเป็นผู้น าทางวิชาการและการศึกษา รวมทั้ง

บทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาชุมชนและสังคม การสร้างทัศนคติที่ดีต่อ

วิชาชีพครู ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา 

กลวิธีการจัดการศึกษาและการจัดการความรู้  การ 

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการด้านการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาชุมชนและสงัคม 

ไม่ม ี ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับคร ู

ED 512 Psychology and 

Guidance for Teachers 

2(2-0-4) 
      ศึกษาองคค์วามรู้ทางจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยา

พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้  จิตวิทยาการศึกษา 

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ธรรมชาติ

ของการเรียนรู้  การคิด การสร้างแรงจูงใจ เชาว์

ปัญญา ความถนัด บุคลิกภาพ การปรับตัว สามารถ

สร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิด 

เพ่ิมรายวิชา 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 หมายเหตุ 

 การเรียนรู้  และสามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ

นักเรียนโดยการให้ค าปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้ เรียน

รู้ จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ น 

ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

ไม่ม ี ED 514 Innovation and 

Education Technology  

            in Education 
            ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของ

การออกแบบ การใช้ การพัฒนาและการประเมิน-

เพ่ิมรายวิชา 
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ผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

การวิเคราะห์ปัญหาที่เกดิจากการใช้คอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมจีริยธรรม ใช้เทค-

โนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเรจ็รูปเพ่ือ

การจัดการเรียนการสอน ส ารวจ รวบรวมและประยุกต ์

ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้

จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือ-

ข่ายการเรียนรู้  การจัดท าโครงงานออกแบบและ

พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะ-

สมกับผู้ เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตร-

ฐานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การ

ออกแบบ การใช้ การพัฒนาและการประเมินผลสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การ

วิเคราะห์ปัญหาที่เกดิจากการใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทค-

โนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเรจ็รูปเพ่ือ

การจัดการเรียนการสอน ส ารวจ รวบรวมและประยุกต ์

ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้

จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือ-

ข่ายการเรียนรู้  การจัดท าโครงงานออกแบบและ

พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะ-

สมกับผู้ เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตร-

ฐานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

 

 

 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 หมายเหตุ 

ไม่ม ี ศษ 515 การประกนัคุณภาพการศึกษา  1(1-0-2) 

ED 515 Educational Quality 

Assurance 
          ศึกษา วิเคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ 

เกี่ยวกบัการจัดคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณ-

ภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บทบาทของครูในการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏบิัติการจัดกจิกรรม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และประเมินคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้ 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม่ม ี ศษ 521 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้  เพ่ิมรายวิชา 
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ED 521 Evaluation and 

Assessment 

2(2-0-4) 

         ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย วิวัฒนา-

การ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้  จุดมุ่งหมาย หลัก-

การ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ทั้งในระดับชาติและระดับชั้น

เรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การ

สร้างและใช้เครื่ องมือวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้  การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมิน

สอบภาคปฏิบัติ การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืและแปลความหมาย 

การรายงานและการน าผลการวัดและประเมินไปใช้

ในการพัฒนาผู้ เรียน และการปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้ เรียนอภิปราย

แลกเปล่ียนแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษา

ค้นคว้า และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏบิัติ การ

ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการ

เรียนรู้ แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอกที่อยู่บน

พ้ืนฐานความแตกต่างกันของความสามารถของ

นักเรียน และจัดท ารายงานการค้นคว้าอสิระเกี่ยว -

กบัการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมิน-

ผลการเรียนรู้ เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 

หมวดวิชาบงัคบั 

ชว 605 ชวีวิทยาขั้นสงู          3(3-0-6) 

BI 605 Advanced Biology 
         ศึกษาชีววิทยาด้านต่าง ๆ ที่มีความ

ลึกซึ้ งและทันสมัยเพ่ือยอดความรู้ พ้ืนฐานด้าน

ชีววิทยา 

ไม่ม ี ลดรายวิชา 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 หมายเหตุ 

ชว 681 ปฏบิตักิารสอนชีววิทยาอย่างเข้ม 1 

BI 681 Teaching Practicum of 

Intensive 

           Biology I                  2(0-

6-0) 
           ศึกษาวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติการสอน 

และสร้างสื่อประกอบการสอนทางชีววิทยา

ทั่วไปอย่างเข้ม 1 

ไม่ม ี ลดรายวิชา 
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ชว 682 ปฏบิตักิารสอนชีววิทยาอย่างเข้ม 2 

BI 682 Teaching Practicum of 

Intensive 

           Biology II                 

2(0-6-0) 
           ศึกษาวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติการสอน 

