รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะ/สถาบัน/สานัก คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ: Master of Education Program in Biology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม):การศึกษามหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
(ชื่อย่อ): กศ.ม. (ชีววิทยา)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม):Master of Education (Biology)
(ชื่อย่อ): M.Ed. (Biology)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
เรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทย และชาวต่างชาติท่สี ามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 (ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2555)
เริ่มใช้ หลักสูตรใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
ได้ รับอนุ มัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ได้ รับอนุ มัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุ มครั้ งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุ มครั้ งที่ 5/2557 เมื่อวันที่
2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา 2559
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูผ้ ูสอนวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.2 อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องในระดับอุดมศึกษา
8.3 นักวิชาการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
8.4 นักวิจัยด้ านชีววิทยาและวิทยาศาสตรศึกษา
8.5
นักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา
8.6 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาด้ านชีววิทยาและชีววิทยาศึกษา
9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา) ปี ทีจ่ บ
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

2

1

ที่
2

3

ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ

อ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล

วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อันดับ 1 พ.ศ. 2537
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
พ.ศ. 2539
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษา) พ.ศ. 2550

คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา) ปี ทีจ่ บ
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1
พ.ศ. 2536
M.Sc. (Biochemistry and
Genetics) พ.ศ. 2538
Ph.D. (Molecular
Systematics and
Evolution) พ.ศ. 2542
วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2543
วท.ม. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2547
ปร.ด. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2552

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

xxxxxxxx
xxxx

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxx
xxxx

University
of
Newcastle
upon
Tyne, UK
University of
Edinburgh, UK
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

xxxxxxxx
xxxx

10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่กลับมี
ผู้สนใจศึกษาทางวิทยาศาสตร์ลดลงทุก ๆ ปี จนเกิดปัญหาขาดแคลนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะสาขาวิชาชีววิทยา จึงจาเป็ นต้ องพัฒนาคุณภาพครู
ผู้สอนให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและวิทยาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง [อ้ างถึงในทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)] และต้ องส่งเสริมการ
ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาให้ มี
คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนมีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงจะทาให้ พัฒนาคนได้ อย่างรอบ
ด้ านและสมดุ ล เพื่ อเป็ นฐานหลักของประเทศ [อ้ างถึงในแผนพั ฒนาการศึ กษาแห่ งชาติ ฉบั บที่ 10
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559)] นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ รับการพัฒนาทักษะวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(อ้ างถึงในแผนพั ฒนาการ ศึกษาระดับอุดมศึ กษา ฉบั บที่ 10 พ.ศ. 2551-2554) ด้ วย
สถานการณ์ดังกล่าว จึงจาเป็ นต้ องเปิ ดโอกาสให้ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้ เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุก ๆ ด้ าน เพื่อเป็ นฐานรากในการพัฒนา
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และแก้ ปัญหาการขาดแคลนกาลังคนในการพัฒนาวงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้งั ในปั จจุบันและอนาคต การเรียนรู้และวิจัยทางชีววิทยาทาให้ ทราบถึง
กลไกการทางานภายในและภายนอกสิ่งมีชีวิต ซึ่งทาให้ เข้ าใจถึงธรรมชาติของชีวิตทั้งมวล และครูท่ี
สอนศาสตร์น้ ีต้องประยุกต์ใช้ ความรู้เข้ ากับบริบทแวดล้ อมรวมถึงบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่นื เพื่อ
ประมวลภาพองค์รวมและส่งผลให้ เกิดความเข้ าใจสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม จนสามารถทาให้ เกิดการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติได้ ด้วย
ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ในด้ านต่าง ๆ รวมถึงสาขาวิชาชีววิทยา จึง
ทาให้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรูปแบบการดาเนินงานและจานวนทุนการผลิตครูโครงการ สควค.
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2560) เพื่อผลิตหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคุรุสภา โดยมุ่งเน้ น
การสร้ างครูเพื่อสอนวิชาฟิ สิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดาเนินการ
จัดทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้ จึงมีการเพิ่มแบบสาหรับหลักสูตรปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิตสาหรับผู้เข้ าศึกษาแบบขอรับใบประกอบวิชาชีพครูเพื่อให้ สอดรับกับความต้ องการของ
ประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และพัฒนาคนให้ มีความรู้ความเข้ าใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล โดยความดูแล
ร่วมกันของผู้ปกครอง ครู และผู้ดารงอยู่ในศาสนาต่าง ๆ ในปัจจุบันสถานการณ์เดิมเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อประเทศไทยรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศมากขึ้น จนเกิดความเสื่อมของสังคมและวัฒนธรรมไทย
อย่างต่อเนื่อง และทาให้ การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมู ลด้ วยตนเอง หรือ
แยกแยะความถูกต้ องทางสังคมและวัฒนธรรมได้ น้อยลง โดยเฉพาะการลอกเลียนแบบผลงานของผู้อ่นื
เป็ นของตนเอง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2552-2559)
จึ ง จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนในทุ ก พื้ นที่ โดยพั ฒ นาเชื่ อ มโยงการเรี ย นรู้ ด้า นวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิต
กาลั งคนด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงสนับสนุ นการผลิ ตและพั ฒนานักวิ จัย ผู้สร้ างและ
พัฒนานวัตกรรมในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนการต่อยอดสู่การสร้ างสรรค์นวัตกรรมระดับสูงที่เชื่อมโยง
องค์ความรู้ ใหม่กับ ภูมิปั ญญาวั ฒนธรรมไทย เพื่ อเพิ่ มมู ลค่ าและคุ ณค่ าของสินค้ าและบริ การที่ใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคมได้ โดยไม่ลอกเลียนแบบกัน นอกจากนี้ยังพัฒนาให้ ผ้ ูเรียนสามารถ
แยกแยะความถูกผิดโดยใช้ หลักฐานเชิงวิชาการ กอปรกับสถานการณ์สังคมและวัฒนธรรมไทยอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และความรู้ ทางชี ววิ ทยาเป็ นสิ่ งส าคั ญ ที่ ท าให้ เ ข้ าใจถึ งธรรมชาติ ของสิ่ งมี ชี วิ ต
สภาพแวดล้ อม และสังคมได้ เป็ นอย่างดี ทาให้ ตระหนักถึงการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ และ
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รู้จักวิธีแก้ ไขหรือลดปัญหาต่าง ๆ อย่างเข้ าใจธรรมชาติของชีวิต สังคม และวัฒนธรรมทั้งในปั จจุบัน
และอนาคต
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกล่าว จึงจาเป็ นต้ องพัฒนาหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ให้ มีความทันสมัย พร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงด้ านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยอาศัยศาสตร์ทางชีววิทยาที่บูรณาการกับศาสตร์อ่ นื เพื่ออธิบายเหตุผลที่แท้ จริงตาม
ธรรมชาติ และเพิ่มพูนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มี
ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ท่เี ป็ นปั ญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
บูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการเรียนการสอน โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และเน้ นกระบวนการเรียนการสอนที่
พัฒนาคนแบบองค์รวมควบคู่กบั การเรียนรู้ส่วู ัฒนธรรมแห่งการเกื้อกูลกัน สามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม
ความรู้ เปิ ดกว้ างพร้ อมรับทุกความคิดเห็น ไม่ลอกเลียนแบบผลงาน และนาความรู้ไปประกอบอาชีพ
เพื่อสร้ างประโยชน์ต่อสังคม พลโลก และมวลมนุษยชาติต่อไป
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีผลต่อทิศทางกาหนดพั นธกิจ 4 ด้ านของ
มหาวิทยาลัย ได้ แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยานี้ เป็ นการดาเนินการให้ สอดคล้ องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย โดยให้ มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้ องตามความต้ องการและความ
จาเป็ นของสังคม ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้ นการวิจัยและใฝ่ รู้ท่สี ามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดชี วิ ต และดาเนิ นการตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ที่
กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังเป็ นการผลิตครู
อาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาด้ า นชี ว วิ ท ยา ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเนื้ อหาสาระทาง
วิทยาศาสตร์ เน้ นชีววิทยาได้ อย่างถูกต้ องและทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่ รู้ มีการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ จนสร้ างนวัตกรรมการวิจัยที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาไทยในระดับการศึกษาต่าง ๆ ได้
อย่างสร้ างสรรค์ และตั้งมั่นอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู จนสามารถถ่ายทอดความรู้ผสมผสานกับความ
เป็ นไทยสู่ผ้ ูเรี ยน และสร้ างงานวิจัยด้ วยตนเองเพื่อพัฒนาประเทศให้ เจริญก้ าวหน้ าในทุก ๆ ด้ า น
อย่างมีประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ไม่มีรายวิชาที่กาหนดให้ นิสิตหลักสูตรอื่นมา
เรียน แต่นิสติ ในหลักสูตรนี้เรียนร่วมกับนิสิตในหลักสูตรอื่น ตามประกาศของบัณฑิตวิ ทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และตามความต้ องการของนิสติ ดังนี้
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1. วิชาพื้นฐานทางการศึกษา ซึ่งเป็ นวิชาบังคับสาหรับนิสิตทุกคนในหลักสูตรการศึกษา ซึ่งจัด
สอนโดยอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์โดยทางบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผู้ดาเนินการประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์
2. สาหรับนิสิตในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตทุกสาขาที่ไม่มีพ้ ื นฐานทางการศึกษา ต้ องเรียน
รายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาเพิ่มเติม ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง หรือได้ รับอนุ มัติให้ มีการยกเว้ น
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในหมวดรายวิชา
เลือก นิสติ สามารถเรียนรายวิชาต่าง ๆ จากหลักสูตรอื่นทั้งในและนอกคณะวิทยาศาสตร์ นอกเหนือจาก
หมวดวิชาเลือกที่ปรากฏในหลักสูตรนี้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และดาเนินตามขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกาหนด
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การเรียนรู้ชีววิทยา ทาให้ เข้ าใจธรรมชาติและส่งเสริมความเจริญงอกงามของมนุษย์
1.2 ความสาคัญ
ครูมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาและกอบกู้วิกฤตของชาติในปั จจุ บัน โดยมีหน้ าที่สร้ างคน
สร้ างความรู้ และพัฒนาวิทยาการต่าง ๆ ทั้งมวล ครูท่วั โลกมีพันธกิจและภารกิจร่วมกันในการแก้ ไข
วิกฤตของโลก โดยการให้ การศึกษาที่ดีท่สี ดุ เพื่อสร้ างคนดี คนเก่ง คนมีความสุขที่เป็ นพลเมืองและ
พลโลก พร้ อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก ชีววิทยาเป็ นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่ง
ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาชาติในลักษณะองค์รวม โดยทาให้ คนเข้ าใจชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่าง
ชีวิตกับชีวิตอื่นและสิ่งแวดล้ อม การส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้ าใจถ่องแท้ ในเนื้อหาวิชา และมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้อย่างมีวิจารณญาณ และจัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยานี้เป็ นการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
ให้ ทนั สมัยและลดความซา้ ซ้ อนของเนื้อหาบางรายวิชา เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม
และประเทศชาติ และสอดคล้ องกับการปฏิรูปการศึกษาไทย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวง
ศึกษาธิการ นอกจากนั้นหลักสูตรปรับปรุงนี้ ยังเน้ นการเพิ่มศักยภาพครูชีววิทยาให้ สามารถนาความรู้
ไปพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง การค้ นคว้ า และวิจัยด้ านการเรียนการสอน รวมทั้งบูรณาการความรู้
และนาไปใช้ ได้ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ ปัญหาโดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็ นระบบ จนสามารถขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในมิติการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับการศึกษา
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ในการปรั บปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ เปิ ดช่องทางในการจัดการเรียนการสอนสาหรั บนิสิตที่เรียน
สาขาชีววิทยาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ อง ที่ไม่มีพ้ ืนฐานทางการศึกษาและต้ องการรับใบประกอบวิชาชีพ
ครูเพื่อประกอบอาชีพครูในอนาคต และสอดคล้ องกับการผลิตครูสาหรับห้ องเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วย
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ภายใต้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดย
มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความรู้ทางชีววิทยาในมุมกว้ างและลึกซึ้ง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ กับการเรียนการ
สอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการถ่ายทอดเผยแพร่
ความรู้และงานวิจัยสู่ชุมชนได้
3. มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และทางานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้ านชีววิทยา
หรืองานวิจัยด้ านชีววิทยาที่มีประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพ
4. มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นาและเป็ นผู้ตามที่ดีในการพัฒนาวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีการพัฒนายุทธศาสตร์
และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้ วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิ ดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร ดังนี้
พ.ศ. 2556
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
พ.ศ. 2557
เริ่มใช้ หลักสูตรฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2557-2558
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรโดยนิสติ และอาจารย์
พ.ศ. 2559-2560
ติดตาม รวบรวม ประมวลผลการประเมินการใช้ หลักสูตร
พ.ศ. 2561
ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมิน และสถานการณ์ภายนอก
ด้ านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
แผนพัฒนา/แผนการ
เปลีย่ นแปลง
การพัฒนาหลักสูตร
1. ประเมินผลและติดตาม
การใช้ หลักสูตร

กลยุทธ์
1. ให้ นิสติ และอาจารย์
ประเมิน-ผลการจัดการ
เรียนรู้
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1. มคอ. 5 และ มคอ. 7
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ของรายวิชาและหลักสูตร
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2.1 รายงานผลการประเมิน
2. นาผลการดาเนินงานที่
การจัดการเรียนการสอน
รายงานใน มคอ. 7 มาเป็ น
ของแต่ละรายวิชาจากนิสติ
ข้ อมูลในการปรับปรุง
และอาจารย์
2.2 รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่บรรจุวาระการนาผล
ประเมินมาใช้ ปรับปรุง
หลักสูตร

แผนพัฒนา/แผนการ
เปลีย่ นแปลง

2. จัดทาหลักสูตรปรับปรุง
ฉบับร่าง

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้ /หลักฐาน

3. ประเมินความพึงพอใจของ 3. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบัณฑิต
บัณฑิตและผู้ใช้ บัณฑิต
และผู้ใช้ บัณฑิต
4. วิเคราะห์สถานการณ์ภาย- 4. สรุปผลการประเมินและ
นอกที่มีผลกระทบต่อการ
บทผลิตบัณฑิต
วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง
1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน 1. รายงานผลการวิพากษ์
การศึกษาจากภาครัฐ เอกชน
หลักสูตรฉบับร่าง
และศิษย์เก่ามาวิพากษ์
หลักสูตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ สอด- 2. หลักสูตรฉบับปรับปรุง
คล้ องกับผลการวิพากษ์

การพัฒนาการเรียนการสอน
1. พัฒนาบุคลากรด้ านการ สนับสนุนให้ อาจารย์ได้ รับการ
เพิ่มพูนความรู้ด้านการเรียน
เรียนการสอน
การสอน
2. พัฒนาบุคลากรด้ านการ 1. สนับสนุนให้ อาจารย์ทาวิจัย
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การสอน
2. สนับสนุนให้ มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2557

ร้ อยละของอาจารย์ท่ไี ด้ รับการ
เพิ่มพูนความรู้ด้านการเรียน
การสอน
1. ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่
มีงานวิจัย
2. ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่
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3. สนับสนุนให้ อาจารย์เข้ า
3. ร้ อยละของอาจารย์ประจา
ร่วมการประชุมวิชาการและ
ที่เข้ าร่วมการประชุม
เสนอผลงานวิจัยในประเทศ
วิชาการหรือนาเสนอผลงาน
และนานาชาติ
วิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ
4. สนับสนุนให้ อาจารย์ทาวิจัย 4. ร้ อยละของอาจารย์ประจา
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่ทาวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
อื่น
5. บูรณาการการเรียนการ
5. ร้ อยละของกิจกรรมหรือ
สอนและงานวิจัยกับการ
โครงการบริการวิชาการและ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
วิชาชีพที่ตอบสนองความ
เพื่อพัฒนาสังคมและ
ต้ องการของสังคม เสริมสร้ าง
ประเทศ
การพัฒนาสังคมและประเทศ
ชาติ
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอ้ น
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ตามความเห็นชอบของกรรมการบริ หารหลักสูตร และ
เป็ นไปตามข้ อ บังคับมหาวิ ทยาลัยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับ บั ณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 1 ข้ อที่ 6
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ข้ อที่ 7 และข้ อที่ 8
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้ น
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
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2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
คุณสมบัติสาหรับผู้เข้ าศึกษาแบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
1. มีคุณสมบัติท่วั ไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 3 ข้ อ 17
2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ ายในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตหรือหลักสูตรวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการศึกษารายวิชาชีววิทยามาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. ผ่านการคัดเลือกเข้ าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติสาหรับผู้เข้ าศึกษาแบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
1. มีคุณสมบัติท่วั ไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 3 ข้ อ 17
2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
3. เป็ นผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่มี ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งคุณสมบัติการเป็ นผู้รับทุนเป็ นไปตามประกาศของแหล่งทุน
4. ผ่ านการคัดเลื อกเข้ าศึ กษาในหลั กสูตรการศึ กษามหาบั ณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ปัญหาของนิสิตแรกเข้ าแยกออกเป็ น 2 ประเด็นตามการศึกษาระดับปริญญาตรีของนิสิต
แรกเข้ า ดังนี้
1. นิสิตที่จบการศึ กษาด้ านวิทยาศาสตร์ และอาจมีประสบการณ์การสอนค่อนข้ างน้ อย จะมี
ทักษะด้ านการจัดการเรียนการสอนหรือเทคนิคการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการสอนค่อนข้ างน้ อย
2. นิสติ ที่จบการศึกษาด้ านวิทยาศาสตรศึกษา จะมีความรู้ความเข้ าใจเนื้อหาวิชาชีววิทยาเชิง
ลึกไม่ถ่องแท้หรือเกิดความเข้ าใจคลาดเคลื่อน
นอกจากนี้นิสติ แรกเข้ าทั้งหมดยังมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความคิดริเริ่ม ใน
การทาวิจัยค่อนข้ างน้ อย รวมถึงมีทกั ษะด้ านการใช้ ภาษา การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่อนข้ างน้ อย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขเพือ่ แก้ปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1. เสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่ อแต่งตั้งที่ปรึกษาทั่วไป ซึ่งทาหน้ าที่ในการดูแลการจัดการเรี ยน
การสอนของนิสติ ในแต่ละรุ่น
2. จัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจในเนื้อหาชีววิทยาอย่างบูรณาการ
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3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้ วยการปฏิบัติการสอนในสภาพห้ องเรียนจริง
4. จัดให้ นิสิตได้ ฝึกประสบการณ์การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความคิด ริ เริ่ มในการ
ทางานวิจัย
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ นิสิตได้ สืบค้ นและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ในการนาเสนองาน
6. สนับสนุนให้ นิสติ เข้ าร่วมฟั งสัมมนาวิชาการในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ หรือนาเสนอผลงาน
วิจัยของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ในที่ประชุมวิชาการ
2.5

แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
ระดับ
ชั้นปี ที่1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2557
10
10
-

จานวนนิสติ แต่ละปี การศึกษา*
2558 2559 2560
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
-

2561
10
10
20
10

จานวนนิสติ แต่ละปี การศึกษา
2558 2559 2560
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
-

2561
10
10
20
10

แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
ระดับ
ชั้นปี ที่1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2.6

2557
10
10
-

งบประมาณตามแผน
งบประมาณของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

หมวด
หมวดค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกิต × 600 บาทต่อชั่วโมง × 15
ครั้งต่อภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือค่าใช้ จ่ายต่อปี ×
2 ปี )
ค่าใช้ จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้ างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ
กิจกรรมนิสติ )
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่าย

ยอดสะสม (ต่อหัว)

216,000
455,000
20,000
20,000
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ค่าครุภัณฑ์ท่ใี ช้ สาหรับนิสติ
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออื่น ๆ แล้ วแต่หลักสูตร
 ค่าใช้ จ่ายรวม
 ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จานวนนิสติ ขั้นต่า 20 คน)
หมวดค่าใช้สอยส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือสาธารณูปโภค ร้ อยละ 15
หมวดค่าจัดการเรียนการสอน
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 × 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 × 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 × 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 × 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

20,000
731,000
-

36,550
35,000

7,000
7,000
21,000
20,000
20,000
21,000
28,608
8,720
6,000
2,080
11,808

21,000
28,608

141,158

2.7

ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบโอนหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้ อที่ 38 และข้ อที่ 39
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
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ให้ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
ให้ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร
แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา
2. หมวดวิชาบังคับ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือก
4. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
5. ปริญญานิพนธ์
รวม

จานวนหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

6
17
10
7
4
12
39

แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา
2. หมวดวิชาบังคับ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือก
4. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
5. ปริญญานิพนธ์
รวม

จานวนหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

10
15
10
5
3
8
12
48

3.1.3 รายวิชา
แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
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1. หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา กาหนดให้ เรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้
พฐ 501 ชีวิตและการศึกษา
FE 501 Life and Education
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้ างและสื่อสารความรู้
FE 502 Technology and Research for Knowledge
Construction and Communication
2. หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้ เรียน 17 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 วิชาแกน กาหนดให้ เรียน 10 หน่วยกิต ดังนี้
ชว 590 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา
BI 590 Curriculum and Learning Management in
Biology
ชว 693 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 1
BI 693 Seminar in Biological Education I
ชว 694 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 2
BI 694 Seminar in Biology Education II
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
SCE
Langauge and Culture for Science and
Mathematics Communication
501
วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
SCE
Research for Learning Development in
502
Sciences and Mathematics

2.2
ชว 506
BI 506
ชว 593
BI 593
ชว 594
BI 594

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(1-2-3)

3(2-2-5)

วิชาเอก กาหนดให้ เรียน 7 หน่วยกิต ดังนี้

โครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์
Cell Structures and Functions
การวิจัยทางชีววิทยา
Research in Biology
สถิติการวิจัยทางชีววิทยา
Statistics for Biological Research

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

3. หมวดวิชาเลือก กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ดังนี้
ก. กลุ่มวิชาชีววิทยา
ชว 501

หัวข้ อพิเศษทางชีววิทยา 1
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2(1-3-2)
14

BI 501
ชว 502
BI 502
ชว 503
BI 503
ชว 512
BI 512
ชว 515
BI 515
ชว 516
BI 516
ชว 517
BI 517
ชว 519
BI 519
ชว 543
BI 543
ชว 548
BI 548
ชว 551
BI 551
ชว 553
BI 553

Special Topics in Biology I
หัวข้ อพิเศษทางชีววิทยา 2
Special Topics in Biology II
วิวัฒนาการ
Evolution
กายวิภาคศาสตร์ของพืชขั้นสูง
Advanced Plant Anatomy
สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพืชมีทอ่ ลาเลียง
Comparative Morphology of Vascular Plants
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
Plant Molecular Biology
การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
Advanced Plant Cell and Tissue Culture
ความหลากหลายของพืช
Plant Diversity
พันธุวิศวกรรม
Genetic Engineering
พันธุศาสตร์ระดับเซลล์
Cytogenetics
วิทยาระบบประสาทและต่อมไร้ ทอ่
Neuroendocrinology
สรีรวิทยาความเครียดของพืช
Stress Physiology of Plant

ชว 554
BI 554
ชว 561
BI 561
ชว 564
BI 564
ชว 565
BI 565
ชว 581
BI 581
ชว 604

สรีรวิทยาของพืชขั้นสูง
Advanced Plant Physiology
ชีววิทยาสิ่งแวดล้ อมและการอนุรักษ์
Environmental Biology and Conservation
ชลธีวิทยา
Limnology
ความหลากหลายของสัตว์
Animal Diversity
ไมโครเทคนิค
Microtechnique
ชีววิทยาประชากร
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3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
4(3-3-6)
3(2-3-4)
4(3-3-6)
3(2-3-4)

4(3-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
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BI 604
ชว 613
BI 613
ชว 643
BI 643

Population Biology
โครงสร้ างและหน้ าที่ของพืช
Plant Structures and Functions
ชีวสารสนเทศ
Bioinformatics
ข. กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

วจช 531
SMB
531
วจช 571
SMB
571
วจช 573
SMB
573
วจช 574
SMB
574
วจช 576
SMB
576
ทช 501
BT 501
ทช 613
BT 613

สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ข้นั สูง
Advanced Microbial Physiology

3(2-3-4)

จุลชีววิทยาของอาหารหมัก
Microbiology of Fermented Foods

3(2-3-4)

กรรมวิธขี องกระบวนการหมัก
Fermentation Process

4(2-6-4)

เทคโนโลยีของเอนไซม์
Enzyme Technology

3(2-3-4)

ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
Yeast and Yeast Technology

3(2-3-4)

หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Principles of Biotechnology
ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
Molecular Systematics and Evolution
ค. กลุ่มวิชาชีววิทยาศึกษา

3(3-0-6)

ชว 507 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับครูชีววิทยา
BI 507 Computer Aided Instruction for Biology
Teacher
ชว 596 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนชีววิทยา
BI 596 Action Research in Biology Classroom
ชว 685 การสอนชีววิทยาอย่างเข้ ม
BI 685 Intensive Biology Teaching

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2557

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

3(2-3-4)

2(0-6-0)

2(1-2-3)
2(1-3-2)
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4. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
5. ปริญญานิพนธ์ สาหรับหลักสูตรปริญญาโทแบบ ก2 จานวน 12 หน่วยกิต
ชว 699 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
BI 699 Thesis
แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
1. หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา กาหนดให้ เรียน 10 หน่วยกิต ดังนี้
ศษ 511
ED 511
ศษ 512
ED
512
ศษ 513
ED
513
ศษ 514
ED
514
ศษ 521
ED
521

ปรัชญาและจริยธรรมความเป็ นครู
Philosophy and Teacher’s Professional Ethics
จิตวิทยาและการแนะแนวสาหรับครู
Psychology and Guidance for Teachers

2(1-2-3)

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Education Technology in
Education
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance

2(1-2-3)

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Evaluation and Assessment

2(2-0-4)

2. หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้ เรียน 15 หน่วยกิต ดังนี้
2.1
วิชาแกน
กาหนดให้ เรียน 10 หน่วยกิต ดังนี้
ชว 590 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา
BI 590 Curriculum and Learning Management in
Biology
ชว 693 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 1
BI 693 Seminar in Biological Education I
ชว 694 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 2
BI 694 Seminar in Biology Education II
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
SCE
Langauge and Culture for Science and
Mathematics Communication
501
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2(2-0-4)

2(2-0-4)

3(2-2-5)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
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วทศ 502
SCE
502

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Research for Learning Development in
Sciences and Mathematics

3(2-2-5)

2.2 วิชาเอก กาหนดให้ เรียน 5 หน่วยกิต ดังนี้
ชว 506
BI 506
ชว 685
BI 685

โครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์
Cell Structures and Functions
การสอนชีววิทยาอย่างเข้ ม
Intensive Biology Teaching

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

3. หมวดวิชาเลือก กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ดังนี้
ก. กลุ่มวิชาชีววิทยา
ชว 501
BI 501
ชว 502
BI 502
ชว 503
BI 503
ชว 512
BI 512
ชว 515
BI 515
ชว 516
BI 516
ชว 517
BI 517
ชว 519
BI 519
ชว 543
BI 543
ชว 548
BI 548
ชว 551
BI 551

หัวข้ อพิเศษทางชีววิทยา 1
Special Topics in Biology I
หัวข้ อพิเศษทางชีววิทยา 2
Special Topics in Biology II
วิวัฒนาการ
Evolution
กายวิภาคศาสตร์ของพืชขั้นสูง
Advanced Plant Anatomy
สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพืชมีทอ่ ลาเลียง
Comparative Morphology of Vascular Plants
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
Plant Molecular Biology
การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
Advanced Plant Cell and Tissue Culture
ความหลากหลายของพืช
Plant Diversity
พันธุวิศวกรรม
Genetic Engineering
พันธุศาสตร์ระดับเซลล์
Cytogenetics
วิทยาระบบประสาทและต่อมไร้ ทอ่
Neuroendocrinology
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2(1-3-2)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
4(3-3-6)
3(2-3-4)
4(3-3-6)
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ชว 553 สรีรวิทยาความเครียดของพืช
BI 553 Stress Physiology of Plant

3(2-3-4)

ชว 554
BI 554
ชว 561
BI 561
ชว 564
BI 564
ชว 565
BI 565
ชว 581
BI 581
ชว 594
BI 594
ชว 604
BI 604
ชว 613
BI 613
ชว 643
BI 643

สรีรวิทยาของพืชขั้นสูง
Advanced Plant Physiology
ชีววิทยาสิ่งแวดล้ อมและการอนุรักษ์
Environmental Biology and Conservation
ชลธีวิทยา
Limnology
ความหลากหลายของสัตว์
Animal Diversity
ไมโครเทคนิค
Microtechnique
สถิติการวิจัยทางชีววิทยา
Statistics for Biological Research
ชีววิทยาประชากร
Population Biology
โครงสร้ างและหน้ าที่ของพืช
Plant Structures and Functions
ชีวสารสนเทศ
Bioinformatics
ข. กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

4(3-3-6)

วจช 531
SMB
531
วจช 571
SMB
571
วจช 573
SMB
573
วจช 574
SMB
574

สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ข้นั สูง
Advanced Microbial Physiology

3(2-3-4)

จุลชีววิทยาของอาหารหมัก
Microbiology of Fermented Foods

3(2-3-4)

กรรมวิธขี องกระบวนการหมัก
Fermentation Process

4(2-6-4)

เทคโนโลยีของเอนไซม์
Enzyme Technology

3(2-3-4)
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3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
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วจช 576
SMB
576
ทช 501
BT 501
ทช 613
BT 613

ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
Yeast and Yeast Technology

3(2-3-4)

หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Principles of Biotechnology
ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
Molecular Systematics and Evolution

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

ค. กลุ่มวิชาชีววิทยาศึกษา
ชว 507 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับครูชีววิทยา
BI 507 Computer Aided Instruction for Biology
Teacher
ชว 596 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนชีววิทยา
BI 596 Action Research in Biology Classroom

2(0-6-0)

2(1-2-3)

4. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
กาหนดให้ เรียนจานวน 8 หน่วยกิต ดังนี้
ศษ 531
ED
531
ศษ 532

การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
Practicum in Professional of Teaching

2(0-4-2)

การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู

6(0-126)

ED
532

Internship in Professional of Teaching
5. ปริญญานิพนธ์ สาหรับหลักสูตรปริญญาโทแบบ ก2 จานวน 12 หน่วยกิต

ชว 699 ปริญญานิพนธ์
BI 699 Thesis
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12 หน่วยกิต

20

ความหมายของรหัสวิชา
1. ความหมายของรหัสตัวอักษร
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา
ชว หรือ BI
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา
วจช หรือ SMB
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช หรือ BT
หมายถึง
รายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
พฐ หรือ FE
ศษ หรือ ED
2. ความหมายของรหัสตัวเลข
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึง ชั้นปี ที่เปิ ดสอน
เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึง หมวดวิชา
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
3. ความหมายของเลขรหัสตัวกลาง จาแนกตามหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้
เลขรหัสตัวกลาง กลุ่มวิชาชีววิทยา (ชว) เลขรหัสตัวกลาง กลุ่มวิชาจุลินทรีย ์ (วจช)
0 หมายถึง เซลล์-ชีววิทยาทั่วไป
0 หมายถึง ทั่วไป
1 หมายถึง พฤกษศาสตร์
1 หมายถึง พันธุศาสตร์
2 หมายถึง สัตววิทยา
2 หมายถึง สัณฐานวิทยา
3 หมายถึง จุลชีววิทยา
3 หมายถึง สรีรวิทยา
4 หมายถึง พันธุศาสตร์และการเจริญ
4 หมายถึง วิทยาภูมิค้ ุมกัน
5 หมายถึง สรีรวิทยา
5 หมายถึง โรคและการติดเชื้อ
6 หมายถึง นิเวศวิทยา
6 หมายถึง ขั้นสูง
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7
8
9

7
8
9

หมายถึง ชีววิทยาประยุกต์
หมายถึง เทคนิคทางชีววิทยา
หมายถึง วิจัย

เลขรหัสตัวกลาง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(ทช)
0 หมายถึง พื้นฐาน
1 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
2 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
4 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์

หมายถึง ประยุกต์
หมายถึง การวิจัยและสัมมนา
หมายถึง เทคนิค

เลขรหัสตัวกลาง หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา
1 หมายถึง กลุ่มวิชาความเป็ นครู
2 หมายถึง กลุ่มวิชาแกน
3 หมายถึง กลุ่มฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู

4. ความหมายของเลขรหัสวิชาแสดงจานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3
3.1.4 แผนการศึกษา
แบบ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชานั้น
จานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี
จานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ
จานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้ วยตนเอง

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา
พฐ 501 ชีวิตและการศึกษา

หน่วยกิต
หน่วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
3
หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา
3
3(3-0-6) พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่ อ 3(3-0-6)
สร้ างและสื่อสารความรู้
5
3
หมวดวิชาบังคับ: วิชาแกน
หมวดวิชาบังคับ: วิชาแกน
ชว 590 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชีววิทยา
3
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อ- 2(1-2-3) หมวดวิชาบังคับ: วิชาเอก
สารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
ชว 594 สถิตกิ ารวิจัยทางชีววิทยา
4
หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
2
หมวดวิชาบังคับ: วิชาเอก
ชว 506 โครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์ 3(3-0-6)
ชว 593 การวิจัยทางชีววิทยา
1(0-3-0)
รวม
รวม
12
หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
1
หมวดวิชาบังคับ: วิชาแกน
หมวดวิชาบังคับ: วิชาแกน
1(0-2-1) ชว 694 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 2
ชว 693 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 1
หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
ปริญญานิพนธ์
2
ชว 699 ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ชว 699 ปริญญานิพนธ์
6
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หน่วยกิต
1
1(0-2-1)
6
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รวม

9

รวม

7

แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา
ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็ น
ครู
ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนว
สาหรับครู
หมวดวิชาบังคับ: วิชาแกน
ชว 590 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ชีววิทยา
ชว 693 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 1

หน่วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา
4
2(1-2-3) ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
2(2-0-4) ศษ 514 การประกันคุณภาพทางการ
ศึกษา
ศษ 521 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
6
หมวดวิชาบังคับ: วิชาแกน
3(2-2-5) ชว 694 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 2

หน่วยกิต
6
2(1-2-3)

1(0-2-1) วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2(1-2-3)

3(2-2-5)

วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาบังคับ: วิชาเอก
5
ชว 506 โครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์ 3(3-0-6) หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
2(1-3-2) ศษ 531 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ชว 685 การสอนชีววิทยาอย่างเข้ ม
ระหว่างเรียน
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

15
หน่วยกิต
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รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

2(2-0-4)
2(2-0-4)
4
1(0-2-1)

3
2
2(1-2-3)
15
หน่วยกิต
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ปริญญานิพนธ์
6
ปริญญานิพนธ์
ชว 699 ปริญญานิพนธ์
6
ชว 699 ปริญญานิพนธ์
หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
6
ศษ 532 การปฏิบตั กิ ารสอนและฝึ กประสบ- 6(0-12-6)
การณ์วิชาชีพครู
รวม