และสร้างสื่อประกอบการสอนทางชีววิทยา

ทั่วไปอย่างเข้ม 2 

ไม่ม ี ลดรายวิชา 

ชว 693 สมัมนาทางชีววิทยา   1(0-2-1) 

BI 693 Seminar in Biology 
            ฝึกให้นิสติค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ 

และน าเสนอผลงานการวิจัยทางชีววิทยาและ 

ชีววิทยาศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ ์

โดยการให้สมัมนาและแลกเปล่ียนความรู้  เพ่ือ

เป็นพ้ืนฐานในการท าปริญญานิพนธ์และการ

น าเสนอผลงานวิจัย 

ไม่ม ี ลดรายวิชา 

 
ไม่ม ี

หมวดวิชาบงัคบั: วิชาแกน 

ชว 590 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา 

BI 590 Curriculum Learning 

Management in  

           Biology                        

3(2-2-5) 
            การวิเคราะห์ขอบเขตและเนื้ อหาวิชา

ชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา กระบวนการทางวิทยา-

ศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้ เพ่ือการจัดการเรียนรู้

ชีววิทยา เทคนิคการสอนชีววิทยา การวัดและการ
ประเมนิผลในการสอนวิชาชีววิทยา การออกแบบ

กจิกรรมการเรียนรู้  การวางแผนการเรียนรู้และ

พัฒนาผู้ เรียนในด้านความรู้ทางชีววิทยา ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยา-

ศาสตร์ และการปฏบิัติตนให้สอดคล้องกบัจรรยา-

บรรณวิชาชีพคร ู

 
เพ่ิมรายวิชา 

ไม่ม ี ชว 693 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 1      1(0-2-1) 

BI 693 Seminar in Biology 

Education I 
           ฝึกให้นิสติค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และ

น าเสนอผลงานการวิจัยทางชีววิทยาและชีววิทยา

ศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัปริญญานิพนธ ์โดยการให้ 

เพ่ิมรายวิชา 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 หมายเหตุ 

 สมัมนาและแลกเปล่ียนความรู้  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน  
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การท าปริญญานิพนธแ์ละการน าเสนอผลงานวิจัย 

ไม่ม ี ชว 694 สมัมนาชีววิทยาศึกษา 2    1(0-2-1) 

BI 694 Seminar in Biology 

Education II 
           ฝึกให้นิสติค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และ

น าเสนอผลงานการวิจัยทางชีววิทยาและชีววิทยา

ศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัปริญญานิพนธ ์โดยการให้สมัมนา

และแลกเปล่ียนความรู้  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท า

ปริญญานิพนธแ์ละการน าเสนอผลงานวิจัย 

 

ไม่ม ี วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสาร 

             วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์   

SCE 501 Language and Culture 

for Science   

             and Mathematics 

Communication 
2(1-2-3) 

             ฝึกทกัษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่าง- 

ประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขยีน เพ่ือสื่อสารและ 

ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์

ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกบั

จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

เพ่ิมรายวิชา 

ไม่ม ี วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยา-           

             ศาสตร์และคณติศาสตร์    3(2-2-5) 

SCE 502 Reseach for Learning 

Development  

             in Sciences and 

Mathematics            

              ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรและ

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยสังเคราะห์

ประเดน็จากผลงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ในการ

ออกแบบและก าหนดประเดน็วิจัย กระบวน-

การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การ

อภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิดและความรู้ที่ได้

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย การเขียนเค้า

โครงและรายงานการวิจัยทางการศึกษา การ

ปฏบัิติการวิจัยและการวางแผนเพ่ือพัฒนา-
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การเรียนรู้ รวมทั้งการน าเสนองานวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสทิธภิาพ 
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ไม่ม ี หมวดวิชาบงัคบั: วิชาเอก 

ชว 685 การสอนชีววิทยาอย่างเข้ม  2(1-3-2) 

BI 685 Intensive Biology 

Teaching 
          ศึกษาเนื้อหาวิชาชวีวิทยาทั่วไป วิเคราะห์ 

ฝึกสอน เขยีนแผนการจัดการเรยีนรู้  และสร้างสื่อ

ประกอบการสอนชีววิทยาทั่วไปอย่างเข้ม             

เพ่ิมรายวิชา 

หมวดวิชาเลือก 

ชว 512 กายวิภาคศาสตร์ขั้นสงูของพืช 

BI 512 Advanced Plant 

Anatomy 
3(2-3-4) 