12

รวม

6
6

6

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
2(1-3-2)
ชว 501 หัวข้ อพิเศษทางชีววิทยา 1
BI 501 Special Topics in Biology I
ศึ กษาหั วข้ อที่น่ าสนใจทางชี ววิ ทยา การค้ นคว้ า เทคนิ ค และวิ ธีการที่พัฒนาขึ้นเพื่ อความ
ก้ าวหน้ าทางชีววิทยา ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
3(2-3-4)
ชว 502 หัวข้ อพิเศษทางชีววิทยา 2
BI 502 Special Topics in Biology II
ศึกษาวิทยาการใหม่ท่กี ้ าวหน้ าทางชีววิทยาอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ วิธีการใหม่
ที่ทนั สมัย ในด้ านการเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้ อม และด้ านอื่น ๆ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
3(3-0-6)
ชว 503 วิวัฒนาการ
BI 503 Evolution
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละแนวความคิ ดเกี่ย วกับ วิ วั ฒ นาการ การก าเนิ ดของเอกภพ โมเลกุ ล
อินทรี ย์ เซลล์โพรแคริ โอตและยูแคริโอต การเกิดสปี ชีส์ใหม่ ความสัมพั นธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับ
โมเลกุล วิ วัฒนาการของพื ชและสัตว์ กลไกการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างของประชากร ตลอดจนกลไกที่
เกี่ยวข้ องกับการแข่งขัน และการคัดเลือกทางเพศ
3(3-0-6)
ชว 506 โครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์
BI 506 Cell Structures and Functions
ศึกษาโครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์ สารชีวโมเลกุล พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและการ
ประยุกต์
2(0-6-0)
ชว 507 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับครูชีววิทยา
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BI 507 Computer Aided Instruction for Biology
Teacher
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแบบแผนการใช้ คอมพิ วเตอร์สาหรั บสอนชีววิทยา การสร้ างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากโปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ วิธีการนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ การเรียนการ
สอน และการวัดประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนด้ วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-3-4)
ชว 512 กายวิภาคศาสตร์ของพืชขั้นสูง
BI 512 Advanced Plant Anatomy
ศึ กษาโครงสร้ างของเซลล์ และเนื้ อเยื่อในระบบเนื้ อเยื่อผิว ระบบเนื้ อเยื่อพื้ น และระบบ
เนื้อเยื่อลาเลียง ในเรื่องลักษณะเฉพาะ หน้ าที่ การเรียงตัว วิวัฒนาการ การเจริญเติบโตและการแปรสภาพของ
เซลล์ และเนื้ อเยื่ อในการเจริ ญเติบ โตระยะปฐมภูมิ และทุ ติยภูมิ ของอวั ยวะพื ชเน้ น หนั กในพื ชดอก
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ท่มี ีคุณค่าต่ออนุกรมวิธานพืช และมีปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย
3(2-3-4)
ชว 515 สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพืชมีทอ่ ลาเลียง
BI 515 Comparative Morphology of Vascular Plants
ศึกษาสัณฐานของพืชมีทอ่ ลาเลียง เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้ างตามประวัติการวิวัฒนาการ
ของพืช
3(3-0-6)
ชว 516 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
BI 516 Plant Molecular Biology
ศึ กษา วิ เคราะห์ และวิ จารณ์ กระบวนการต่ าง ๆ ในพื ชชั้ นสูงในระดั บชี ววิ ทยาโมเลกุ ล
โครงการจีโนมของพืช และการประยุกต์ใช้ พืชตัดแต่งพันธุกรรม
3(3-0-6)
ชว 517 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
BI 517 Advanced Plant Cell and Tissue Culture
ศึกษาพัฒนาการของเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช
เพื่อการใช้ ประโยชน์ในการขยายพันธุ์พืชและการผลิตสารทุติยภูมิต้ังแต่ระดับห้ องปฏิบัติการจนถึงระดับ
อุตสาหกรรม และการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้ เทคโนโลยีระดับสูง เช่น การก่อกลายพันธุ์ การผลิตลูกผสม
ข้ ามสปี ชีส์ การช่วยชีวิตลูกผสม และพันธุวิศวกรรม เพื่อประโยชน์ท้งั ด้ านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
ชว 519 ความหลากหลายของพืช
BI 519 Plant Diversity
ศึกษาโครงสร้ าง การจัดจาแนก วิวัฒนาการ วัฏจักรชีวิต และพัฒนาการของพืชกลุ่มต่างๆ
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ และความสาคัญของความหลากหลายของพืชต่อมนุษย์ และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้ องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
4(3-3-6)
ชว 543 พันธุวิศวกรรม
BI 543 Genetic Engineering
ศึกษาโครงสร้ างและหน้ าที่ของดีเอ็นเอ การเตรียมดีเอ็นเอสาหรับการโคลน เอนไซม์ท่ี
ใช้ ในการโคลนยีน เวคเตอร์ การโคลนยีน การตรวจหาโคลนที่ต้องการ การวิเคราะห์และตรวจสอบดีเอ็น
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เอที่โคลนได้ การถ่ายฝากยีนในยูแคริโอต การดัดแปลงพันธุกรรมในพืชและสัตว์ (จีเอ็มโอ) โครงการ
จีโนมมนุษย์ การบาบัดด้ วยยีน และชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้ น
3(2-3-4)
ชว 548 พันธุศาสตร์ระดับเซลล์
BI 548 Cytogenetics
ศึกษาโครงสร้ างและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และโครโมโซมในระหว่างการแบ่งเซลล์แบบ
ไมโทซิสและไมโอซิส ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของโครโมโซมกับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ปั จจัยที่ทาให้ โครโมโซมผิดปกติท้งั ทางด้ านรูปร่ างและจานวน และมีปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย
4(3-3-6)
ชว 551 วิทยาระบบประสาทและต่อมไร้ ทอ่
BI 551 Neuroendocrinology
ศึกษาโครงสร้ างและสมบัติเชิงชีววิทยาของอวัยวะในระบบประสาทและระบบต่อมไร้ ท่อของ
สัตว์และมนุษย์ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
3(2-3-4)
ชว 553 สรีรวิทยาความเครียดของพืช
BI 553 Stress Physiology of Plant
ศึกษาความหมายและชนิดของความเครี ยด ผลของความเครี ยดที่มีต่อการเจริ ญเติบโตของ
พืช การหลีกเลี่ยงความทนทาน และความต้ านทานต่อความเครียด และกลไกที่ก่อให้ เกิดความเครียด
4(3-3-6)
ชว 554 สรีรวิทยาของพืชขั้นสูง
BI 554 Advanced Plant Physiology
ศึ ก ษางานวิ จั ย และพั ฒ นาขั้ น สู ง ในสาขาวิ ช าสรี ร วิ ท ยาของพื ช สภาพน้า ในพื ช การ
แลกเปลี่ยนก๊าซ ชีวเคมีของพืช การเจริญและพัฒนาการของพืช
3(3-0-6)
ชว 561 ชีววิทยาสิ่งแวดล้ อมและการอนุรักษ์
BI 561 Environmental Biology and Conservation
ศึกษาหลักการและแบบแผนทางชีววิทยาสิ่งแวดล้ อมและการอนุ รักษ์โดยมุ่งถึงอิทธิพล
ของระบบนิเวศและกระแสวิวัฒนาการที่ส่งผลต่อกระบวนการเกิดและการผันแปร ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีวมณฑล ซึ่งประกอบด้ วยชีวภูมิศาสตร์ สภาวะอากาศโลก กระบวนการและการทางานของ
ระบบนิเวศ การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ สภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ชีววิทยาของชนิดพันธุบ์ ุกรุก กลยุทธ์
การจัดการเชิงอนุรักษ์ส่คู วามสมดุลแบบยั่งยืนของทรัพยากรชีวภาพ
3(2-3-4)
ชว 564 ชลธีวิทยา
BI 564 Limnology
ศึกษาสิ่งแวดล้ อมของแหล่งนา้ จืดและแม่นา้ ลาคลอง ตลอดจนแหล่งนา้ กร่ อย และที่ราบ
ลุ่ ม น้าท่วมถึ ง เปรี ยบเทียบสมบั ติ ทางกายภาพ เคมี และชี วภาพ รวมถึ งพื ชและสัตว์ น้า และความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้ อม และมีปฏิบัติการสอดคล้ องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
ชว 565 ความหลากหลายของสัตว์
3(2-3-4)
BI 565 Animal Diversity
ศึกษาธรรมชาติ พฤติกรรม กาเนิด และวิวัฒนาการ แหล่งที่อยู่ ความสัมพันธ์ในระบบ
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นิเวศ และความสาคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์ในกลุ่มต่างๆ ตามระดับอนุ กรมวิธาน เน้ นสัตว์ท่พี บใน
ประเทศไทย และมีปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
3(0-6-3)
ชว 581 ไมโครเทคนิค
BI 581 Microtechnique
ศึกษาวิธกี ารที่ใช้ เตรียมตัวอย่างพืชและสัตว์ สาหรับการศึกษาและวิจัยทางชีววิทยา
3(2-2-5)
ชว 590 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา
BI 590 Curriculum and Learning Management in
Biology
การวิเคราะห์ขอบเขตและเนื้อหาวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา เทคนิคการสอนชีววิทยา การวัดและการประเมินผล
ในการสอนวิชาชีววิทยา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนใน
ด้ านความรู้ทางชีววิทยา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติตน
ให้ สอดคล้ องกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ชว 593
การวิจัยทางชีววิทยา
1(0-3-0)
BI 593 Research in Biology
ธรรมชาติของการวิจัย เทคนิคการสืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและฐานข้ อมูล การเขียนเค้ าโครงงานวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การนาเสนองานวิจัย และ
แนวทางในการทางานวิจัยทางชีววิทยาด้ านต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการทาปริญญานิพนธ์และต่อยอด
สู่งานวิจัยด้ านชีววิทยาและชีววิทยาศึกษา
3(3-0-6)
ชว 594 สถิติการวิจัยทางชีววิทยา
BI 594 Statistics for Biological Research
พารามิเตอร์และค่าสถิติ การประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน
การวางแผนการทดลอง สหสัมพันธ์และการถดถอย สถิติไม่องิ พารามิเตอร์ หลักการเลือกใช้ สถิติเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล การอ่าน เขียน และตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมข้ อมูลและแปลผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2(1-2-3)
ชว 596 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนชีววิทยา
BI 596 Action Research in Biology Classroom
ความหมาย วิธีการดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนชีววิทยา วิเคราะห์สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในการ
จัดการเรียนการสอนชีววิทยา การเก็บรวบรวมของมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การนาเสนอข้ อมูล
วิจัยเชิงปฏิบัติการ และการเขียนรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนชี ววิทยา
3(3-0-6)
ชว 604 ชีววิทยาประชากร
BI 604 Population Biology
ศึกษาประชากรโดยผสมผสานความรู้พันธุศาสตร์ประชากร นิเวศวิทยาประชากร และ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
3(3-0-6)
ชว 613 โครงสร้ างและหน้ าที่ของพืช
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BI 613 Plant Structures and Functions
ศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืชตั้งแต่ระดับโมเลกุล ถึงอวัยวะ และระบบต่าง ๆ
3(2-3-4)
ชว 643 ชีวสารสนเทศ
BI 643 Bioinformatics
การใช้ อนิ เตอร์เน็ตและซอฟต์แวร์เพื่อค้ นหาข้ อมูลลาดับเบสของดีเอ็นเอและลาดับกรดอะมิโน
ที่มีอยู่ในฐานข้ อมู ล เพื่ อประโยชน์ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากจีโนมของสิ่งมีชีวิต และศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ
ชว 685 การสอนชีววิทยาอย่างเข้ ม
2(1-3-2)
BI 685 Teaching Intensive Biology
ศึกษาเนื้อหาวิชาชีววิทยาทั่วไป วิเคราะห์ ฝึ กสอน เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ และสร้ าง
สื่อประกอบการสอนชีววิทยาทั่วไปอย่างเข้ ม
ชว 693
1(0-2-1)
สัมมนาชีววิทยาศึกษา 1
BI 693 Seminar in Biology Education I
ฝึ กให้ นิสิตค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอผลงานการวิจัยทางชีววิทยาและชีววิทยา
ศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับปริ ญญานิพนธ์ โดยการให้ สัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่ อเป็ นพื้นฐานในการทา
ปริญญานิพนธ์และการนาเสนอผลงานวิจัย
1(0-2-1)
สัมมนาชีววิทยาศึกษา 2
Seminar in Biology Education II
ฝึ กให้ นิสติ ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอผลงานการวิจัยทางชีววิทยาและชีววิทยา
ศึกษา โดยเน้ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในห้ องเรียนชีววิทยาที่เกี่ยวข้ องกับปริญญานิพนธ์ โดยการให้ สัมมนา
และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการทาปริญญานิพนธ์และการนาเสนอผลงานวิจัย
ชว 699 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วย
กิต
BI 699 Thesis
แบบ 1 (ไม่ขอรั บใบประกอบวิชาชีพครู ): ทาการวิจัยปั ญหา สร้ างเครื่องมือ ดาเนินการ
วิจัยอย่างเป็ นระบบ ในสาขาวิชาชีววิทยาหรือชีววิทยาศึกษา ภายใต้ การดูแลและให้ คาปรึกษาแนะนาของ
อาจารย์ท่ปี รึกษา
แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู): ให้ ทาวิจัยปัญหา สร้ างเครื่องมือ ดาเนินการวิจัย
อย่ า งเป็ นระบบ โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิบั ติ การในชั้ น เรี ยน (classroom action
research) ภายใต้ การดูแลและให้ คาปรึกษาของอาจารย์ท่ปี รึกษา
3(3-0-6)
ทช 501 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BT 501 Principles of Biotechnology
หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งประกอบด้ วยปรากฏการณ์ทางเคมีและชีววิทยาที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งมีชีวิต เทคนิคและการปฏิบัติท่เี หมาะสมต่อการพัฒนาสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการพัฒนา
ชว 694
BI 694
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กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ท่มี ีคุณค่าทางชีวภาพซึ่งเป็ นที่สนใจในเชิงอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
BT 613 Molecular Systematics and Evolution
วิธกี ารจัดหมวดหมู่ส่งิ มีชีวิต โดยอาศัยความแตกต่างระดับโมเลกุล กลไกที่ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงวิวัฒนาการ และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา
3(3-0-6)
FE 501 Life and Education
ศึกษา วิเคราะห์ธรรมชาติของชีวิตที่เป็ นองค์รวม เป็ นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ การเชื่อมโยง
ชีวิตกับการศึกษา ฐานคิดทางการศึกษา สร้ างความเข้ าใจต่อโลกทัศน์ องค์ความรู้ท่แี ตกต่างหลากหลาย
ไปตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรม จริ ยธรรม รู้เท่ากันการเปลี่ ยนแปลงของสังคมของโลกที่ส่งผล
กระทบต่อชีวิตและการศึกษาโดยเน้ นการสร้ างเสริมการเรียนรู้ท่พี ัฒนาความเป็ นมนุษย์ให้ สมบูรณ์ทุกด้ าน
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้ างและสื่อสารความรู้
3(3-0-6)
FE 502 Technology and Research for Knowledge Construction and Communication
ศึกษาและวิเคราะห์บริบททางการศึกษา พัฒนาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสาร
ทางการศึกษา กระบวนทัศน์ และบทบาทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและ
การสื่อสารในกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอน บุคลากรและองค์การทาง
การศึกษา และตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้ เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่ อสร้ างและสื่อความรู้สู่
สาธารณชน
3(2-3-4)
วจช 531 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ข้นั สูง
SMB
Advanced Microbial Physiology
531
ศึกษาองค์ความรู้ข้นั สูงเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสรีรวิทยาและการเจริญของจุ ลินทรีย์
3(2-3-4)
วจช 571 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก
SMB
Microbiology of Fermented Foods
571
ศึกษาบทบาทของจุลินทรีย์ในอาหารหมัก การหมักอาหารโดยใช้ เชื้อจากธรรมชาติและ
เชื้อบริสทุ ธิ์ กระบวนการหมักและอุตสาหกรรมอาหารหมัก
4(2-6-4)
วจช 573 กรรมวิธขี องกระบวนการหมัก
SMB
Fermentation Process
573
ศึ กษาเทคโนโลยี ของการใช้ ป ระโยชน์ จากจุ ลิ นทรี ย์ ในกรรมวิ ธี การผลิ ตสารปฏิชี วนะ
ฮอร์โมน และกรดอะมิโน การคัดเลือกวัตถุดิบ ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจของกรรมวิธีผลิต
และการควบคุมการผลิต
3(2-3-4)
วจช 574 เทคโนโลยีของเอนไซม์
SMB
Enzyme Technology
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574
ศึกษาหลักการและกรรมวิธใี นการผลิตเอนไซม์ด้วยจุลินทรีย์ การแยกและการทาให้ บริสุทธิ์
เพื่อนามาใช้ ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
วจช 576 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
3(2-3-4)
SMB
Yeast and Yeast Technology
576
ศึกษาชีววิทยาของยีสต์ การจัดหมวดหมู่ การจัดจาแนกชนิด การเก็บรักษา พันธุกรรม
และการปรั บปรุ งสายพั นธุ์ ความสาคัญต่ ออุตสาหกรรม ผลิ ตภัณฑ์จากยีสต์และเทคโนโลยีการผลิ ต
จลนพลศาสตร์เบื้องต้ นของการหมัก
2(1-2-3)
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
SCE
Langauge and Culture for Science and
501
Mathematics Communication
ฝึ กทักษะการใช้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสื่อสาร
และถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ อย่างถูกต้ องตามหลักวิชาการ และสอดคล้ อง
กับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
SCE
Research for Learning Development in Sciences and
502
Mathematics
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพั ฒนาการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยสังเคราะห์ประเด็นจากผลงานวิจัย
เพื่อนาไปใช้ ในการออกแบบและกาหนดประเด็นวิจัย กระบวนการวิจัย การวิเ คราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ท่ไี ด้ จากการศึกษา
ค้ นคว้ างานวิจัย การเขียนเค้ าโครงและรายงานการวิจัยทางการศึกษา การปฏิบัติการวิจัยและการวางแผน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้งการนาเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่มี ีประสิทธิภาพ
ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็ นครู
2(1-2-3)
ED 511 Philosophy and Teacher’s Professional Ethics
ศึ กษาพั ฒนาการของวิ ชาชี พครู เกณฑ์มาตรฐานวิ ชาชี พครู สมรรถนะที่สาคั ญของครู
สภาพงาน และคุณลักษณะของครูท่ดี ี จิตสานึกและคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับครูและวิชาชีพครู การเสริมสร้ าง
ศักยภาพและสมรรถนะความเป็ นครู การเสริมสร้ างกระบวนการคิดด้ วยจิตสานึกทางจริยธรรม บทบาท
หน้ าที่และภาระงานของครู ในฐานะนิ สิ ตครู และผู้ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ การเป็ นผู้ น าทางวิ ชาการและ
การศึกษา รวมทั้งบทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่ อพั ฒนาชุ มชนและสังคม การสร้ าง
ทัศนคติท่ีดีต่อวิ ชาชี พครู ปรั ชญา แนวคิดและทฤษฎี ทางการศึ กษา กลวิ ธีการจั ดการศึ กษาและการ
จัดการความรู้การศึกษาดูงานและฝึ กปฏิบัติการด้ านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2557
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ศษ 512
ED
512

จิตวิทยาและการแนะแนวสาหรับครู
Psychology and Guidance for Teachers

2(2-0-4)

ศึกษาองค์ความรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ คาปรึกษา ธรรมชาติของการเรียนรู้ การคิด การสร้ างแรงจูงใจ เชาว์ปัญญา ความถนัด บุคลิกภาพ การปรับตัว สามารถสร้ างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถให้ คาแนะนา ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ คาปรึกษา โดยมุ่งให้
ผู้เรี ยนรู้จั กและเข้ า ใจตนเอง และมี คุณ ภาพชี วิ ตที่ดีข้ ึ น ตลอดจนสามารถนามาประยุ กต์ ใช้ ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
2(1-2-3)
ED
Innovation and Education Technology in Education
513
ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและการประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
การวิ เคราะห์ ปั ญ หาที่เ กิดจากการใช้ คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี สารสนเทศอย่ างมี จ ริ ยธรรม ใช้
เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์ และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน สารวจ รวบรวมและ
ประยุกต์ใช้ แหล่งการเรียนรู้ท่มี ีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้
และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดทาโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
ให้ เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้ อมและสอดคล้ องกับการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ศษ 514 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
ED
Educational Quality Assurance
514
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เกี่ยวกับการจัดคุณภาพการศึกษา การประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทของครูในการประกันคุณภาพการศึกษา ฝึ กปฏิบัติการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้

ศษ 521
ED
521

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Evaluation and Assessment

2(2-0-4)

ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ ื นฐานเกี่ยวข้ องกับการ
วัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ จุ ดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ท้งั ในระดับชาติและระดับชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การ
สร้ างและใช้ เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินสอบ
ภาคปฏิบัติ การประเมินจากแฟ้ มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและแปลความหมาย การ
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รายงานและการนาผลการวัดและประเมินไปใช้ ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และหลักสูตรโดยจัดให้ ผ้ ูเรี ยนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ท่ไี ด้ จากการศึกษาค้ นคว้ า และนา
ความรู้ท่ไี ด้ ไปใช้ ในการปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการ
ศึกษาและวิชาเอกที่อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดทารายงานการ
ค้ นคว้ าอิสระเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม
2(0-4-2)
ศษ 531 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
ED
Practicum in Professional of Teaching
531
ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้ อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพ
งานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้ อมเพื่ อการเรี ยนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ศึกษาและสังเกตกิจกรรมการเรี ยนรู้
ศึกษาทักษะต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและนาไปประยุกต์ใช้ ใน
การจัดการเรียนรู้ ฝึ กปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึ กเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจ กรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษา
และวิชาเอก และฝึ กปฏิบัติการสอนตามแผนบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนเป็ นฐาน ศึกษาและแก้ ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาท
หน้ าที่ของครู ตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็ นประโยชน์ ต่อการเรี ยนการสอน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาความเป็ นครูมืออาชีพ
6(0-12ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
6)
ED
Internship in Professional of Teaching
532
ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่
การปฏิบัติการสอนและฝึ กปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็ นเวลา 2 ภาคเรียน ภายใต้ การนิเทศร่ วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้ นการปฏิบัติงานในหน้ าที่ครู การบูรณาการความรู้
ทั้งหมดมาใช้ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้ แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการ
ของโรงเรี ยน การศึ กษาและบริ การชุ มชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถานศึ กษา นาผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและ
เพื่ อนนิสิตเพื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยีส่ ือสาร และ/หรือ face to face อย่างน้ อย
สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
3.2
ที่

ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-เอก
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
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1

2

3

4

5

(สาขาวิชา) ปี ทีจ่ บ
ผศ.ดร.สมเกี ย รติ พรพิ สุ ท ธิ วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1
มาศ*
พ.ศ. 2537
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ.
2539
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ศึกษา) พ.ศ. 2550
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยม
ผศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ*
อันดับ 1 พ.ศ. 2536
M.Sc. (Biochemistry and
Genetics) พ.ศ. 2538
Ph.D. (Molecular
Systematics and
Evolution) พ.ศ. 2542
วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2543
ดร.อนิษฐาน ศรีนวล*
วท.ม. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2547
ปร.ด. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2552
รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) พ.ศ. 2523
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) พ.ศ. 2527
Ph.D. (Agriculture) พ.ศ.
2532
ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม
วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2543
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) พ.ศ.
2547
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
พ.ศ. 2555

ประชาชน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxx
xxxx
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

xxxxxxxxx
xxxx

University of
Newcastle upon
Tyne, UK
University of
Edinburgh, UK
มหาวิทยาลัยบูรพา
xxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
xxxx
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
xxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
xxxx
University
of
Tsukuba, Japan
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
xxxx
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ *ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ประจา
3.2.2.1 อาจารย์ประจาสาขาวิชาชีววิทยา
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) ปี ทีจ่ บ
Ph.D. (Agriculture) พ.ศ. 2532

2

รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

Ph.D. (Cell Biology) พ.ศ. 2541

3

ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ Ph.D. (Neuroscience) พ.ศ. 2543

4
5

ผศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์
ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

6

ผศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) พ.ศ. 2542
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)
พ.ศ. 2550
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 2545

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2557

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
University of Tsukuba,
Japan
University of
Connecticut, USA
Iowa State University,
USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ที่
7

ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) ปี ทีจ่ บ
Ph.D. (Molecular Systematics
and Evolution) พ.ศ. 2542
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) พ.ศ.
2527
วท.ด. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2548
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) พ.ศ. 2555

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
University of
Edinburgh, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8

ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย
ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช

Ph.D. (Microbiology) พ.ศ.
2543
Ph.D. (Natural Science and
Technology) พ.ศ. 2551
วท.ด. (สรีรวิทยา) พ.ศ. 2555

University of East Anglia,
UK

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) พ.ศ.
2549
Ph.D. (Materials Engineering/
Biotechnology) พ.ศ. 2552
ปร.ด. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2553

ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม

วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์) พ.ศ 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์
ดร.สุขุมาภรณ์ สุขขุม

D.Agr.Sc. (Applied
Bioscience) พ.ศ. 2553
ปร.ด. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2553

Kyoto University,
Japan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5

ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) พ.ศ. 2555

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อนิษฐาน ศรีนวล

ปร.ด. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2552

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) พ.ศ. 2551

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ

วท.ด. (ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ชีววิทยาชาติพันธุ์) พ.ศ. 2556
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม) พ.ศ.
2535
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย
ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์
ดร.มนตรี มณีภาค
ดร.รักชนก โคโต
ดร.วิศรุตตา อัตถากร

อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์
อ.สุฑามาศ นิยมพานิช*

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Okayama University,
Japan

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Edinburgh Napier
University, UK
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ *ลาศึกษาต่อ

3.2.2.2 อาจารย์ประจาหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) ปี ทีจ่ บ
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) พ.ศ. 2540

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2557

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ที่
2

ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ดร.นฤมล ศิระวงษ์
อ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
อ.ดร.พรพิมล ประสงค์พร

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) ปี ทีจ่ บ
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
พ.ศ. 2533
Ph.D. (Adult & Continuing
Education/ Higher Education)
พ.ศ. 2533
Ph.D. (Education Psychology)
พ.ศ. 2544
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) พ.ศ. 2545
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) พ.ศ. 2553
ศศ.ด. (จิตวิทยา) พ.ศ. 2553
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
พ.ศ.2550
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) พ.ศ. 2547
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) พ.ศ. 2553
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) พ.ศ. 2548

3

ผศ.ดร.พวงรัตน์ เกษร

4

ผศ.ดร.พาสนา จุลรัตน์

5
6
7
8

ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล
อ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล
อ.ดร.ครรชิต แสนอุบล
อ.ดร.ดวงใจ สีเขียว

9
10
1
1
12
13
14
15
1
6
17
18
19
20

อ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
อ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย์
อ.ดร.รุ่งทิวา แย้ มรุ่ง
อ.ดร.วรวุฒิ สุภาพ
อ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา

กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา) พ.ศ. 2550
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) พ.ศ. 2551
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) พ.ศ. 2550
ค.ด. (พัฒนศึกษา) พ.ศ. 2552
วท.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ดร.ศุภววรรณ สัจจพิบูล
อ.ดร.สกล วรเจริญศรี
อ.ดร.สมชาย เทพแสง
อ.ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน์

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) พ.ศ. 2553
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา) พ.ศ. 2551
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) พ.ศ. 2548
ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
พ.ศ. 2551
ค.ด. (วิธวี ิทยาการวิจัยการศึกษา) พ.ศ. 2552
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศ) พ.ศ. 2552
กศ.ม. (การประถมศึกษา) พ.ศ. 2550

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21 อ.ดร.อรอุมา เจริญสุข
22 อ.รุ่งอรุณ โรตน์รัตนาดารง
23 อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข

University of North
Texas, USA
University of
Oklahoma, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้ า

2

ศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น

3

รศ.ดร.บุษบา ฤกษ์อานวยโชค

4

รศ.ชูศรี วงศ์รัตนะ

คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
Ed.D.
(Secondary North Texas State
Education)
University, USA
Ph.D. (Science Education) University of Georgia,
USA
Tokyo University of
Ph.D. (Fishery Science)
Fisheries, Japan
D.M.Sc. (Molecular
The University of Tokyo,
Oncology)
Japan
ค.ม. (การวิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2557
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5
6
7

รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
รศ.ธวัช ดอนสกุล
ผศ.ดร.อนันต์ พู่พิทยาสถาพร

ค.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
กศ.ม. (ชีววิทยา)
ปร.ด. (ชีววิทยา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี)
5.1
คาอธิบายโดยย่อ
ปริญญานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 2) เป็ นงานวิจัยรายบุคคล ที่สร้ างสรรค์องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทางชีววิทยาหรื อชีววิทยาศึกษาที่มีคุณภาพและนาไปพั ฒนาหรือต่อยอดกับการ
เรียนการสอนวิชาชีววิทยาได้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
5.2.1
สามารถสร้ างสรรค์งานวิจัยสาหรับปริญญานิพนธ์โดยใช้ ความรู้ทางชีววิทยา
หรือชีววิทยาศึกษา
5.2.2
สามารถวิ เคราะห์ ข้ อมู ลและสังเคราะห์ งานวิ จั ยโดยใช้ ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
5.2.3
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและจรรยาบรรณนักวิจัย
5.2.4
สามารถเผยแพร่งานวิจัยโดยใช้ ส่อื สารสนเทศที่เหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ดาเนินการตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็ นต้ นไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ภาควิชาชีววิทยาได้ ให้ คาแนะนาและช่วยเหลือนิสิตด้ านวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวข้ อง โดย
ดาเนินการ ดังนี้
5.5.1 แจ้ งข้ อกาหนดเกี่ยวกับงานวิจัยให้ นิสติ รับทราบในการปฐมนิเทศนิสติ ดังนี้
1. ขั้นตอนการทาปริ ญญานิพนธ์ให้ สอดคล้ องตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 8 ข้ อที่ 46 และข้ อที่ 47
2. งานวิ จัยสาหรั บปริ ญญานิพนธ์จะต้ องมีเนื้ อหาที่สัมพั นธ์กับสาขาวิ ชาชี ววิทยา
หรือชีววิทยาศึกษา
3. อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์เป็ นผู้ให้ คาแนะนา แนวคิดด้ านการวิจัย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธสี าหรับการทาวิจัย
4. การประเมินผลดาเนิ นการโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยบัณฑิตวิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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5.5.2 นิสิตลงทะเบียนรายวิชา ชว 593 การวิจัยทางชีววิทยา ในปี การศึกษาที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 1 หรือรายวิชา วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ในปี การศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยทั้งสองรายวิชานี้จะให้ ภาพรวมของระเบียบวิธีวิจัย การ
เขียนเค้ าโครงและปริ ญญานิพนธ์ การค้ นคว้ าหาข้ อมู ลจากฐานข้ อมูลและเอกสารเชิ งวิชาการต่ าง ๆ
จริ ยธรรมในการวิ จั ย การเผยแพร่ ผลงานวิ จั ย และในตอนท้ ายของรายวิ ชา ชว 593 การวิ จั ยทาง
ชีววิทยา จะจัดให้ คณาจารย์ของภาควิชา โดยเฉพาะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูร่วมสอน
ในหลักสูตรนี้มานาเสนองานผลงานและงานวิจัยที่กาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
5.5.3 หากนิสิตเลือกอาจารย์ท่ปี รึกษาแล้ ว อาจารย์ท่ปี รึกษาจะแนะนาให้ นิสิตลงทะเบียน
รายวิชาที่จาเป็ นสาหรับงานวิจัย หรืออาจแนะนาให้ นิสิตลงทะเบียนรายวิชาที่เป็ นหัวข้ อเฉพาะทางที่
อาจารย์ท่ปี รึ กษาจะให้ ความรู้ แก่นิสิตได้ โดยตรง ได้ แก่ ชว 501 หัวข้ อพิเศษทางชีววิทยา 1 และ ชว
502 หัวข้ อพิเศษทางชีววิทยา 2
5.5.4 นิสติ ลงทะเบียนรายวิชา ชว 594 สถิติการวิจัยทางชีววิทยา ซึ่งนิสิตจะได้ รับความรู้
เรื่อง การเลือกใช้ สถิติให้ เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพสาหรับงานวิจัยทางชีววิทยา
และนาไปปรับใช้ ให้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของปริญญานิพนธ์ท่กี าลังดาเนินการอยู่
5.5.5 จัดระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ โดยกาหนดตารางเวลาการให้ คาปรึกษาแก่นิสติ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 กาหนดให้ มีการสอบเค้ าโครงและสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ โดยจะต้ องผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานและตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2554
5.6.2 มีการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการที่ยอมรั บ
และตามมาตรฐานที่กาหนดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
มีทักษะการสื่อสารความรู้ ด้ านชี ววิทยาแบบ 1. ส่งเสริ มและสอดแทรกคุ ณธรรม จริยธรรม ใน
บูรณาการ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยตระหนัก
การเรียนการสอน และปฏิบัติตามจรรยาในการ
ถึงความสาคัญของการประกอบอาชีพครูท่มี ีความรู้
ทาวิจัย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสามารถทาวิจัยเชิง 2. สอดแทรกความคิดวิเคราะห์ บู รณาการใน
บูรณาการความรู้ได้
ราย-วิชาต่ าง ๆ อย่ างเป็ นระบบเพื่ อให้ ผ้ ู เรี ยน
สามารถศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง แก้ ปั ญ หา
อย่างยั่งยืนและมุ่งมั่นในการทางานและพัฒนา
ตนเองได้
3. จัดให้ ผ้ ูเรียนมีปฏิสมั พันธ์กับบุคคลต่าง ๆ และมี
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การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและนอกห้ องเรียน
4. ให้ ผ้ ูเรียนเลือกรายวิชาในกลุ่มชีววิทยาที่ตนเอง
สนใจ เพื่อเสริมสร้ างองค์ความรู้ท่เี ป็ นประโยชน์
ต่อวิชาชีพ โดยอาจารย์ท่ปี รึกษาเป็ นผู้ดูแล ให้
ความปรึกษาหรือแนะนา

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
1. มีคุณธรรม จริยธรรม
1. สอดแทรกเนื้อหาในมิติทาง
สามารถจัดการปัญหาเชิง
คุณธรรม จริยธรรม
วิชาการหรือวิชาชีพอย่าง 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ผู้ร้ ู มีเหตุผล และยุติธรรม
และจริยธรรม
2. มีภาวะผู้นาในการส่งเสริม 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีจติ
การประพฤติ การปฏิบัตติ าม
สาธารณะ
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม
3. มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิ์
และความคิดเห็นของผู้อ่นื

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน
และการปฏิบัติตนตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน
3. ประเมินจากงานที่ได้ รับมอบหมาย
ความรับผิดชอบในหน้ าที่ท่ไี ด้ รับ
มอบหมาย
4. จัดให้ นิสติ มีการประเมินตนเอง
ในชั้นเรียน

2.2 ด้านความรู ้
ผลการเรียนรู ้

กลยุทธ์การสอน

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2557

วิธีการวัดและประเมินผล

38

1. มี ความรู้ และความเข้ าใจใน 1. จัดกิจกรรมโดยเน้ นผู้ เรี ยน
เนื้อหาสาระหลักอย่างถ่องแท้ ของ
เป็ นส าคั ญโดยแนะน าวิ ธี การ
สาขาวิชาและนามาประยุกต์ใช้
เรียนรู้และการสืบค้ นข้ อมูลด้ วย
ในวิชาชีพได้
ตนเอง
2. สามารถประยุกต์ความรู้ของ 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สาขาวิชาและศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง
ในหลายรู ป แบบ เช่ น การ
เพื่อพัฒนา และ/หรือสร้ างองค์บรรยาย การสัมมนา การศึกษา
ความรู้ เชิ งวิชาการและงานวิจั ย
นอกสถานที่ และให้ นิสติ ทาวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ วยตนเองได้
3. มีความเข้ าใจถึงผลกระทบของ 3. จัดกิจกรรมให้ นิสิตมีจิตสานึก
งานวิจัยต่อสภาพแวดล้ อมทั้ง
ต่อการทางานวิจัยที่มีผลกระทบ
ระดับชาติและนานาชาติ
ต่อสภาพแวดล้ อมของชาติและ
นานาชาติ

1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ใน
การปฏิบตั ิงาน การอภิปราย
การนาเสนอผลงาน
2. ผลการสอบย่อย
3. ผลการสอบกลางภาคการศึกษา
และปลายภาคการศึกษา
4. ประสิทธิภาพในการจัดทา
รายงาน/ แผนงาน/โครงการ
5. ผลงานวิจัย
6. จัดให้ นิสติ มีการประเมิน
ตนเองในชั้นเรียน

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ใช้ ความรู้ในการจัดการบริบท 1. การนาเสนอและอภิปราย
1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
ใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพ
การวิพากษ์วิจารณ์และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ได้ อย่างเหมาะสม
อภิปรายในชั้นเรียน
ชั้นเรียน
2. วิ เคราะห์ ผลงานวิ ชาการ 2. การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง 2. ประเมินจากผลงานที่แสดงง า น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 3. การนาเสนอผลงานวิจัย
ออกถึงแนวความคิดวิเคราะห์
แนวความคิด ใหม่ โดยบู รณา
การแก้ ไขปัญหา การสร้ างการให้ สมั พันธ์กับองค์ความรู้
สรรค์และการประยุกต์
เดิม
3. จัดให้ นิสติ มีการประเมิน
3. วางแผนและดาเนินโครงการ
ตน-เองในชั้นเรียน
วิชาการหรืองานวิจัยด้ วยตนเอง
ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและ
วิชาชีพ
4. มีความคิดริเริ่มและสามารถ
วินิจฉัยปัญหาเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพได้

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
1. มี ความรั บผิ ดชอบในการ 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นด าเนิ น-งานของตนเองและ
เรียน ที่เน้ นการทางานเป็ นกลุ่ม
ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น ได้ อย่ า งมี
และงานที่ต้ อ งมี ป ฏิ สัม พั น ธ์
ประสิทธิภาพ
ระหว่างบุคคล
2. ดาเนินงานด้ วยตนเองได้ อย่าง 2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
เป็ นระบบและมีพัฒนาการการ
ภาค ปฏิบัติท้ังในและนอกชั้น
เรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
เรี ย น โดยการท ากิ จ กรรม
ของตนเองได้
กลุ่มเพื่อค้ นคว้ าหาความรู้จาก
ป ร ะ ส บ -ก า ร ณ์ จ ริ ง น อ ก
3. มีภาวะผู้นาและปรับตัวเข้ ากับ
สถานที่
สถานการณ์และวัฒนธรรมของ
องค์กรได้ อย่างเหมาะสมตาม
โอกาส

2.5
สารสนเทศ

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่ าง
บุคคล และความรับผิดชอบใน
การทากิจกรรมกลุ่ม
2. ประเมินจากการยอมรับเหตุผลของผู้ท่มี ีความคิดเห็นแตกต่าง
3. ประเมินจากงานที่ได้ รับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้ าที่
ที่ได้ รับมอบหมาย
4. จัดให้ นิสติ มีการประเมิน
ตนเองในชั้นเรียน

ด้านทักษะการวิเ คราะห์เ ชิ งตัว เลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. มีทักษะการวิเคราะห์ และคั ด 1. มี รายวิ ชาที่ ฝึ กทั กษะการ 1. ประเมิ นจากผลสั มฤทธิ์
กรองข้ อมูลทางคณิตศาสตร์และ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ทางการเรียนและการปฏิบัติงาน
สถิติเพื่อการศึกษาค้ นคว้ าและ
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ของนิสติ ในการสอบ
วิจัย
สารสนเทศ
2. ประเมินจากการนาเสนอ
2. สืบค้ นและติดตามความก้ าว- 2. การมอบหมายงานให้ สบื ค้ น
ผลงาน และการเขียนรายงาน
หน้ าทางวิชาการโดยใช้ เทคโนจัดการ วิเคราะห์และนาเสนอ 3. จั ดให้ นิสิตมี การประเมิ น
โลยีสารสนเทศได้ อย่างมี
ข้ อมูล
ตนเองในชั้นเรียน
ประสิทธิภาพ
3. การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3. ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่
ผลงานวิชาการ งานวิจัยใน
รูปแบบต่างๆ ในวงการ
วิชาการ วิชาชีพ และชุมชนได้

2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
1. สามารถวิเคราะห์หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ การจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมิน

กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. จัดกระบวนการเรียนการ
1. ประเมินผลจากแนวคิดและ
สอนที่เปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้
ความคิดเห็นของนิสติ ขณะ
วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาอภิปรายเกี่ยวกับหลักสูตร
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ผลการเรียนรู้ การจัดทาแผน-

ศาสตร์ การจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ การจัดการ

ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้และการทาวิจัยใน
การวัดและประเมิน ผลการ
เรียนรู้ การวัดและประเมิน
ชั้นเรียนได้ เป็ นอย่างดี
เรียนรู้ การจัดทาแผนการ
ผลการเรียนรู้ การจัดทาแผนเรียนรู้และการทาวิจัยในชั้น
2. สามารถประยุกต์หลักการ
การเรียนรู้และการทาวิจัยใน
เรียน โดยการตั้งประเด็น
และทฤษฎีท่สี าคัญไปใช้ ใน
ชั้นเรียน โดยการสังเกตของ
อภิปราย
การออกแบบแผนการจัดอาจารย์ผ้ ูสอน และการ
การเรียนรู้ และการทาวิจัย 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
ประเมินตนเองของนิสติ
ในชั้นเรียนได้ อย่างเหมาะสม
การฝึ กปฏิบัติจริง
2. ประเมินผลจากการจัดทา
(learning by
แผนการเรียนรู้ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง
doing)
เรียน การปฎิบัติการสอนและ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ การ
ทาวิจัยในชั้นเรียนใน
สถานศึกษา โดยให้ ผ้ ูมีส่วน
ร่วมทุกฝ่ าย ได้ แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง ครู
ประจาชั้น เพื่อน อาจารย์
นิเทศก์ ร่วมประเมินนิสิตใน
ด้ านการจัดการเรียนรู้
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบรอง

● ความรับผิดชอบหลัก

4

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้ างและสื่อสาร
ความรู้
ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็ นครู
ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวสาหรับครู
ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
ศษ 514 การประกันคุณภาพการศึกษา
ศษ 521 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชว 590
ชว 693
ชว 694

หมวดวิชาบังคับ: วิชาแกน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชวี วิทยา
สัมมนาชีววิทยาศึกษา 1
สัมนนาชีววิทยาศึกษา 2
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การวิเคราะห์เชิง ด้านทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร
การ
และการใช้
จัดการ
เทคโนโลยี
เรียนรู ้
สารสนเทศ
1 2
1 2
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
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●

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
วทศ 501 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสอน
วิทยาศาสตร์
วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
หมวดวิชาบังคับ: วิชาเอก
ชว 506 โครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์
ชว 593 การวิจัยทางชีววิทยา
ชว 594 สถิตกิ ารวิจัยทางชีววิทยา
ชว 685 การสอนชีววิทยาอย่างเข้ ม
หมวดวิชาเลือก
ชว 501 หัวข้ อพิเศษทางชีววิทยา 1
ชว 502 หัวข้ อพิเศษทางชีววิทยา 2
ั นาการ
ชว 503 วิวฒ
ชว 507 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับครูชีววิทยา
ชว 512 กายวิภาคศาสตร์ของพืชขั้นสูง
ชว 515 สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพืชมีท่อลาเลียง
ชว 516 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
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การวิเคราะห์เชิง ด้านทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร
การ
และการใช้
จัดการ
เทคโนโลยี
เรียนรู ้
สารสนเทศ
1 2
1 2
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●

4

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
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●
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●

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
ชว 517
ชว 519
ชว 543
ชว 548
ชว 551
ชว 553
ชว 554
ชว 561
ชว 564
ชว 565
ชว 581
ชว 590
ชว 594
ชว 596
ชว 604
ชว 613
ชว 643

การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
ความหลากหลายของพืช
พันธุวศิ วกรรม
พันธุศาสตร์ระดับเซลล์
วิทยาระบบประสาทและต่อมไร้ ทอ่
สรีรวิทยาความเครียดของพืช
สรีรวิทยาของพืชขั้นสูง
ชีววิทยาสิง่ แวดล้ อมและการอนุรกั ษ์
ชลธีวิทยา
ความหลากหลายของสัตว์
ไมโครเทคนิค
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชวี วิทยา
สถิตกิ ารวิจัยทางชีววิทยา
การวิจัยปฏิบตั กิ ารในชั้นเรียนชีววิทยา
ชีววิทยาประชากร
โครงสร้ างและหน้ าที่ของพืช
ชีวสารสนเทศ
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การวิเคราะห์เชิง ด้านทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร
การ
และการใช้
จัดการ
เทคโนโลยี
เรียนรู ้
สารสนเทศ
1 2
1 2
3
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
ชว 685
วจช
531
วจช
571
วจช
573
วจช
574
วจช
576
ทช 501
ทช 613

1

2

3

1

2

การสอนชีววิทยาอย่างเข้ ม
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ข้นั สูง

●



●

●

●

●



จุลชีววิทยาของอาหารหมัก

●

●

กรรมวิธขี องกระบวนการหมัก

●

เทคโนโลยีของเอนไซม์
ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี

หลักการทางเทคโนโลยีชวี ภาพ
ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
ศษ 531 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
ศษ 532 การปฏิบตั กิ ารสอนและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู
ปริญญานิพนธ์
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การวิเคราะห์เชิง ด้านทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร
การ
และการใช้
จัดการ
เทคโนโลยี
เรียนรู ้
สารสนเทศ
1 2
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1
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4

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
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●
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●

●

●

●

●

●

●

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
ชว 699 ปริญญานิพนธ์
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●

●

การวิเคราะห์เชิง ด้านทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร
การ
และการใช้
จัดการ
เทคโนโลยี
เรียนรู ้
สารสนเทศ
1 2
1 2
3
●

●

●

●
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●

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนี้
การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ ใช้ ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดี พ อ ใ ช้ ( Fairly
Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่ อ น ม า ก ( Very
Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับขั้น
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ในกรณีท่รี ายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็ นค่าระดับขั้น ให้ ประเมินผลใช้ สัญลักษณ์
ดังนี้
สัญลักษณ์
S
U
AU
I
W
IP

ความหมาย
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึ กงาน/เป็ นที่พอใจ
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึ กงาน/ไม่เป็ นที่พอใจ
การเรียนเป็ นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การงดเรียนโดยได้ รับอนุมัติ (Withdrawn)
ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In
progress)

การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้ อกาหนดของหลักสูตร ได้ แก่ การสอบภาษา (Language
Examin- ation) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบ
ประมวลความรู้ (Compre-hensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษ
ให้ ผลประเมินเป็ นดังนี้
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ระดับขั้น
P
F

ความหมาย
ผ่าน (Pass)
ไม่ผ่าน (Fail)

หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้ วยเนื้อหา กระบวนการ
วิจัย การเขียน และการสอบปากเปล่า ให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ การประเมินให้ กระทาหลังจากนิสิตสอบปากเปล่ าผ่านแล้ ว และให้ ผลการประเมิน
เป็ นดังนี้
ระดับขั้น
P
F

ความหมาย
ผ่าน (Pass)
ไม่ผ่าน (Fail)

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้ านตามที่กาหนดไว้ ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ โดยกาหนดให้ นิสิตประเมินผลการเรี ยนการสอนในทุกรายวิชา
สาหรับรายวิชาที่มีอาจารย์สอนหลายคน กาหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่ วมกัน และให้
สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตร ทาการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียนร่วมกัน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคั บมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ข้ อที่ 48
นิสติ ที่จะสาเร็จการศึกษาได้ สาหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2 ต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
2. สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้
5. เสนอปริ ญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่ าปริ ญญา
นิพนธ์ข้นั สุดท้ ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ท่บี ัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
6. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุ ม (Proceedings) ที่
เป็ นเรื่องเต็ม (Full Paper)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้ รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของ
สถาบั น หลั ก สูต รและวั ต ถุ ป ระสงค์ข องการจั ดการศึ ก ษา ระเบี ย บปฏิบั ติ แนวทางการพั ฒ นา
ศักยภาพทางด้ านวิชาการ รวมทั้งการเข้ าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริ มให้ คณาจารย์เข้ าร่ วมการอบรม การสัมมนา และการฝึ กปฏิบัติท่เี กี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.2
สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของ
คณาจารย์และนาความรู้ท่ไี ด้ มาปรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะฯ จัดสรรทุนสนับสนุนให้ คณาจารย์ทาวิจัย
เพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
2.2.2
มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะฯ ส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่วมและ
นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.3
มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะฯ ส่งเสริมให้ คณาจารย์แลกเปลี่ยน
ความรู้ทางวิชาการและทาวิจัยร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.4 คณะฯ จัดสรรทุนให้ คณาจารย์ทาวิจัยและเสนอผลงานทางวิชาการ
2.2.5 คณะฯ ส่งเสริมให้ คณาจารย์ลาศึกษาต่อและลาเพิ่มพูนความรู้
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการสอนร่ วมกับอาจารย์ผ้ ูสอน ติ ดตาม และ
รวบรวมข้ อมูลสาหรับใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1.2 คณาจารย์ของภาควิชาเป็ นกลไกสาคัญในการผลิตมหาบัณฑิตและดูแลรั บผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3 มีก ารจั ดทารายละเอียดของรายวิ ชา ตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิ ดเรี ยนให้ ครบทุ ก
รายวิชา
1.4 มีก ารประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของนิ สิต ต่ อ อาจารย์ ผ้ ู ส อนในแต่ ละรายวิ ชาทุ ก ภาค
การศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตารา
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนู ปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุ นการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้ างสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสติ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ใช้ ทรัพยากรการเรียนรู้ในสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ แก่
2.2.1 ตารา หนังสือ สื่อและวารสาร มีรายละเอียดดังนี้
เนื้อหา
คณิตศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ฟิ สิกส์
สถิติ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ตาราและหนังสือ
ภาษาอังกฤษ
(เล่ม)
8,579
5,345
10,961
6,390
2,845
4,591
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ตาราและหนังสือ
ภาษาไทย (เล่ม)

สื่อ

รวม

11,193
6,568
15,834
8,118
5,109
9,387

597
88
172
332
83
108

20,369
12,001
26,967
14,840
8,037
14,086
50

จุลชีววิทยา
คหกรรมศาสตร์
วัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ)