            ศึกษาโครงสร้างของเซลล์และเนื้ อเยื่อ

ในระบบเนื้ อเยื่อผิว ระบบเนื้ อเยื่อพ้ืน และ

ระบบเนื้ อเยื่อล าเลียง ในเรื่องลักษณะเฉพาะ 

หน้าที่ การเรียงตัว วิวัฒนาการ การเจริญเติบโต

และการแปรสภาพของเซลล์และเนื้ อเยื่อในการ

เจริญเติบโตระยะปฐมภมูิและทุติยภมูิของอวัยวะ

พืชเน้นหนักในพืชดอก ลักษณะทางกายวิภาค

ศาสตร์ที่มีคุณค่าต่ออนุกรมวิธานพืช และมี

ปฏบิตักิารที่สอดคล้องกบัเนื้อหาภาคบรรยาย 

หมวดวิชาเลือก 

ชว 512 กายวิภาคศาสตร์ของพืชขั้นสงู 

BI 512 Advanced Plant Anatomy 
3(2-3-4) 

            ศึกษาโครงสร้างของเซลล์และเนื้ อเยื่อใน

ระบบเนื้ อเยื่อผิว ระบบเนื้ อเยื่ อพ้ืน และระบบ

เนื้ อเย่ือล าเลียง ในเร่ืองลักษณะเฉพาะ หน้าที่ 

การเรียงตัว วิวัฒนาการ การเจริญเติบโตและการ

แปรสภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อในการเจริญเติบโต

ระยะปฐมภมูิและทุติยภมูิของอวัยวะพืชเน้นหนัก

ในพืชดอก ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่มีคุณค่า

ต่ออนุกรมวิธานพืช และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง

กบัเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปล่ียนชื่อรายวิชา 

ชว 513 สารเคมใีนพืช             3(2-3-4) 

BI 513 Chemical Substances 

in Plant 
           ศึกษาสารเคมใีนพืช โดยเฉพาะสาร 

อนิทรีย์ คาร์โบไฮเดรต โปรตนี ลิปิด อลัคา-

ลอยด ์ไกลโคไซด ์ฮอร์โมน สตูรโครงสร้าง แหล่ง-

ที่อยู่ภายในพืช และการน าไปใช้ประโยชน์ และ

มปีฏบิตักิารที่สอดคล้องกบัเนื้อหาภาคบรรยาย 

ไม่ม ี ลดรายวิชา 

ชว 523 มนีวิทยา                   3(2-3-4) 

BI 523 Ichthyology 
           ศึกษาสณัฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติ-

กรรม วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน 

และความส าคัญทางเศรษฐกจิของปลา และ

การน าไปใช้ประโยชน์ และมีปฏบิัติการที่สอด-

คล้องกบัภาคบรรยาย 

ไม่ม ี ลดรายวิชา 
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ชว 522 สงัขวิทยา                  3(2-3-4) 

BI 522 Malacology 
           ศึกษาสณัฐานวิทยา สรีรวิทยา 

พฤติ-กรรม วัฏจักรชีวิต นิเวศวทิยา 

อนุกรมวิธาน และความส าคญัทางเศรษฐกจิ

ของมอลลัสค ์

ไม่ม ี ลดรายวิชา 
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ชว 524 ปักษีวิทยา                 3(2-3-4) 

BI 524 Ornithology 
           ศึกษาสณัฐานวิทยา สรีรวิทยา 

พฤติ-กรรม วัฏจักรชีวิต นิเวศวทิยา 

อนุกรมวิธาน และความส าคญัทางเศรษฐกจิ

ของนก และมกีารศึกษานอกสถานที่ 

ไม่ม ี ลดรายวิชา 

ชว 525 วิทยาสตัว์เลื้อยคลาน     3(2-3-4) 

BI 525 Herpetology 
           ศึกษาสณัฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติ-

กรรม วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน 

และความส าคัญทางเศรษฐกิจของนก และมี

การศึกษานอกสถานที่ 

ไม่ม ี ลดรายวิชา 

ชว 554 สรีรวิทยาขั้นสงูของพืช   4(3-3-6) 

BI 554 Advanced Plant 

Physiology 
         ศึกษางานวิจัยและพัฒนาขั้นสงูในสาขา-

วิชาสรีรวิทยาของพืช สภาพน า้ในพืช การแลก-

เปล่ียนก๊าซ ชีวเคมีของพืช การเจริญและ

พัฒนาการของพืช 

ชว 554 สรีรวิทยาของพืชขั้นสงู        4(3-3-6) 

BI 554 Advanced Plant 

Physiology 
          ศึกษางานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงในสาขา-

วิชาสรีรวิทยาของพืช สภาพน ้าในพืช การแลก-

เปล่ียนกา๊ซ ชีวเคมีของพืช การเจริญและพัฒนา-

การของพืช 

เปล่ียนชื่อรายวิชา 

ไม่ม ี ชว 596 การวิจัยปฏบิตักิารในชั้นเรียนชีววิทยา 

BI 596 Action Research in 

Biology Classroom 
2(1-2-3) 