9,296
3,513
6,491

13,633
10,899
10,571

176
221
964

รวม

58,011

91,312

2,741

23,105
14,633
18,026
152,06
4

2.2.2 ฐานข้ อมู ล/สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ประกอบด้ วย ThaiLIS จ านวน 11 ฐาน
EBSCO จานวน 5 ฐาน e-book จานวน 2 ฐาน e-thesis จานวน 2 ฐาน SciVerse
Scopus จานวน 1 ฐาน และ e-journal จานวน 6 สาขาวิชา
2.3
การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
2.3.1 ให้ อ าจารย์ผ้ ู สอนเสนอความต้ อ งการทรั พยากรเพื่ อการเรี ยนการสอน ตารา
วารสาร วิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3.2 คณาจารย์ ร่ วมกันประชุ มเพื่ อวางแผนจั ดท าข้ อเสนองบประมาณครุ ภั ณฑ์ และ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
2.3.3 คณะฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ ทรัพยากร เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมิน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1
การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบและหลั กเกณฑ์ของมหาวิ ทยาลั ยศรี นครินทรวิโรฒ โดยกาหนดให้ อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิท่สี อดคล้ องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
3.2
การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตร และผู้ สอนร่ วมกันในการวางแผนจั ดการเรี ยนการสอน
ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อเตรียมไว้ สาหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารื อ หาแนวทางที่จะทาให้ บรรลุเป้ าหมายตามหลักสูตร และ
ได้ บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนใน
บางรายวิ ชาและบางหั วข้ อที่ต้องการความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน โดยพิ จารณาคุ ณวุ ฒิ ประสบการณ์
ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้ องกับรายวิชา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1
การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
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4.1.1 กาหนดให้ มีบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ เพื่อทาหน้ าที่ประสานและสนับสนุ น
การดาเนินงานของหลักสูตร
4.1.2 การบริ หารบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอนดาเนินการตามกฎระเบียบในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
4.2
การเพิม่ ทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิบตั ิงาน
4.2.1 สนับสนุ นให้ บุคลากรฝึ กอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานที่สอดคล้ องกับงานที่ได้ รับ
มอบหมาย เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน
4.2.2 สนับสนุนให้ บุคลากรร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มทักษะ
การให้ บริการ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1
การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิ ิต
มีระบบอาจารย์ท่ปี รึกษา เพื่อให้ คาแนะนาด้ านวิชาการ ทุนสนับสนุ นการวิจัยระเบียบและ
ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
5.2
การอุทธรณ์ของนิสิต
มีการจัดระบบที่ให้ นิสิตอุทธรณ์เรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 นิสิตสามารถยื่นคาร้ องเพื่ อขออุทธรณ์ในกรณีท่มี ีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผล
และวิธปี ระเมินผลคะแนน
5.2.2 จัดช่องทางรับคาร้ องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสติ
5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสติ
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
6.1
มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตเพื่อนาข้ อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
6.2
มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้มีส่วนได้ เสีย
เข้ าร่วมวิพากษ์หลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2557 2558 2559 2560 2561
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน





การดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 




แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
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ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3
และมคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม





(ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม





แบบมคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ท่กี าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี)





อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละ
ปี การศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2557 2558 2559 2560 2561
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ




ประเมินการดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือ





คาแนะนาด้ านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ





และ/หรือวิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี)
ได้ รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย





กว่าร้ อยละ 50ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/
บัณฑิตใหม่ท่มี ตี ่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อย



กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มตี ่อบัณฑิต


ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1
การประเมินกลยุทธ์การสอน
อาจารย์ผ้ ูสอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การทากิจกรรม แบบฝึ กหั ด และผลการสอบ ผลที่ได้ จ ากการประเมิ น จะน ามาพั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพกลยุ ท ธ์ ก ารสอน
ประกอบกับการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรหรือวิธกี ารสอน
1.2
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ทุกด้ าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่ อเวลา การ
ชี้แจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้ ส่อื การสอน โดย
ใช้ แบบประเมิน มศว ปค.003 และ ปค.004 ผ่านระบบออนไลน์
1.2.2 มหาวิทยาลัยรายงานผลการประเมินการสอนอาจารย์ให้ แก่อาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อใช้
ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1
การประเมินคุณภาพหลั กสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผ้ ู สอน นิสิต และบัณฑิตที่
สาเร็จตามหลักสูตร เพื่อนาผลไปใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
2.2
ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการประเมิ น หลั ก สูต ร ซึ่ งประกอบไปด้ ว ยคณะกรรมการ
ภายในและภายนอกสถาบัน
2.3
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามดาเนินงานตามตังบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงหลักสูตรตามข้ อเสนอของคณะกรรมการ
ประเมิน
4.2 อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สูตรประชุ มพิ จ ารณาทบทวนสรุ ป ผลการดาเนิ น งานที่ได้ จ ากการ
ประเมินในข้ อ 4.1 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานหลักสูตรทุก 5 ปี
4.3 เชิ ญ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สีย (Stakeholders) มี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การ
ปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
--------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรแก้ ไขปรับปรุงข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้ มีความเหมาะสม และให้ การบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติ สภามหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ ในการประชุ ม ครั้ งที่
6/2554 เมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2554 จึงมีมติให้ ออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อบังคับนี้เรียกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ”
ข้ อ 2 ให้ ยกเลิก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548
บรรดาระเบียบ ข้ อบังคับ คาสั่ง ประกาศ หรือมติอ่นื ใด ในส่วนที่กาหนดไว้ แล้ วในข้ อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้ งกับข้ อบังคับนี้ให้ ใช้ ข้ อบังคับนี้แทน
ข้ อ 3 ในข้ อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่าที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาสังกัด ซึ่ง
หมายความถึ ง บุ ค คลที่ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดารงต าแหน่ งคณบดี ห รื อ ตาแหน่ ง ที่เ ทีย บเท่า ของคณะ
สถาบัน สานัก หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ซึ่งเป็ นส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัยด้ วย
“คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตร” หมายความว่ าคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรต่างๆ
ภายในคณะหรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสานัก หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า หรื อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ รับแต่งตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ ทาหน้ าที่
บริหารจัดการหลักสูตร
“คณาจารย์บัณฑิตศึกษา” หมายความว่ า คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยที่สอนหรื อมี
หน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ รับการแต่งตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิ ดสอน
เป็ นอย่างดี ซึ่งอาจเป็ นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการหรือเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่
ต้ องพิจารณาด้ านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ และแต่งตั้งโดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ ความเห็นชอบ
ข้ อ 4
เพื่ อให้ ก ารดาเนิน การของบัณ ฑิตวิทยาลั ยเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย บั ณฑิต
วิทยาลัยอาจกาหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่ มเติมและสั่งปฏิบัติการได้ โดยที่ไม่ ขัดหรื อแย้ งกับ
ข้ อบังคับนี้ ส่วนการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิได้ กาหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับนี้ และมิได้ มีข้อบังคับหรือระเบียบอื่นกาหนดไว้ หรือไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับนี้ให้ บัณฑิต
วิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็ นกรณีไป
ข้ อ 5 ให้ อธิการบดีรักษาการตามข้ อบังคับนี้ ในกรณีท่มี ีปัญหาในการตีความข้ อบังคับนี้
หรื อในกรณีท่มี ีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้ อบังคับนี้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความ วินิจฉัยสั่ง
การ และให้ ถือเป็ นที่สดุ
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้ อ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็ น 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปี การศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปี การศึกษามีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์
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6.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็ นภาค ดังนี้
6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้ อ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนขึ้นได้ โดยกาหนด
ระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตให้ มีสดั ส่วนเทียบเคียงกันได้ กบั การศึกษาภาคปกติ
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็ นการจัดการศึกษาปี ละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
จานวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้ างต้ น ให้ มีจานวนชั่วโมงการเรียน
ตามที่กาหนดไว้ ตามข้ อ 8
การจัดการศึกษาอาจเป็ นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็ นการจัดการเรียนการ
สอนเป็ นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้
ให้ แต่ละหลักสูตรกาหนดให้ ชัดเจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด
ข้ อ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ แบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค
ต้ องจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบ่งเป็ น 2
ประเภท ดังนี้
7.1
การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้ องลงทะเบียนรายวิชาในแต่
ละภาคการศึกษาไม่เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
7.2
การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะต้ องลงทะเบียนรายวิชาใน
แต่ละภาคการศึกษาไม่เกิน 6 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
สาหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้ อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้ เทียบจานวน
หน่วยกิตให้ เป็ นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้ างต้ น
ข้ อ 8 หน่วยกิต หมายถึง การกาหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้ รับ แต่ละรายวิชาจะมี
หน่วยกิตกาหนดไว้ ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้ เวลาฝึ กหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
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8.3 การฝึ กงานหรือการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้ เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษา การปฏิบัติการคลินิก การทาโครงงาน หรือกิจกรรมอื่น
ใดตามที่ได้ รั บมอบหมายที่ใช้ เ วลาปฏิบั ติงาน 3 ถึง 12 ชั่ วโมงต่ อสัป ดาห์ หรื อ 45 ถึง 180
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาด้ วยตนเอง (Self Study) หรือการค้ นคว้ าอิสระที่ใช้ เวลาศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองจากแผนการเรี ยนตามที่อาจารย์ผ้ ูสอนได้ เตรี ยมการไว้ ให้ นิสิตได้ ใช้ ศึกษาไม่ น้อยกว่ า
45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.6 สารนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ที่ใช้ เวลาศึกษาค้ นคว้ าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
สาหรั บ รายวิ ช าที่จัดการศึ ก ษาในระบบอื่น ๆ ตามข้ อ 6 ที่ไม่ ใช่ ร ะบบทวิ ภาค ให้ เ ทียบค่ า
หน่วยกิตกับชั่วโมงการศึกษาให้ เป็ นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้ างต้ น
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ข้ อ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็ นหลักสูตรการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับ
ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ ว
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็ นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิต
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็ นหลักสูตรการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ ว
9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็ นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิต
9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้ อ 10 มหาวิ ท ยาลั ยอาจจั ดหลั กสูตรเทียบความรู้ ได้ ตามระดับ การศึ กษาในข้ อ 9 โดย
หลักเกณฑ์การเทียบความรู้ให้ เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ 11 โครงสร้ างของหลักสูตรเป็ นดังนี้
11.1 หลัก สูตรประกาศนียบัตรบั ณฑิต และหลั กสูตรประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิตชั้ นสูง
ประกอบด้ วยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบด้ วยจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต หลักสูตรนี้มี 2 แผน
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11.2.1 แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจัยโดยมีการทาปริญญานิพนธ์ ซึ่งอาจ
มีได้ 2 แบบ คือ
แบบ ก 1 ประกอบด้ วยปริญญานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกาหนดให้ มีการเรียนรายวิชา หรือทากิจกรรมวิชาการอื่นประกอบ
ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้ องมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด
แบบ ก 2 ประกอบด้ วยปริญญานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
รายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
11.2.2 แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทาปริญญา
นิพนธ์ แต่ต้องทาสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
11.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็ นหลักสูตรที่เน้ นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ
นักวิ ชาชี พชั้ นสูงโดยมีการทาปริ ญญานิ พนธ์ท่ีก่อให้ เกิดความรู้ ใหม่ และมีคุณภาพสูงในทางวิ ชาการ
หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เป็ นหลักสูตรที่เน้ นการวิจัย โดยมีการทาปริ ญญานิพนธ์ท่กี ่อให้ เกิดความรู้ใหม่ ซึ่ง
หลักสูตรอาจกาหนดให้ มีการเรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได้ โดยไม่นับหน่วยกิต
แต่จะต้ องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้ องทาปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วย
กิต
แบบ 1.2 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้ องทาปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็ นหลักสูตรที่เน้ นการวิจัย โดยมีการทาปริญญานิพนธ์ท่มี ีคุณภาพสูงและก่อให้ เกิด
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้ เข้ าศึ กษาที่สาเร็จปริ ญญามหาบัณฑิต จะต้ องทาปริ ญญานิพนธ์ไม่ น้อยกว่ า 36
หน่วยกิต และเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้ องทาปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วย
กิต และเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้ อ 12 กาหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาหรับนิสิตเต็มเวลา เป็ น
ดังนี้
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ ใช้
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาอย่างน้ อย 1 ปี การศึกษา และอย่างมากไม่เกิน
3 ปี การศึกษา
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12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้ ใช้ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จ
การศึกษาอย่างน้ อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้ ใช้ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จ
การศึกษาอย่างน้ อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากสาหรับนิสติ วุฒิเริ่มต้ น
ต่างกัน ดังนี้
12.3.1 นิสติ วุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
12.3.2 นิสติ วุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
12.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ให้ มหาวิทยาลัยเป็ นผู้กาหนดระยะเวลา
ในกรณีท่ไี ม่เป็ นไปตามความในข้ อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย
เวลาให้ กับนิสิตได้ ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อได้ รับการอนุมัติแล้ วต้ องดาเนินการชาระค่ารักษาสภาพนิสติ ตาม ข้ อ 25
สาหรับนิสิตที่ศึกษาแบบไม่เต็มเวลาในหลักสูตรใด ให้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
จานวนหน่วยกิตที่ให้ ลงทะเบียนเรี ยนได้ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจานวนหน่ วย
กิตในสัดส่วนที่เหมาะสม
หากมีเหตุผลและความจาเป็ นพิ เศษ การลงทะเบียนเรี ยนที่มีจานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้ นก็อาจทาได้ แต่ท้งั นี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้ อง
ผ่านการพิ จารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 13 การเปิ ดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งเป็ นแผนการศึกษาแบบทาปริญญานิพนธ์
อย่างเดียว ให้ หลักสูตรคานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
13.1 อาจารย์ท่ปี รึ กษาปริ ญญานิพนธ์ ต้ องมีผลงานที่ได้ รับการตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิ มพ์
ทางวิชาการซึ่งเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็ นผลงานที่ช้ ีชัดได้ ว่าสามารถที่จะสนับสนุ นการวิจัย
ในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนได้
13.2 หลักสูตรที่จะเปิ ดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน
ข้ อ 14 การนับระยะเวลาเป็ นปี การศึกษาตามข้ อ 12.1 ข้ อ12.2 และ ข้ อ 12.3 ให้
นับตั้งแต่วันที่ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนิสติ ตามข้ อ 19.2
ข้ อ 15 จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
หลั กสูตรที่จะเปิ ดใหม่ หรื อหลั กสูตรที่ขอปรั บปรุ ง จะต้ องมี อาจารย์ป ระจาหลั ก สูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้ องเป็ น
คณาจารย์บัณฑิตศึกษา มีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพั นธ์กับสาขาที่เปิ ดสอน ทั้งนี้อาจารย์ประจาในแต่ละ
หลั ก สูตรจะเป็ นอาจารย์ป ระจาเกิน กว่ า 1 หลั กสูตรในเวลาเดี ยวกัน ไม่ ได้ ยกเว้ น หลั กสูตรพหุ
วิ ท ยาการ (Multidisciplinary) ที่ อ าจก าหนดให้ เ ป็ นได้ อี ก 1 หลั ก สู ต ร โดยต้ อ งเป็ น
หลั ก สู ต รที่ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หลั ก สู ต รที่ไ ด้ ป ระจ าอยู่ แ ล้ ว หรื อ ในกรณี ท่ีเ ป็ นอาจารย์ ป ระจ า
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หลั ก สูต รระดั บ มหาบั ณ ฑิต หรื อ ดุ ษฎี บั ณ ฑิต หลั กสูตรใดหลั กสูตรหนึ่ ง อาจเป็ นอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันได้ อกี 1 หลักสูตร
ในกรณีเป็ นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์
ประจาของสถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ ถือเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร ประกอบด้ วย อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน
และอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ผ้ ูสอบ หรืออาจารย์ผ้ ูสอน โดยทั้งหมดจะต้ องมี
คุณสมบัติแบ่งตามระดับหลักสูตรดังนี้
15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
15.1.1 อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขา
วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั จานวนอย่างน้ อย 3 คน
15.1.2 อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
15.1.2.1 อาจารย์ ท่ีป รึ ก ษาปริ ญญานิ พ นธ์หลั ก ต้ อ งเป็ นอาจารย์ป ระจ ามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิ ชานั้ นหรื อสาขาวิชาที่สัมพั นธ์กัน และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิ จัยที่มิใช่ ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.1.2.2 อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) ต้ องเป็ นอาจารย์ประจา
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิ ช าการไม่ ต่ า กว่ า รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น และต้ องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่
แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
15.1.3 อาจารย์ผ้ ูสอบปริญญานิพนธ์ ต้ องประกอบด้ วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยต้ องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการ
ทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.1.4 อาจารย์ผ้ ูสอน ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุ ณวุ ฒิ ไม่ ต่ ากว่ าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ ด ารงต าแหน่ งทางวิ ชาการไม่ ต่ ากว่ าผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้ องมีประสบการณ์ในด้ านการสอนและ
การทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
15.2.1 อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริ ญ ญาเอกหรื อ เทียบเท่า หรื อ เป็ นผู้ ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการไม่ ต่ า กว่ า รองศาสตราจารย์ใ น
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั จานวนอย่างน้ อย 3 คน
15.2.2 อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
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15.2.2.1 อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้ องเป็ นอาจารย์ประจามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิ ชานั้ นหรื อสาขาวิ ชาที่สัมพั นธ์กัน และต้ องมี ประสบการณ์ ในการทาวิ จั ยที่มิใช่ ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.2.2 อาจารย์ ท่ีปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์ ร่ วม (ถ้ ามี ) ต้ องเป็ นอาจารย์
ประจ าหรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภายนอกสถาบั น มีคุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อเทีย บเท่า หรื อ เป็ นผู้ ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.3 อาจารย์ผ้ ูสอบปริญญานิพนธ์ ต้ องประกอบด้ วยอาจารย์ประจาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยต้ องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้ องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.4 อาจารย์ผ้ ูสอน ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุ ฒิภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้ องมีประสบการณ์ในด้ านการสอนหรือการทาวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
สาหรั บหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
จ านวนและคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สูต รและอาจารย์ ผ้ ู ส อน ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ
15.1.1 และข้ อ 15.1.4 โดยอนุโลม

ข้ อ 16 ภาระงานอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์
ภาระงานอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์กาหนดให้ อาจารย์ประจา 1 คน เป็ นที่ปรึกษาปริญญา
นิพ นธ์ของนิ สิตปริ ญ ญาโทและปริ ญญาเอกได้ ไม่เกิน 5 คน หากหลั ก สูตรใดมี อาจารย์ ประจาที่มี
ศักยภาพพร้ อมที่จะดูแลนิสิต ให้ สามารถทาหน้ าที่เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาได้ มากกว่า 5 คน แต่ท้งั นี้ต้อง
ไม่เกิน 10 คน
อาจารย์ประจา 1 คน ให้ เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทได้ ไม่เกิน 15 คน
หากเป็ นทั้งอาจารย์ท่ีปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์และสารนิ พนธ์ ให้ คิดสัดส่วนจานวนนิสิตที่ทาปริ ญญา
นิ พ นธ์ 1 คน เทีย บได้ กั บ จ านวนนิ สิ ต ที่ทาสารนิ พ นธ์ 3 คน ทั้ง นี้ ให้ ร วบรวมนิ สิ ตที่ยั ง ไม่ ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
หมวด 3
การรับเข้าเป็ นนิสิต
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ข้ อ 17 คุณสมบัติของผู้เข้ าเป็ นนิสติ
17.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จะต้ องเป็ น
ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
17.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้ องเป็ นผู้สาเร็จการศึ กษาขั้นปริญญา
มหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า
17.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้ องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากตามที่หลักสูตรกาหนด หรือสาเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
ทั้ง นี้ ผู้ เ ข้ า เป็ นนิ สิ ต จะต้ อ งแสดงหลั ก ฐานการส าเร็ จ กา รศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้ าที่รับรองวุฒิการศึกษาให้ การรับรองและต้ องมีคุณสมบัติ
อื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ 18 การรับเข้ าเป็ นนิสติ ใช้ วิธอี ย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
18.1 สอบคัดเลือก
18.2 คัดเลือก
18.3 รับโอนนิสติ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
18.4 รับเข้ าตามข้ อตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ หรือ โครงการพิเศษ
ของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 19 การขึ้นทะเบียนเป็ นนิสติ
19.1 ผู้ท่ผี ่านการรั บเข้ าเป็ นนิสิตต้ องมารายงานตัวพร้ อมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โดยชาระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ผู้ท่ผี ่านการรับเข้ าเป็ นนิสติ ที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็ นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ท่กี าหนด
เป็ นอันหมดสิทธิท่จี ะเข้ าเป็ นนิสิต เว้ นแต่จะได้ แจ้ งเหตุขัดข้ องให้ มหาวิทยาลัยทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรในวันที่กาหนดให้ รายงานตัว และเมื่อได้ รับอนุมัติต้องมารายงานตัวตามที่กาหนด
19.2 การขึ้นทะเบียนเป็ นนิสติ จะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นิสติ รายงานตัว
หมวด 4
การลงทะเบียน
ข้ อ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
20.1 กาหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละระบบการจัด
การศึกษาให้ เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
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20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนิสิตได้ ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ
มหาวิ ทยาลั ยเรี ยบร้ อ ยแล้ ว ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของบั ณ ฑิตวิ ทยาลั ย นิ สิตผู้ ใ ด
ลงทะเบี ยนเรี ยน หรื อ ชาระค่ า ธรรมเนี ยมต่ า ง ๆ ภายหลั งกาหนด จะต้ องถู กปรั บ ตามระเบี ยบ
มหาวิทยาลัย ว่าด้ วยการเก็บเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
20.3 ผู้ท่ขี ้ ึนทะเบียนเป็ นนิสิตในภาคการศึกษาใดของแต่ละระบบการจัดการศึกษา ต้ อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
20.4 นิ สิต ที่ไ ม่ ได้ ล งทะเบี ย นเรี ยนรายวิ ช าโดยสมบู ร ณ์ ใ นภาคการศึ ก ษาใดภายใน
กาหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้ นแต่จะได้ รับ
อนุมัติเป็ นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
20.5 รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดว่าต้ องเรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือมีบุรพวิชา นิสิตต้ องเรียน
และสอบได้ รายวิชาหรือบุรพวิชาที่กาหนดไว้ ก่อนจึงจะมีสทิ ธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้
ข้ อ 21 จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนได้
นิสิตจะต้ องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้ เป็ นไปตามระบบการจัดการศึกษาในข้ อ
6 และประเภทการจัดการศึกษาในข้ อ 7 นอกจากนี้นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ ไม่
เกิน 6 หน่ ว ยกิต และหากนิ สิตจะต้ องลงทะเบี ยนต่ างไปจากที่กาหนดข้ างต้ น จะต้ องได้ รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้ รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรี ยนวิชาเป็ นพิ เศษโดยไม่นับหน่ วยกิตได้ ต่อเมื่อได้ รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษา และอาจารย์ผ้ ูสอนรายวิชานั้น
22.2 จานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนเป็ นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเป็ น
หน่วยกิตสะสม
22.3 รายวิชาที่เรี ยนเป็ นพิ เศษโดยไม่นับหน่ วยกิต จะไม่นับรวมเข้ าในจานวนหน่ วยกิตที่
ต่ า สุ ด แต่ จ ะนั บ รวมเป็ นจ านวนหน่ ว ยกิ ต สู ง สุ ด ที่นิ สิ ต สามารถลงทะเบี ย นเรี ย นในแต่ ล ะภาค
การศึกษา
22.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาพิ เศษโดยไม่นับหน่ วยกิต จะต้ องมีเวลาเรี ยนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น และไม่บังคับให้ นิสติ สอบ
22.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ บุคคลภายนอกเข้ าเรียนบางรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นับ
หน่วยกิตได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้ องปฏิบัติ
ตามข้ อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 23 นิ สิตระดั บ บั ณฑิตศึ ก ษาที่ขาดความรู้ พ้ ื นฐานของวิ ช าเอก คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรอาจให้ เรียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไม่มีหน่วยกิตและจะต้ องสอบผ่าน โดยผลการเรียนได้ ใน
ระดับ S
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ข้ อ 24 การของดเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ ต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งก่ อ นสอบปลายภาคไม่ น้ อ ยกว่ า 2
สัปดาห์ โดยได้ รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 25 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติ
นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษาต้ อง
ลงทะเบียนชาระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่ อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยให้ แล้ วเสร็จ
ภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ในกรณีท่นี ิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร การรั กษาสภาพนิสิตให้ เป็ นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้ อ 26 นิ สิต ต้ อ งมี เ วลาเรี ย นในรายวิ ช าหนึ่ ง ๆ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของเวลาเรี ย น
ทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์เข้ าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้ นกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาด้ วย
ตนเอง (Self Study)
ข้ อ 27 การประเมินผลการเรียนรายวิชา
27.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ ใช้ ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very
Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly
Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very
Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับขั้น
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

27.2 ในกรณีท่รี ายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็ นค่าระดับขั้น ให้ ประเมินผลโดย
ใช้ สญ
ั ลักษณ์ ดังนี้
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สัญลักษณ์
S
U
AU
I
W
IP

ความหมาย
ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝึ กงาน เป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝึ กงาน ไม่เป็ นที่พอใจ
(Unsatisfactory)
การเรียนเป็ นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การงดเรียนโดยได้ รับอนุมัติ (Withdraw)
ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In
Progress)

27.3 การให้ E สามารถกระทาในกรณีต่อไปนี้
27.3.1 นิสติ สอบตก
27.3.2 นิสติ ขาดสอบ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
27.3.3 นิสติ มีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้ อ 26
27.3.4 นิสติ ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
27.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้ อ 27.5.2
27.4 การให้ S หรือ U จะกระทาได้ เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่ วยกิตแต่
สาขา-วิชาเห็นว่า ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น หรือการประเมินผล
การฝึ กงานที่มิได้ กาหนดเป็ นรายวิชา ให้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ S หรือ U แล้ วแต่กรณี แต่ในกรณีท่นี ิสิตได้
U จะต้ องปฎิบัติงานเพิ่มเติมจนกว่าจะได้ รับความเห็นชอบให้ ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ ศึกษาครบถ้ วน
ตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร
27.5 การให้ I จะกระทาได้ ในกรณีต่อไปนี้
27.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้ อ 26 แต่ไม่ได้ สอบเพราะป่ วยหรือ
เหตุสดุ วิสยั และได้ รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
27.5.2 อาจารย์ผ้ ูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้ รอผลการศึกษา
เพราะนิสติ ยังปฏิบัติงานซึ่งเป็ นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ นิสิตที่ได้ รับการให้
คะแนนระดับขั้น I จะต้ องดาเนินการแก้ สัญลักษณ์ I ให้ เสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห์นับแต่เปิ ดภาค
การศึกษาถัดไป เพื่อให้ อาจารย์ผ้ ูสอนแก้ สัญลักษณ์ I หากพ้ นกาหนดดังกล่าว อาจารย์ผ้ ูสอนจะ
เปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็ นค่าระดับขั้น E ได้ ทนั ที
27.6 การให้ W จะกระทาในกรณีต่อไปนี้
27.6.1 นิสติ ได้ รับอนุมัติให้ งดเรียนรายวิชานั้นตามข้ อ 24
27.6.2 นิสติ ได้ รับอนุมัติให้ ลาพักการเรียนตามข้ อ 34
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27.6.3 นิสติ ถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น
27.6.4 นิสติ ได้ รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I
เนื่องจากการป่ วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่ส้ นิ สุด
27.7 การให้ AU จะกระทาในกรณีท่นี ิสติ ได้ รับอนุมัติให้ ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็ นพิเศษ
โดยไม่นับหน่วยกิตตามข้ อ 22
27.8 การให้ IP ใช้ สาหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทางานต่อเนื่องกัน เกินกว่า 1 ภาค
การศึกษา
27.9 ผลการสอบต้ องได้ รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 28 การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้ อกาหนดของหลักสูตร ได้ แก่ การสอบภาษา
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
และการสอบประมวลความรู้ (Com-prehensive Examination) การประเมินผลการ
สอบพิเศษดังกล่าว ให้ ผลการประเมินเป็ น ดังนี้
ระดับขั้น
P
F

ความหมาย
ผ่าน (Pass)
ไม่ผ่าน (Fail)

ข้ อ 29
การประเมิ นคุ ณภาพปริ ญญานิ พนธ์หรื อสารนิ พนธ์ ซึ่ งประกอบด้ วยเนื้ อหา
กระบวนการ วิจัย การเขียน และการสอบปากเปล่า ให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่ า
เกี่ยวกับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ การประเมินให้ กระทาหลังจากนิสิตสอบปากเปล่าแล้ ว และ
ให้ ผลการประเมินเป็ น ดังนี้
ระดับขั้น
P
F

ความหมาย
ผ่าน (Pass)
ไม่ผ่าน (Fail)

ข้ อ 30 การเรียนซา้ หรือเรียนแทน
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซา้ รายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบได้ ต่ากว่าค่าระดับขั้น B
หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคล้ ายคลึงกันแทนกันได้ ทั้งนี้ต้อง
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้ รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
30.2 นิสติ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 แต่มากกว่า 2.50 อาจเรียนซา้ วิชาที่สอบ
ได้ ต่ากว่าค่าระดับขั้น B หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนกันได้
ข้ อ 31 การนับจานวนหน่วยกิต และการคานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
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31.1 การนับจานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ ในการคานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ นับจาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับขั้นตามข้ อ 27.1 ในกรณีท่นี ิสิตลงทะเบียนเรียนซา้
หรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้ นาจานวนหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่ได้ ไปใช้ ในการคานวณหาค่ า
ระดับขั้นเฉลี่ยด้ วย
31.2 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ ครบตามจานวนที่กาหนดในหลักสูตรให้ นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ ค่าระดับขั้น D ขึ้นไปเท่านั้น
31.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้ คานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่ วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละวิชาเป็ นตัวตั้งหารด้ วย
จานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น
31.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ คานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้ าเรียนจนถึงภาค
เรียนสุดท้ าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่
เรียนทั้งหมดเป็ นตัวตั้งหารด้ วยจานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด
31.5 การคานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ คานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่ 2 ที่
นิสติ ลงทะเบียนเรียน
31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องนารายวิชานั้นมาคานวณค่าระดับขั้น
เฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แต่ให้ นาไปคานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล
ข้ อ 32 การทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาหรือการสอบ
32.1 นิสิตที่เจตนาหรื อทาการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาหรื อการสอบ อาจได้ รับ
โทษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
32.1.1 ตกในรายวิชานั้น
32.1.2 ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการ
เสนอชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปี การศึกษา
32.1.3 พ้ นจากสภาพนิสติ
32.2 นิสิตที่ทาการลอกเลียนปรากฎในปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะ
เสนอให้ มีการเพิกถอนปริญญาได้ แม้ จะตรวจพบในภายหลัง
การพิจารณาการทุจริตดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียนและการลาออก
ข้ อ 33 สถานภาพนิสติ มีดังนี้
33.1 สถานภาพนิสติ ตามการจัดการศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
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33.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ได้ แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็ม
เวลา
33.1.2 นิสิตแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) ได้ แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
แบบไม่เต็มเวลา
33.2 สถานภาพนิสติ ตามการรับเข้ าศึกษา
33.2.1
นิ สิ ต ได้ แ ก่ ผู้ ท่ี ผ่ า นการคั ด เลื อ กและขึ้ นทะเบี ย นเป็ นนิ สิ ต ของ
มหาวิทยาลัย และเข้ าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
33.2.2
นิ สิ ต ทดลองศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ ท่ีห ลั ก สู ต รใดหลั ก สู ต รหนึ่ ง ในระดั บ
บัณฑิตศึกษารับเข้ าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กาหนดขึ้นเฉพาะคราว ยกเว้ น
หลั ก สูตรปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลั กสูตรปริ ญ ญาดุ ษฎีบั ณ ฑิต ไม่ ให้ มีนิ สิต
ทดลองศึกษา
33.2.3 นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ได้ แก่ นิสิตหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผ่าน และได้ รับอนุ มัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้
ดาเนินการทาปริญญานิพนธ์ได้
33.2.4 นิสิตสมทบ ได้ แก่ นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่ น ที่ได้ รับ
อนุ มัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนาหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของ
สถาบันที่ตนสังกัด
33.2.5 ผู้เข้ าร่ วมศึกษา ได้ แก่ บุคคลภายนอกที่ได้ รับอนุ มัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยให้ เข้ าร่วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนได้ เมื่อได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นนิสติ
ข้ อ 34 การลาพักการเรียน
34.1 นิสิตอาจยื่นคาร้ องขอลาพักการเรียนได้ ในช่วงที่มีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณี
หนึ่ง ต่อไปนี้
34.1.1 ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดที่
มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน
34.1.2 ป่ วยและต้ องรักษาตัวเป็ นเวลานานตามคาสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์
34.1.3 มีเหตุจาเป็ นส่วนตัว โดยอาจยื่นคาร้ องขอลาพักการเรียนได้ ถ้ ามีสภาพ
นิสติ มาแล้ วอย่างน้ อย 1 ภาคการศึกษา
34.2 การลาพั กการเรียน นิสิตต้ องยื่นคาร้ องภายใน 4 สัปดาห์นับแต่เปิ ดภาคเรียนของ
ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะต้ องชาระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาค
การศึกษานั้น โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผู้พิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน
34.3 การลาพั กการเรี ยน ให้ อนุ มัติครั้ งละ 1 ภาคการศึกษา ถ้ านิสิตยังมีค วามจาเป็ นที่
จะต้ องขอลาพักการเรียนต่อไปอีก ให้ ย่นื คาร้ องใหม่ตามข้ อ 34.2
34.4 ให้ นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้ วย
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ข้ อ 35 การลาออก
นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้ ย่ ืนคาร้ องต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีท่หี ลักสูตรสังกัด
ข้ อ 36 การพ้ นจากสภาพนิสติ
นิสติ พ้ นจากสภาพนิสติ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
36.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
36.2 ได้ รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ ลาออกตามข้ อ 35
36.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้
36.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนิสิตตาม ข้ อ
20.3
36.3.2 เมื่อพ้ นกาหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแล้ ว ไม่ชาระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นิสติ ตามข้ อ 25
36.3.3 ขาดคุณสมบัติตามข้ อ 17 อย่างใดอย่างหนึ่ง
36.3.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาได้ ต่ากว่า 2.50
36.3.5 ได้ ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 แต่สูงกว่า 2.50 และไม่สามารถ
ทาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ค่าตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ภายในเวลาที่กาหนด ดังนี้
36.3.5.1 ภาคการศึกษาถัดไปสาหรับนิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
36.3.5.2
สองภาคการศึ กษาถั ดไป สาหรั บ นิ สิต หลั กสูตรปริ ญ ญา
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
36.3.6 ระยะเวลาอนุ มัติเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตร ไม่เป็ นไปตามกาหนด ดังนี้
36.3.6.1 สารนิพนธ์ จานวน 6 หน่วยกิต จะต้ องมีเวลาอย่างน้ อย 3
เดือน
36.3.6.2 ปริญญานิพนธ์ จานวน 12 และ 15 หน่วยกิต จะต้ องมีเวลา
อย่างน้ อย 6 เดือน
36.3.6.3 ปริญญานิพนธ์ จานวน 36 หน่วยกิต จะต้ องมีเวลาอย่างน้ อย 9
เดือน
36.3.6.4 ปริญญานิพนธ์ จานวนมากกว่า 36 หน่วยกิตขึ้นไป จะต้ องมี
เวลาอย่างน้ อย 12 เดือน
36.3.7 สอบประมวลความรู้ หรือ สอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้ง แล้ วยังไม่ผ่าน
36.3.8 เป็ นนิ สิตทดลองศึกษาตามข้ อ 33.2.2 ได้ ค่าคะแนนเฉลี่ ยในภาค
การศึกษาแรกต่ากว่า 3.00
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36.3.9 ไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้ อ 12 หรือได้ ผล
การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ระดับขั้นไม่ผ่าน (Fail)
36.3.10 ทาการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาและการสอบ
36.3.11 มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ ายแรง
36.3.12 ทาผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ ายแรง
36.3.13 ถูกพิ พากษาถึงที่สุดให้ จาคุกในคดีอาญา เว้ นแต่ความผิดโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
36.4 ถึงแก่กรรม
หมวด 7
การเปลีย่ นสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต
ข้ อ 37 การเปลี่ยนสถานภาพนิสติ
37.1 ในกรณีท่มี ีเหตุผลและความจาเป็ นอย่างยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุ มัติให้ นิสิตเปลี่ยน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาได้ ทั้งนี้นิสิตจะต้ องปฏิบัติตามข้ อบังคับ
และระเบียบต่างๆ รวมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพให้ ถูกต้ อง
37.2 นิสติ ที่เปลี่ยนสถานภาพตามข้ อ 37.1 ได้ จะต้ องลงทะเบียนมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี
การ ศึกษา และต้ องลงทะเบียนเรี ยนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้ อย 1 ปี การศึกษาก่อนสาเร็จ
การศึกษา
37.3 นิสติ ทดลองศึกษาที่เข้ าศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบได้ ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่า
กว่า 3.00 ให้ เปลี่ยนสถานภาพเป็ นนิสติ ได้ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก
ข้ อ 38 การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ ใช้ เกณฑ์ดังนี้
38.1 การโอนหน่วยกิต นิสติ อาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษาที่ได้ เคยศึกษามาแล้ วได้ เฉพาะรายวิชาที่สอบได้ ค่าระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหน่วยกิต รายวิชาที่ขอโอนมาเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่กาลังศึกษาได้ โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นซา้
อีก ทั้งนี้รายวิชาที่ขอโอนหน่วยกิตต้ องเป็ นรายวิชาที่เรียนมาแล้ วไม่เกิน 3 ปี
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณ ฑิตที่เข้ าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพั นธ์กัน ให้ เทียบโอนหน่ วยกิตได้ ไม่เกินร้ อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะ
เข้ าศึกษา
การขอโอนหน่วยกิตรายวิชาต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี
และได้ รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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38.2 การรับและเทียบโอนหน่วยกิต บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเว้ น หรือ เทียบโอนหน่วยกิต
รายวิชา หรือปริญญานิพนธ์จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้ กับนิสิตที่มีความรู้ ความสามารถ ที่
สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 39 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้ น หรือ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทางาน จากการศึกษานอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรื อระดับการศึกษาที่
เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 40 การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา
นิ สิตที่ป ระสงค์ จ ะเปลี่ ยนวิ ช าเอกหรื อ สาขาวิ ช าที่ศึ กษา ให้ กระทาได้ โดยการคั ดเลื อ กจาก
วิ ช าเอกหรื อ สาขาวิ ช าที่ต้ อ งการเข้ า ศึ ก ษา โดยได้ รั บ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห าร
หลั ก สูตร คณบดี และได้ รั บ อนุ มัติจากคณบดีบั ณ ฑิตวิ ทยาลั ย ระยะเวลาการศึ กษาของนิ สิตจะ
นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็ นนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาแรกที่เข้ ามาศึกษา สาหรับ
การโอนหน่วยกิตรายวิชาให้ เป็ นไปตามข้ อ 38
ข้ อ 41 การรับโอนนิสติ หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
41.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารั บโอนนิสิตหรื อนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้การนับ
ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร ให้ เริ่มนับตั้งแต่เข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
41.2 นิสิตหรื อนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ได้ รับโอนเข้ าศึกษาในมหาวิ ทยาลั ย
จะต้ องยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ 38
41.3 นิ สิต รั บ โอนจะต้ อ งใช้ เ วลาศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย เป็ นระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี
การศึกษา แต่ต้องไม่เกินกาหนดเวลาตามข้ อ 12
ข้ อ 42 การคืนสภาพนิสติ
สภาวิชาการมีอานาจคืนสภาพนิสิตให้ แก่ผ้ ูท่ถี ูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีท่มี ีเหตุอันสมควรอย่าง
ยิ่งเท่านั้น และเมื่อดาเนินการแล้ วให้ รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
หมวด 8
การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธ์ และสารนิพนธ์
ข้ อ 43 การสอบภาษา
43.1 นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้ องสอบภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจาชาติของ
ตนอย่างน้ อย 1 ภาษา การสอบภาษาใดให้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
การอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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43.2 นิสติ อาจยกเว้ นให้ ไม่ต้องสอบภาษาได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
43.2.1 นิ สิตสอบภาษาได้ แ ล้ วจากสถาบั น การศึ กษาหรื อ หน่ ว ยงานวั ด และ
ประเมินผลที่ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ท่บี ัณฑิตวิทยาลัยกาหนดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
43.2.2 นิสิตที่กาลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรื อสาขาวิชาทางภาษาที่ไม่ใช่ ภาษา
ประจาชาติของตนซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับ การอ่าน การใช้ ภาษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และมีผลการ
ประเมินผ่านรายวิชานั้นในค่าระดับขั้นไม่ต่ากว่า B
43.2.3 ผู้ท่จี บการศึกษาจากประเทศที่ใช้ ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนเป็ นภาษา
หลักในการสื่อสาร และการศึกษา
43.3 การประเมินผลการสอบผ่าน นิสติ จะต้ องได้ ระดับขั้น P ตามข้ อ 28
ข้ อ 44 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
44.1 นิสติ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้ องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
44.2 การสอบวัดคุณสมบัติเป็ นการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวข้ อง เพื่อวัดว่านิสิตมี
ความรู้พ้ ืนฐานและมีความพร้ อมในการทาปริญญานิพนธ์
44.3 ผู้มีสทิ ธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ
44.3.1 นิสติ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแล้ วไม่น้อยกว่า 1
ภาคการศึกษาและผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรเข้ าสอบวัด
คุณสมบัติได้
44.3.2 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ
ครบ- ถ้ ว นตามหลั ก สู ตร และได้ ค่ า คะแนนเฉลี่ ยสะสมของรายวิ ช าไม่ ต่ า กว่ า 3.00 เมื่ อนิ สิ ต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้ วนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติต้ังแต่
ภาคการศึกษานั้นเป็ นต้ นไป
44.4
วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติให้ เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย
44.5 นิสิตที่สอบไม่ผ่าน (Fail) จะต้ องสอบแก้ ตัวใหม่ ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิ์สอบวัด
คุณสมบัติเพียง 3 ครั้ง และหากนิสติ ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสิตสอบไม่ผ่านในครั้ง
นั้น
ข้ อ 45 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
45.1 นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะต้ องสอบผ่านการสอบ
ประมวล-ความรู้
45.2 ผู้มีสทิ ธิ์สอบประมวลความรู้ คือ นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้
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45.2.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 ที่ศึกษามาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การ ศึกษาและผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรเข้ าสอบประมวลความรู้
ได้
45.2.2 หลักสูตรปริ ญญามหาบั ณฑิต แผน ข ที่ลงทะเบี ยนรายวิ ช าต่ างๆ
ครบถ้ วนตามหลั ก สูตรและได้ ค่า คะแนนเฉลี่ ยสะสมของรายวิ ช าไม่ ต่ ากว่ า 3.00 เมื่อนิ สิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้ วนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้
ตั้งแต่ภาคการ ศึกษานั้นเป็ นต้ นไป
45.3 วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้ เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย
45.4 นิสิตที่สอบไม่ผ่าน (Fail) จะต้ องสอบแก้ ตัวใหม่ ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิ์สอบประมวล
ความรู้เพียง 3 ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสิตสอบไม่ผ่านในการสอบ
ครั้งนั้น
ข้ อ 46 ปริญญานิพนธ์
46.1 นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้ องทา
ปริญญานิพนธ์
46.2 นิสติ จะดาเนินการเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนที่ 5 สาหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต
และไม่เกินภาคเรียนที่ 7 สาหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต โดยกาหนดให้ มีการรายงานความก้ าวหน้ า
(Progress Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิได้ ดาเนินการรายงานความก้ าวหน้ า นิสติ อาจ
ถูกระงับการลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสติ ในภาคการศึกษาถัดไป
จากการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
46.3 อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ โดยการแต่งตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
46.3.1 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบด้ วย อาจารย์ท่ี
ปรึกษาหลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารย์ท่ปี รึกษาร่ วม 1 คน ในกรณีท่มี ีความจาเป็ นอาจเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาร่วมได้ อกี 1 คน โดยต้ องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้ อ 15.1.2
ในกรณีท่ีขาดแคลนอาจารย์ท่ปี รึ กษาปริ ญญานิพนธ์หลั ก อาจแต่งตั้งผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
ภายนอกสถาบันทาหน้ าที่อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ ทาหน้ าที่อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญา
นิ พ นธ์ ห ลั ก ได้ โ ดยอนุ โ ลม ในกรณี ท่ี มี คุ ณ สมบั ติ แ ตกต่ า งจากนี้ ให้ เป็ นไปตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ผู้ เ ชี่ ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ท่ีปรึ กษาปริ ญ ญานิ พ นธ์หลั กต้ องเป็ นบุ คลากร
ประจาในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมอาจเป็ น
บุคลากรประจาในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือ
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ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็ นที่ยอมรั บในระดับหน่ วยงานหรื อระดับกระทรวงหรื อวงการ
วิชาชีพด้ านนั้ นๆ เทียบได้ ไม่ต่า กว่ าตาแหน่ งระดับ 9 หรื อผู้ เชี่ ยวชาญขึ้น ไปตามหลั กเกณฑ์และ
วิธกี ารที่สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนดโดยการแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้ เสนอผ่านคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลั ย และเสนอสภามหาวิทยาลั ย
เพื่อให้ ความเห็นชอบ และแจ้ งให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้งดังกล่าว
46.3.2 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบด้ วย
อาจารย์ท่ปี รึกษาหลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารย์ท่ปี รึกษาร่ วม 2 คน และในกรณีท่มี ีความจาเป็ น
อาจเสนออาจารย์ท่ปี รึกษาร่วมเพิ่มได้ อกี 1 คน โดยต้ องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้ อ 15.2.2
ในกรณีท่ีขาดแคลนอาจารย์ท่ีปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์หลั ก อาจแต่ งตั้งผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
ภายนอกสถาบันทาหน้ าที่อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ ทาหน้ าที่อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญา
นิพนธ์หลักได้ โดยอนุ โลม ในกรณีท่ีมีคุณสมบั ติแตกต่ างจากนี้ ให้ เป็ นไปตามที่สานั กงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ท่ีปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์หลั กต้ องเป็ นบุ คลากร
ประจาในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ท่ปี รึ กษาปริ ญญานิพนธ์ร่วม อาจ
เป็ นบุคลากรประจาในสถาบั นหรื อผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิภายนอกสถาบั นที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญหรื อ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็ นที่ยอมรั บในระดับหน่ วยงานหรือระดับกระทรวงหรื อวงการ
วิชาชีพด้ านนั้นๆ เทียบได้ ไม่ต่ากว่าตาแหน่งระดับ 9 หรือผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านั กงานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นและหน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ งก าหนด โดยการแต่ ง ตั้ ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้ เสนอผ่ านคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิ ทยาลั ย และเสนอสภามหาวิทยาลั ย
เพื่อให้ ความเห็นชอบ และแจ้ งให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้งดังกล่าว
ในกรณี หลั ก สูตรปริ ญ ญาเอก ไม่ มีอ าจารย์ ท่ีป รึ ก ษาปริ ญญานิ พ นธ์ร่ ว ม อาจารย์
ผู้สอบปริญญานิพนธ์ หรืออาจารย์ผ้ ูสอน ที่ได้ รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่ รองศาสตราจารย์ข้ ึนไปในสาขาวิชาที่เปิ ดสอน คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรอาจ
เสนอแต่ งตั้ งผู้ เ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้ า นเป็ นกรณี ๆ ไป โดยเสนอผ่ า นคณะกรรมการประจาบั ณ ฑิต
วิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ ความเห็นชอบ และแจ้ งให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการแต่งตั้งดังกล่าว
ผู้ได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์พิเศษให้ ประเมินผลงานทางวิชาการให้
เทียบเคียงได้ กบั ผลงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือตาแหน่งที่เรียกชื่อเป็ นอย่างอื่นที่เทียบเคียง
และยอมรับให้ เทียบเท่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
46.3.3
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมีหน้ าที่เสนอรายชื่ออาจารย์ท่ปี รึ กษา
ปริญญานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมได้
46.4 คณะกรรมการพิจารณาเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ 1
คน และกรรมการอีก ไม่ น้ อ ยกว่ า 4 คน ที่ป ระกอบด้ ว ย อาจารย์ ท่ีป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์หลั ก
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อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
ไม่น้อยกว่า 2 คน และให้ แต่งตั้งกรรมการ 1 คนทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการ
ในคณะกรรมการที่แต่งตั้งจะต้ องมีอย่างน้ อย 1 คน ที่มาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่
ไม่ใช่ อาจารย์ท่ปี รึ กษาปริ ญญานิ พนธ์ และนอกจากนั้นผู้ ท่ที าหน้ าที่ประธานต้ องไม่ ใช่ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ด้วย
เลขานุ การที่ต้องเข้ าร่ วมพิจารณาทุกครั้ง อาจจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุ การหรือบุคคลอื่นที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได้
โดยรายชื่อคณะกรรมการให้ กรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชาเป็ นผู้เสนอรายชื่อโดย
ความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
สาหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ต้องเป็ นอาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
46.5 คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ ประกอบด้ วย อาจารย์ท่ปี รึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) และกรรมการอีก 1 คนที่เป็ น
กรรมการบริหารหลักสูตรประจาวิชาเอกหรือสาขาวิชาซึ่งเคยเข้ าประชุมพิจารณาเค้ าโครงปริญญานิพนธ์
ของนิสิต และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน โดยรายชื่อกรรมการให้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจาสาขาวิชาเป็ นผู้เสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหน่วยงานต้ นสังกัด เพื่อเสนอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ ต้ องไม่เป็ นประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์
หากมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องแต่งตั้งกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เพิ่มเติม ให้
อาจารย์ท่ปี รึ กษาปริ ญญานิพนธ์หลั กเสนอเรื่ องผ่านคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเพื่ อให้ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และในกรณีท่นี ิสิตจะต้ องสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ แต่คณะกรรมการ
สอบปากเปล่าอยู่ไม่ครบคณะ ให้ นิสิตเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
46.6 ลิ ขสิทธิ์หรื อทรั พย์ สินทางปั ญญาอื่นๆ ที่เกิดจากการทาปริ ญญานิ พนธ์ซ่ึ งบั ณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติ ให้ นับเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็ นของมหาวิทยาลัย
นิสิตต้ องส่งหนั งสือข้ อตกลงว่ าด้ วยลิ ขสิทธิ์ในปริ ญญานิ พนธ์ ให้ แก่มหาวิ ทยาลั ยพร้ อมกับ
ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ข้ อ 47 สารนิพนธ์
47.1 นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้ องทาสารนิพนธ์
47.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์หนึ่งคนตามคาแนะนาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้ อ 47.3
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47.3 องค์ประกอบ คุณสมบัติ และจานวนอาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์ และกรรมการสอบ
สารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดดังนี้
47.3.1 อาจารย์ท่ีปรึ กษาสารนิพนธ์ จานวน 1 คนต่อโครงการ ต้ องเป็ นอาจารย์
ประจาของมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วย-ศาสตราจารย์ในสาขาวิ ชานั้นหรื อสาขาวิ ชาที่สัมพั นธ์กัน และต้ องมีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.3.2 กรรมการพิ จารณาโครงการสารนิพนธ์ มีจานวนไม่ต่ ากว่ า 3 คน
ประกอบด้ ว ย ประธานคณะกรรมการบริ หารหลั กสู ต รหรื อ กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ตรที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเป็ นประธาน 1 คน ผู้แทนจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรไม่ต่ากว่า 1 คน เป็ น
กรรมการ และอาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
เชี่ ยวชาญในสาขาวิ ชานั้ น เป็ นกรรมการเพิ่ มเติมได้ อีก 1 คน หรื ออาจให้ คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรเป็ นผู้พิจารณาโครงการสาร-นิพนธ์ได้
คุณสมบัติของกรรมการต้ องเป็ นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้ องมีประสบการณ์ในการ
ทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.3.3 กรรมการสอบสารนิพนธ์ ประกอบด้ วย อาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์ 1 คน
ทา-หน้ าที่เป็ นประธานสอบสารนิพนธ์ กรรมการบริ หารหลั กสูตรที่เข้ าร่ วมพิจารณาโครงการสาร
นิพนธ์ 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจาเป็ น
อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งตั้ ง กรรมการสอบเพิ่ ม เติ ม ให้ อ าจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาสารนิ พ นธ์ เ สนอเรื่ อ งผ่ า น
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรเพื่อให้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในกรณีท่คี ณะกรรมการ
สอบสารนิพนธ์อยู่ไม่ครบคณะ แต่นิสิตมีความจาเป็ นอย่างยิ่งต้ องสอบ ให้ นิสิตเสนอเรื่องผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
กรรมการสอบสารนิพนธ์ต้องเป็ นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพั นธ์กัน และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.4 ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ ที่เกิดจากการทาสารนิพนธ์ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัย
อนุ มัติ ให้ นั บ เป็ นส่วนหนึ่ งของการศึ กษาตามหลั กสูตรปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิต และเป็ นของมหา วิทยาลัย
นิสิตต้ องส่งหนังสือข้ อตกลงว่ าด้ วยลิขสิทธิ์ในสารนิพนธ์ให้ แก่มหาวิทยาลัยพร้ อมกับการส่ง
สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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หมวด 9
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ข้ อ 48 การขอรับปริญญา
48.1 ในภาคเรียนใดที่นิสิตคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ ย่ นื คาร้ องขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย
48.2 นิสติ จะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติท่วั ไป
48.2.1 มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และมีระยะเวลา
ศึกษาตามที่กาหนดในข้ อ 12
48.2.2 สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
48.2.3 ได้ ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
48.2.4 สอบภาษาต่างประเทศได้ หรือได้ รับยกเว้ นตามข้ อ 43.2
คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1
48.2.5 สอบประมวลความรู้ได้
48.2.6 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ข้ันสุดท้ ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริ ญญานิพนธ์ท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
48.2.7 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
48.2.8 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้ อยดาเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือ
เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ก รรมการภายนอกมาร่ ว มกลั่ น กรอง และมี ร ายงานการประชุ ม
(Proceedings) ที่เป็ นเรื่องเต็ม (Full Paper)
ในกรณี ท่ี ไ ม่ เ ป็ นไปตามความในข้ อ นี้ หากมี เ หตุ ผ ลอั น ควร บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย อาจ
พิจารณาขยายเวลาให้ กับนิสิตได้ ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุ มัติของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อได้ รับการอนุมัติแล้ วต้ องชาระค่ารักษาสภาพการเป็ นนิสติ ตามข้ อ 25
คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
48.2.9 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบ
ปาก-เปล่ า ปริ ญ ญานิ พนธ์ ข้ั นสุดท้ ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่ า เกี่ยวกับ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ท่ี
บัณฑิต-วิทยาลัยแต่งตั้ง
48.2.10 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
48.2.11 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้ อยดาเนินการ
ให้ ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรื อ
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เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ก รรมการภายนอกมาร่ ว มกลั่ น กรอง และมี ร ายงานการประชุ ม
(Proceedings) ที่เป็ นเรื่องเต็ม (Full Paper)
ในกรณี ท่ี ไ ม่ เ ป็ นไปตามความในข้ อ นี้ หากมี เ หตุ ผ ลอั น ควร บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย อาจ
พิจารณาขยายเวลาให้ กับนิสิตได้ ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุ มัติของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อได้ รับการอนุมัติแล้ วต้ องชาระค่ารักษาสภาพการเป็ นนิสติ ตามข้ อ 25
คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
48.2.12 สอบประมวลความรู้ได้
48.2.13 เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าสารนิพนธ์ข้นั สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ท่บี ัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
48.2.14 ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
48.2.15 สอบวัดคุณสมบัติได้
48.2.16 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ข้ันสุดท้ าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
48.2.17 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
48.2.18 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้ อยดาเนินการ
ให้ ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่ วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรั บใน
สาขาวิชานั้น
ในกรณี ท่ีไม่ เ ป็ นไปตามความในข้ อ นี้ หากมี เ หตุ ผ ลอั น ควร บั ณ ฑิ ตวิ ทยาลั ยอาจ
พิจารณาขยายเวลาให้ กับนิสิตได้ ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุ มัติของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อได้ รับการอนุมัติแล้ วต้ องชาระค่ารักษาสภาพการเป็ นนิสติ ตามข้ อ 25
ข้ อ 49 การให้ ปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิ จารณาเสนอชื่อนิสิตที่ได้ ย่ ืนความจานงขอรั บ
ปริญญา ที่มีคุณสมบัติตามข้ อ 48.2 และมีความประพฤติดี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา
หรือประกาศนียบัตร
หมวด 10
การประกันคุณภาพ
ข้ อ 50 ทุกหลักสูตรจะต้ องกาหนดระบบประกันคุ ณภาพของหลักสูตรให้ ชัดเจน ซึ่งอย่างน้ อย
ประกอบด้ วยประเด็นหลัก 7 ประเด็น คือ
50.1 การบริหารหลักสูตร
50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
50.3 การบริหารคณาจารย์
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50.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
50.5 การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสติ บัณฑิตศึกษา
50.6 ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
50.7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ข้ อ 51 ให้ ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัย โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลัก สูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี และให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 52 การดาเนินการใดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เขียนข้ อบังคับนี้มีผลใช้ บังคับ และยังดาเนินการ
ไม่แล้ วเสร็จในขณะที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้ บังคับ ให้ ดาเนินการหรือปฏิบัติการต่อไปตามข้ อบังคับที่ใช้
บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้ บังคับจนกว่าจะดาเนินการแล้ วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ข
สาเนาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร

คาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ 1287/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561)
เพือ่ ให้การดาเนินการ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2557

82

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2661) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริม
การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561)
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
8. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
9. หัวหน้าภาควิชาเคมี
10. หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
11. หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
12. อาจารย์ปิยะดา จิตรตั้งประสงค์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล ประยงค์พันธ์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์
15. อาจารย์สิริ สิรินิลกุล
16. อาจารย์โชคชัย พุทธรักษา
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉริยา รังษิรุจิ
19. อาจารย์อนิษฐาน ศรีนวล

ประธานกรรมการ
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

20. อาจารย์รุ่งฟ้า จันจารุภรณ์
21. อาจารย์ญานิน กองทิพย์
22. อาจารย์ขวัญ เพียซ้าย
23. อาจารย์สุกัญญา หะยีสาและ
24. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
25. นางสาวยุภาวดี โคษา
26. นางสาววนิดา ยังมี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2557

83

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่
1. จัดทาร่าง มคอ. 2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561)
1.1 จัดทาร่าง มคอ. 2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561)
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุรุสภา
1.2 จัดทาร่าง มคอ. 2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561) ให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.3 นาหลักสูตรเข้าสู่กลไกการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. จัดทาร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561) ให้มีอัตลักษณ์ของ มศว สอดคล้อง
ตามรูปแบบ หัวข้อรายละเอียดและหลักเกณฑ์มาตรฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. จัดการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561)
4. นาร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์
5. นาร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561) เข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรอง
บัณฑิตวิทยาลัย
6. นาร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561) เข้าที่สภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

7. นาร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการผลิ ตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561) เข้าที่สภามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒและเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบความเห็นชอบหลักสูตร
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ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2557

85

คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์
ที่ 140/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 19 มาตรา 22 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 ประกอบกับ คาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3411/2554
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่อง การมอบอานาจของอธิการบดี ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้
เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพต พุ่มศรีภานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉริยา รังษิรุจิ
อาจารย์สุขุมาภรณ์ แสงงาม
อาจารย์อนิษฐาน ศรีนวล

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ 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
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวฒ
ั น์
รองคณบดีดา้ นวิชาการและการวิจยั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผูท้ รงคุณวุฒิ
คาชี้ แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  (เหมาะสม) หรือ  (ไม่เหมาะสม) และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมวดที่
ความเหมาะสม
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไปของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

2. ชื่อปริญญา
3. วิชาเอก (แขนงวิชา)

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตร

7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน

8. อาชีพที่สามารถได้ เมื่อสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่
จาเป็ น ต้ องนามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่อ
การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ด

ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมอาชีพอื่น ๆ นอกจากเป็ นครูในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา
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สอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

ข่ายกับคณะที่เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้เรียนด้ าน
การจัดการเรียนการสอน

หมวดที่
ความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

2. แผนการพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินงาน และโครงสร้างหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
เนื่องจากเป็ นหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการ

2. การดาเนินการหลักสูตร
สอนระดับมัธยมศึกษาเป็ นหลัก และรายวิชาเลือกมีหน่วยกิตให้ ผ้ เู รียนลงทะเบียนเรียน
ได้ น้อยมาก แบบ 1 เลือกเรียนได้ 4 หน่วยกิต
และแบบ 2 เรียนได้ 3 หน่วยกิต ควรตัดรายวิชาในเชิงลึก ซึ่ งไม่ ได้ ใ ช้ ประโยชน์ ในการ
จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา เช่ น
ornithology,
herpetology,
Ichthyology, malacology ออก
ส่ ว นทางพื ช ควรตั ด บางราย-วิ ช า เช่ น
Chemical substances in Plant
ควรตัดอาจารย์ผ้ สู อนที่ไม่มคี ุณวุฒิระดับ

3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อน
ปริญญาเอกหรือตาแหน่งวิชาการออก

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์
ภาคสนาม
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้
ระดับคะแนน (เกรด)

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสติ

3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่
คณาจารย์




หมวดที่
ความเหมาะสม
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร ระบบ และกลไก
การบริหารหลักสูตร

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

3. การบริหารคณาจารย์

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน

5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสติ

6. ความต้ องการของตลาด แรงงาน สังคม
และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผน
ปรับปรุง
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพต พุม่ ศรีภานนท์
รองคณบดีดา้ นวิชาการและการวิจยั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
คาชี้ แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  (เหมาะสม) หรือ  (ไม่เหมาะสม) และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมวดที่
ความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไปของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

2. ชื่อปริญญา
3. วิชาเอก (แขนงวิชา)
จานวนหน่ วยกิต ที่ระบุในโครงสร้ าง ในส่วน

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาเลือก เป็ น 4 หน่วยกิต สาหรับ แบบ
1 และเป็ น 3 สาหรับแบบ 2 ตามลาดับ แต่
ราย-วิชาเลือกทั้ง 2 แบบ มีจานวนรายวิชามาก
ควรปรับลดรายวิชาลง เหลือไว้ เฉพาะรายวิชา
ที่จาเป็ นสาหรับนิสติ และควรตัดรายวิชาเชิงลึก
ที่ไม่จาเป็ นในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาออก

5. รูปแบบของหลักสูตร

6. สถานภาพของหลักสูตร

7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน
ควรเพิ่มเติม อาชีพอิสระที่เกี่ยวกับชีววิทยา

8. อาชีพที่สามารถได้ เมื่อสาเร็จการศึกษา
หรือชีววิทยาศึกษา

9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่
จาเป็ น ต้ องนามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร




หมวดที่
ความเหมาะสม

12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2
ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ศรีนค- รินทรวิโรฒ

13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ด
สอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2. แผนการพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินงาน และโครงสร้างหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

2. การดาเนินการหลักสูตร

3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อน

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์
ภาคสนาม
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน

3. แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้
ระดับคะแนน (เกรด)

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสติ

3. เกณฑ์การสาเร็จการ ศึกษาตาม
หลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
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1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่
คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร ระบบ และกลไก
การ บริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการ
สอน
3. การบริหารคณาจารย์
หมวดที่
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนา
นิสติ
6. ความต้ องการของตลาด แรงงาน สังคม
และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน







ความเหมาะสม


ข้อเสนอแนะ






ระดับความพึงพอใจ (ข้ อ 11 และ ข้ อ 12 )
ควรเป็ น ไม่น้อยกว่า 3.51
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

3. การประเมินผลการดาเนินงานตาม
ราย-ละเอียดหลักสูตร

4. การทบทวนผลการประเมินและ
วางแผนปรับปรุง
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ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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สรุปแบบประเมินหลักสูตรโดยนิสิต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิสติ ที่ประเมินหลักสูตร จานวน 11 คน
อาชีพของนิสติ ก่อนเข้ าศึกษา ยังไม่ได้ ประกอบอาชีพ 1 คน อาจารย์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน และ
นักวิทยาศาสตร์ 1 คน
(ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สดุ , 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้ อย และ 1 = น้ อยที่สดุ )
ข้อมูลด้านต่าง ๆ

5

4

3

2

1

1. มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
6 5
1
1. ความเสียสละและเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
6 4 1
2
1. มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
5 6
3
2. มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู ้
2. ความรู้ความสามารถในสาขาที่สาเร็จการศึกษา
5 6
1
2. การนาความรู้ประยุกต์ใช้ ในการทางาน
6 5
2
2. ความตั้งใจและอดทนในการปฏิบตั งิ าน
8 3
3
2. การแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั งิ าน
7 4
4
3. มีการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะทางปั ญญา
3. ความคิดสร้ างสรรค์ในการปฏิบตั งิ าน
3 8
1
3. การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7 4
2
4. มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4. การทางานเป็ นทีม
4 7
-
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Mean±S
D
4.55±0.52
4.45±0.69
4.45±0.52