           ความหมาย ประเภท วิธกีารด าเนินการวิจัย

ในชั้นเรียนชีววิทยา วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกดิขึ้นใน 

เพ่ิมรายวิชา 

 การจัดการเรียนการสอนชวีวิทยา การเกบ็รวบรวมของ

มูลทั้งเชงิปริมาณและเชงิคณุภาพ การน าเสนอข้อมูล

วิจัยเชงิปฏบิตักิาร และการเขยีนรายงานการวิจัย

เชิงปฏบิตักิารในชั้นเรียนชวีวิทยา 

 

วจช 531  สรีรวิทยาขั้นสงูของจุลินทรีย์ 

SMB 531 Advanced 

Microbial Physiology 

3(2-3-4) 

วจช 531  สรีรวิทยาของจุลินทรยี์ขั้นสงู 

SMB 531 Advanced Microbial 

Physiology 

3(2-3-4) 

เปล่ียนชื่อรายวิชา 
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            ศึกษาองคค์วามรู้ขั้นสงูเฉพาะเรื่อง

เกี่ยวกบัสรีรวิทยาและการเจริญของจุลินทรีย์ 

            ศึกษาองคค์วามรู้ขั้นสงูเฉพาะเรื่อง

เกี่ยวกบัสรีรวิทยาและการเจริญของจุลินทรีย์ 

ไม่ม ี หมวดวิชาประสบการณวิ์ชาชีพครู เฉพาะแบบ 

2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพคร)ู 

ศษ 531การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครรูะหว่างเรียน 

ED 531 Practicum in 
Professional of Teaching 

2(0-4-2) 
          ศึกษาและสงัเกตสภาพแวดล้อมทัว่ไปของ

โรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงาน 

เพ่ิมหมวดวชิา

และรายวิชา 
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 ครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน 

ผู้ บริหารสถานศึกษา สื่ อ แหล่งเรียนรู้  และ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  สังเกตธรรมชาติการ

เรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสงัเกตกจิกรรมการ

เรียนรู้  ศึกษาทกัษะต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกบัทฤษฎี

การจัดการเรียนรู้ อย่างเหมาะสมและน าไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการ

สอนระดบัจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและ

ประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึก

ปฏิบัติการสอนตามแผนบันทึกและรายงานผล

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้น

เรียนเป็นฐาน ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของ

นักเรียน สงัเกตการสอนของเพ่ือน เรียนรู้บทบาท

หน้าที่ของครูตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและ

โครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน

การสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมือ

อาชีพ 

 

ไม่ม ี ศษ 532 การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ ์

            วิชาชีพคร ู    6(0-12-6) 

ED 532 Internship in 
Professional of Teaching 
           ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณา

การเนื้อหาความรู้ ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่การ

ฝึกปฏบิัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้ อหา

ความรู้ ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่  การปฏบิัติการ

สอนและฝึกปฏบิัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชา-

เพ่ิมรายวิชา 
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ชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 2 ภาคเรียน 

ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรี 

นครวิโรฒกบัสถานศึกษา โดยเน้นการปฏบิตังิานใน

หน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติ-

การสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การ

วิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสตูรสถาน- 

ศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน งานบริการของ

โรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนา-

การจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สมัมนา 
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 การศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและเพ่ือน

นิสิตเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีสื่อ-

สาร และ/หรือ face to face อย่างน้อยสปัดาห์

ละ 1 ชั่วโมง จัดท าบันทกึและรายงานผลการจัดการ

เรียนรู้ ต่ออาจารยน์ิเทศก ์

 

ปริญญานิพนธ ์

ชว 699 ปริญญานิพนธ ์         12 หน่วยกติ 

BI 699 Thesis 
           ท าการวิจัยปัญหา สร้างเครื่องมือ ด าเนิน- 

การวิจัยอย่างเป็นระบบในสาขาวิชาชีววิทยาหรือ

ชีววิทยาศึกษา ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษา

แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ปริญญานิพนธ ์

ชว 699 ปริญญานิพนธ ์              12 หน่วยกติ 

BI 699 Thesis 

           แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู): 

ท าการวิจัยปัญหา สร้างเครื่องมือ ด าเนินการวิจัย

อย่างเป็นระบบ ในสาขาวิชาชีววิทยาหรือชีววิทยา 

ศึกษา ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาแนะน าของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

            แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู): 

ให้ท าวิจัยปัญหา สร้างเครื่องมือ ด าเนินการวิจัย

อย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิ ง

ปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action 

research) ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

เพ่ิมค าอธบิาย

รายวิชา 

 