4.45±0.52
4.55±0.52
4.73±0.47
4.64±0.51

4.27±0.47
4.64±0.51

4.36±0.51
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1
4. ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ
9 2
- 4.82±0.41
2
4. การปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นระบบมีประสิทธิภาพ
8 3
- 4.73±0.47
3
4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
6 5
- 4.55±0.52
4
4. เคารพและให้ เกียรติเพื่อนร่วมงาน
10 1
- 4.91±0.30
5
5. มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ความสามารถในการวิเคราะห์และคานวณเชิงตัวเลข 11 - 5.00±0.00
1
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
11 - 5.00±0.00
2
5 6
- 4.45±0.52
6. ความพึงพอใจในภาพรวม
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
1. เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับชีววิทยาหรือปฏิบตั กิ ารที่สามารถนาไปใช้ ในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
2. ควรปรับบางรายวิชาออก เช่ น population biology เนื่องจากนาไปใช้ ประโยชน์ได้ น้อย และเพิ่ม
รายวิชาที่นิสติ สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ จริง
3. บางรายวิ ช าที่ไ ม่ เ กี่ย วข้ อ งกับ ผู้ เ รี ย นไม่ ม ากและน าความรู้ ไ ปใช้ ไ ด้ ไ ม่ ก ว้ า งขวาง เช่ น population
biology ควรปรับออก และปรับเปลี่ยนเป็ นรายวิชาที่ผ้ ูเรียนสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการเรียนการ
สอนได้ มากขึ้น
4. ควรเปิ ดหลักสูตรนอกเวลาราชการ
5. ควรจัดหลักสูตรที่เรียนในวิชาด้ านการศึกษาให้ ชัดเจน เพื่ อให้ การวางแผนการเรียนไม่ ผิดพลาดและจัด
รายวิชาพื้นฐานการวิจัยไว้ ในภาคการศึกษาแรก
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สรุปแบบประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตที่ประเมินหลักสูตร จานวน 5 คน
อาชีพของบัณฑิต อาจารย์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 คน
(ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สดุ , 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้ อย และ 1 = น้ อยที่สดุ )
ข้อมูลด้านต่าง ๆ
5 4 3 2 1 mean±S
D
1. มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
4 1
- 4.80±0.4
1
5
1. ความเสียสละและเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
3 2
- 4.60±0.5
2
5
1. มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 2
- 4.60±0.5
3
5
2. มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู ้
2. ความรู้ความสามารถในสาขาที่สาเร็จการศึกษา
4 1
- 4.80±0.4
1
5
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2. การนาความรู้ประยุกต์ใช้ ในการทางาน
5
- 5.00±0.0
2
0
ความตั
้
ง
ใจและอดทนในการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
2.
5
- 5.00±0.0
3
0
2. การแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั งิ าน
4 1
- 4.80±0.4
4
5
3. มีการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะทางปั ญญา
3. ความคิดสร้ างสรรค์ในการปฏิบตั งิ าน
2 3
- 4.40±0.5
1
5
3. การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3 2
- 4.60±0.5
2
5
4. มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4. การทางานเป็ นทีม
4 1
- 4.80±0.4
1
5
่
ความสามารถในงานที
ร
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
4.
3 2
- 4.60±0.5
2
5
4. การปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นระบบมีประสิทธิภาพ
3 2
- 4.60±0.5
3
5
4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
4 1
- 4.80±0.4
4
5
4. เคารพและให้ เกียรติเพื่อนร่วมงาน
4 1
- 4.80±0.4
5
5
5. มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ความสามารถในการวิเคราะห์และคานวณเชิงตัวเลข 4 1
- 4.80±0.4
1
5
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
4 1
- 4.80±0.4
2
5
3 2
- 4.60±0.5
6. ความพึงพอใจในภาพรวม
5
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
1. เนื้อหาบางรายวิชานาไปใช้ ประโยชน์ในการทางานได้ น้อย เช่น population biology
2. ขอให้ เพิ่มเติมรายวิชาที่เป็ นประโยชน์กบั การทางาน เช่น รายวิชาที่มีเนื้อหาต่อยอดจากความรู้ระดับปริญญา
ตรี ซึ่งสามารถประยุกต์ไปใช้ การเรียนการสอนด้ วย
3. ควรเปิ ดหลักสูตรนอกเวลาราชการ เนื่องจากการลาศึกษาต่อในปัจจุบนั มีโอกาสน้ อย
4. น่าจะปรับปรุงเนื้อหาวิชาด้ านการศึกษาให้ ทนั สมัย และสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้
5. รายวิชาสถิตใิ นหลักสูตรมีประโยชน์และสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการวิจัยการเรียนการสอนภายหลังจาก
จบการศึกษาได้ เป็ นอย่างดี

สรุปแบบประเมินหลักสูตรโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตที่ประเมินหลักสูตร จานวน 5 คน
ข้ อมูลของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต 1.
ตาแหน่งของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 คน
2.
ความเกี่ยวข้ องกับบัณฑิตในสายบังคับบัญชา
หัวหน้ างานสายการสอนของบัณฑิต 3 คน และผู้บงั คับบัญชาสูงสุด 2 คน
3. ประเภทของหน่วยงาน ส่วนราชการ 5 คน
(ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สดุ , 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้ อย และ 1 = น้ อยที่สดุ )
ข้อมูลด้านต่าง ๆ

5

4

3

2

1

1. มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต
4 1
1
1. ความเสียสละและเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
4 1
2
1. มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
4 1
3
2. มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู ้
2. ความรู้ความสามารถในสาขาที่สาเร็จการศึกษา
5
1
2. การนาความรู้ประยุกต์ใช้ ในการทางาน
4 1
2
2. ความตั้งใจและอดทนในการปฏิบตั งิ าน
5
3
2. การแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั งิ าน
4 1
4
3. มีการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะทางปั ญญา
3. ความคิดสร้ างสรรค์ในการปฏิบตั งิ าน
4 1
1
3. การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5
2
4. มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4. การทางานเป็ นทีม
4 1
1
4. ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ
4 1
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mean±S
D
4.80±0.4
5
4.80±0.4
5
4.80±0.4
5
5.00±0.0
0
4.80±0.4
5
5.00±0.0
0
4.80±0.4
5
4.80±0.4
5
5.00±0.0
0
4.80±0.4
5
4.80±0.4
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2
5
4. การปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นระบบมีประสิทธิภาพ
4 1
- 4.80±0.4
3
5
4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
4 1
- 4.80±0.4
4
5
เคารพและให้
เ
กี
ย
รติ
เ
พื
่
อ
นร่
ว
มงาน
4.
4 1
- 4.80±0.4
5
5
5. มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ความสามารถในการวิเคราะห์และคานวณเชิงตัวเลข 5
- 5.00±0.0
1
0
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
5
- 5.00±0.0
2
0
4 1
- 4.80±0.4
6. ความพึงพอใจในภาพรวม
5

ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
1. ควรเปิ ดหลักสูตรนอกเวลาราชการ เนื่องจากบุคลากรในแต่ละโรงเรียนมีน้อย โอกาสที่จะให้ ครูลาเรียนจึงมีน้อย
2. ควรเพิ่มเติมรายวิชาที่มเี นื้อหาชีววิทยาที่ผ้ เู รียนสามารถนามาใช้ ประโยชน์ในการเรียนการสอนหลังจากจบการ
ศึกษาแล้ ว
3. จากรายงานการศึกษาในแต่ละปี ที่ครูส่งมาให้ จะเห็นว่า บางรายวิชานามาใช้ ประโยชน์ในการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาได้ น้อย เช่น ชีววิทยาประชากร
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจา ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

นายสมเกียรติ พรพิสทุ ธิมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-6495000 ต่อ 18447
somkiatp@swu.ac.th
Agricultural
Microbiology,
Biology
Education, Biostatistics

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาที่ได้รบั
สถานที่ศึกษา
ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษา)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี
1

ปี ที่จบการศึกษา
2550
2539
2537

ผลงานทางวิชาการ
1. เอกสารประกอบการสอน
1) สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2545). อาหารและโภชนาการ. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏบ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยา.
2) สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2546). การเขียนเอกสารงานวิจัย. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏบ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยา.
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3) สุภาพร พรไตร ดวงเดือน สุวรรณจินดา จงดี โตอิ้ม จุมพต พุ่มศรีภานนท์ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ พิณ
ทิพ รื่นวงษา และภิญโญ พานิชพันธ์. (2548). สื่อมัลติมเี ดียการสอนวิชาชีววิทยาสาหรับโครงการเรียน
ล่วงหน้ า 2. กรุงเทพฯ: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล.
4) สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2553). ชีวสถิติ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2. บทความวิชาการ
1) สมพงษ์ พรพิสทุ ธิมาศ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2541). การจัดทาโครงการทดสอบความ
ชานาญ. อาหาร 1(6): 12-15.
2) สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2541). การออกแบบห้ องปฏิบตั กิ าร. อาหาร 1(6): 46-47.
3) สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2544). การรับรู้รสอาหาร. ก้ าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 1(1): 42-48.
4) สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2545). วิทยาศาสตร์พัฒนาจิตใจได้ จริงหรือ. ทีทศั น์วัฒนธรรม 2(1): 7174.
5) สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2551). โครงงานวิทยาศาสตร์: เรียนรู้หรือเลียนแบบ. นิตยสาร สสวท.
26(155): 80-81.
6) สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2551). การสอนวิทยาศาสตร์โดยเน้ นทักษะกระบวนการ. ก้ าวทันโลก
วิทยาศาสตร์ 8(2): 28-38.
7) สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2555). นา้ หมักชีวภาพกับการเกษตร. วารสารหน่ วยวิจัยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้ อมเพื่อการเรียนรู้ 3(1): 59-65.
8) สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2556). การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้ อมเพื่อการเรียนรู้ 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) สุรศักดิ์ ละลอกนา้ สุทธินันท์ วิมาลัย สุภาภรณ์ ศิริโสภณา และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2552).
การจัดทาฐานข้ อมูลเห็ดกินได้ ตามธรรมชาติในบริเวณหมูบ้านแม่ ลาน้ อย อาเภอแม่ลาน้ อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็ นแหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติ . วารสาร ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 1(1): 3981174-1-PB.

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2557

103

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 พรพิสุทธิมาศ. (2552). การพัฒนาคุณภาพผงปรุงรสต้ มยาจากเห็ดนางฟ้ า. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 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) สายสุณี ย์ ลิ้ มชู ว งศ์ สุช านาฏ สุว รรณพิ บู ล ย์ สมเกี ย รติ พรพิ สุ ท ธิ ม าศ และสุร ศั ก ดิ์ ละลอกน้า .
(2552). โพรลีนส่งเสริมการเจริญของสละภายใต้ ภาวะที่มีความเครียดจากเกลือ. วารสารเกษตร
นเรศวร 12 (ฉบับพิเศษ): 404-409.
9) Phornphisutthimas,
S.,
Sudtachat,
N.,
Bunyoo,
C.,
Chotewutmontri, P., Panipan, B., and Thamchaipenet, A. (2010).
Development of intergeneric conjugal transfer system for rimocidinproducing 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)
ชะอรทิพ ย์ แย้ ม ด้ ว ง สมบัติ คงวิ ท ยา สมเกี ย รติ พรพิ สุ ท ธิ ม าศ และสุร ศั ก ดิ์ ละลอกน้า .
(2010). การศึกษาสมบัติของเอนไซม์ออกซิเดสบริสทุ ธิ์บางส่วนจากกะหล่าปลี. วารสารหน่วยวิจัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้ อมเพื่อการเรียนรู้ 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). คาริโอไทป์ ของพืชสกุลหอมกระเทียม 6
ชนิดในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 18(1): 34-39.
14)
เจนนี่ เจา สายสุณยี ์ ลิ้มชูวงศ์ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุรศักดิ์ ละลอกนา้ . (2553). ผล
ของความ เครียดจากเกลือต่อปริมาณโพรลีนในแคลลัสสละ. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อการเรียนรู้ 1(2): 103-107.
15)
บุญนิธิ คัสกุล นงลักษณ์ มีแก้ ว ศิริรัตน์ ก๋าวีเขียว สุรศักดิ์ ละลอกนา้ สุภาภรณ์ ศิริโสภณา และ
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2554). การติดตามการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทานา้ หมักชีวภาพ 7
สูตรต่อการงอกของเมล็ดถั่วเขียว (Vigna radiata L.) วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อการเรียนรู้ 2(1): 22-29.
16)
ศิริรัตน์ ก๋าวีเขียว บุญนิธิ คัสกุล นงลักษณ์ มีแก้ ว สุรศักดิ์ ละลอกนา้ สุภาภรณ์ ศิริโสภณา และ
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2554). ผลของนา้ หมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่ว
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เขียว Vigna radiata L. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้ อมเพื่อการเรียนรู้ 2(1):
30-38.
17)
ชัยวัฒน์ วงศ์เศวตศิลา วิชิตพล มีแก้ ว เฉลิมพร เสริมมติวงศ์ ณัฐพล ขันธปราบ สุชาดา
ตุงคนาคร ภูตะวัน แสนใจอิ สุภาภรณ์ ศิริโสภณา สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุรศักดิ์ ละลอกนา้ .
(2554). การติดตามแอคทิวิทขี องเอนไซม์บางชนิดในกระบวนการทานา้ หมักชีวภาพ. วารสารหน่วย
วิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพือ่ การเรียนรู ้ 2(2): 89-96.
18)
สมบัติ คงวิทยา อสิสรา อรกุล เบญจวรรณ ชูช่อ ปณิตา วงษ์คา ชัยศาสตร์ คเชนทรสุวรรณ
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุรศักดิ์ ละลอกนา้ . (2554). การตรวจหาแอคทิวิทขี องเอนไซม์เพอร์
ออกซิเดสในผลเงาะ. วารสารหน่วยวิ จัยวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรี ยนรู ้
2(2): 97-103.
19)
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2555). การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีวสถิติระดับปริญญา
ตรี ด้ ว ยการสอนแบบสร้ างความรู้ ด้ ว ยตนเอง. วารสารหน่ วยวิ จั ยวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมเพือ่ การเรียนรู ้ 2(2): 114 -110.
20)
ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ สมบัติ คงวิทยา สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุรศักดิ์ ละลอกนา้ .
(2555). การคัดกรองไซยาโนแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เพอร์ออกซิเดส. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพือ่ การเรียนรู ้ 3(1): 1-7.
21)
วิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ อนิษฐาน ศรีนวล และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2555). การพัฒนา
วิธกี ารย้ อมสีเนื้อเยื่อพืชด้ วยสีย้อมผ้ า. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 12(2): 58-71.
22)
เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2555). ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของ
สารสกัดจากใบพืชวงศ์ Acanthaceae บางชนิด. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 12(2): 151163.
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1. เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
1) อัจฉริยา รังษิรุจิ. (2546). การแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส. ชีววิทยา เล่ม 1. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. หน้ า 197-212.
2) อัจฉริ ยา รังษิ รุจิ . (2546). ไมโอซิสและวัฏจักรของการสืบพั นธุ์ แบบอาศัยเพศ. ชีววิทยา เล่ ม 1.
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. หน้ า 213-226.
3) อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต อัจฉริยา รังษิรุจิ สุภาพร สุกสีเหลือง บุษบา ฤกษ์อานวยโชค สุรินทร์ ปิ ยะ
โชคณากุล และจินดา จันทร์อ่อน. (2548). ปทานุกรมพันธุศาสตร์. สมาคมพันธุศาสตร์แห่ งประเทศ
ไทย. 103 หน้ า.
4) อัจฉริยา รังษิรุจิ. (2549). เอกสารประกอบการสอน วิชา ชว 402: วิวัฒนาการ. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 209 หน้ า.
5) การตรวจสอบความถูกต้ องทางวิชาการ. ท่องโลกวิวัฒนาการ. 2554. สานักพิมพ์ Se-Ed. 184
หน้ า.

6) Singh, S.T., Sugiyama, H. and Rangsiruji, A.
2012. Paragonimus & paragonimiasis in India. Indian
Journal of Medical Research. 136: 192-204.
2. บทความวิจยั ในวารสารระดับชาติ
1) อัจฉริยา รังษิรุจิ ฮิโรมุ ซุกยิ ามา ยาซุยุกิ โมริชิมา มาซาโนริ คาวานากะ สุธวี รรณ บินชัย และ พันธุส์ ิน
เกตุทตั . (2547). ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและการจาแนกพยาธิใบไม้ ปอดที่พบในภาคกลางและ
ภาคใต้ ของประเทศไทยโดยเทคนิคอณูชีววิทยา. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T) 3(3):
195-207.
2) อัจฉริยา รังษิรุจิ ฐปวิตรา ผ่องแผ้ ว และ ธวัช ดอนสกุล . (2549). คาริโอไทป์ ของพืชสกุลระกา
(Salacca) บางชนิดในประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซี ย. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 22(2):
48-61.
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3) สุวนิดา อัญจิรเวโรจน์ อัจฉริยา รังษิรุจิ และธวัช ดอนสกุล . (2551). คาริโอไทป์ และชีววิทยาระดับ
โมเลกุลของมะขามหวาน (พืชสกุลมะขาม) ในจังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 24(1):
183-198.
4) ณัฐพร ภัทรสินไพบูลย์ อรอนงค์ พริ้งศุลกะ ณัฎฐิ กา สุวรรณาศรัย และอัจฉริยา รังษิรุจิ. (2552).
การแยกแลบเฟจจากตัวอย่างแหนมในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 25(1): 101-113.
5) พรรณทิพา จันทร์ทงั อรอนงค์ พริ้งศุลกะ ณัฎฐิ กา สุวรรณาศรัย พรทิพย์ สุขสวัสดิ์ และอัจฉริยา รังษิรุจิ.
(2554). การแยกแบคทีเรียกรดแลคติกและเฟจของแบคทีเรียกรดแลคติกจากผลิตภัณฑ์อาหารปลา
หมักของไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 27(1): 87-105.
6) วลัยลักษณ์ หัตถบูรณ์ เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อรอนงค์ พริ้งศุลกะ และอัจฉริยา รังษิรุจิ. 2554. การ
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสาหรับการจาแนกพืชสกุลระกาพันธุเ์ ศรษฐกิจและการระบุเพศของสละหม้ อ
จากจังหวัดจันทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2. หน้ า 179-191.
7) วิมลมาลย์ โสพรรณรัตน์ ฮิโรมุ ซุกยิ ามา และอัจฉริยา รังษิรุจิ. 2554. การระบุสณ
ั ฐานวิทยาและ
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของ Paragonimus paishuihoensisจากจังหวัดจันทบุรี . วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2. หน้ า 193-206.
8) ขวัญฤทัย มาระโภชน์ อัจฉริ ยา รังษิรุจิ และธวัช ดอนสกุล . 2556. คาริโอไทป์ ของพื ชวงศ์แตง
(Cucur-bitaceae) 7 ชนิด ที่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจ. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปี ที่ 29 ฉบับ
ที่ 2. หน้ า 73-91.
9) อรอนงค์ พริ้งศุลกะ สิรินธร สุนทรธรรมาสน์ เกตุวดี อินเสียน ณัฎฐิ กา สุวรรณาศรัย สุขุมาภรณ์ สุขขุม
สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ และอัจฉริยา รังษิรุจิ. 2556. การแยกและการศึกษาลักษณะของแบคทีเรียกรด
แลคติกและเฟจของแบคทีเรียกรดแลคติกจากนมเปรี้ยว. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปี ที่ 29 ฉบับที่ 2.
หน้ า 93-107.
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DNA. In Wilson, K.L. and Morrison, D.A. (eds.) Monocots:
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3) Sugiyama, H., Morishima, Y., Rangsiruji, A., Binchai, S., Ketudat,
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discrimination between individual meta cercariae of Paragonimus
heterotremus and P. westermani occurring in Thailand. Southeast
Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 36(Suppl. 4):
102-106.
4) Sugiyama, H., Morishima, Y., Rangsiruji, A., Binchai, S., Ketudat, P.
and Kawanaka, M. (2006). Application of multiplex PCR for
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6) Binchai, S., Rangsiruji, A., Ketudat, P., Morishima, Y. and
Sugiyama, H. (2007). Molecular systematics of a new form of
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7) Sugiyama, H., Morishima, Y., Binchai, S., Rangsiruji, A. and
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15) Sugiyama, H., Morishima, Y., Binchai, S. and Rangsiruji,
A. 2008.
Molecular
discrimiation
between Paragonimus
hetrotremus and two forms of P. westermani occurring in Thailand.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.
39(Suppl. 1): 32-36.
16) Parnmen, S., Rangsiruji, A., Mongkolsuk, P., Boonpragob, K. and
Lumbsch, H.T. 2009. Cladoniaceae lichens of Thailand. Rapid Color
Guide 253 version 1. www.fmnh.org/plantguides
17) Parnmen, S., Rangsiruji, A., Mongkolsuk, P., Boonpragob, K.,
Elix, J.A. and Lumbsch, H.T. 2010. Morphological disparity in
Cladoniaceae: The foliose genus Heterodea evolved from fruticose
Cladia species (Lecanorales, lichenized Ascomycota). Taxon. 59(3):
841-849.
18) Lumbsch, H.T., Parnmen, S., Rangsiruji, A. and Elix, J.A. 2010.
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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.

ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ระดับ
ปริญญาตรี

รายวิชา
ชีววิทยา 1 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 พันธุศาสตร์ ชีววิทยาการเจริญ
วิวัฒนาการ พันธุวิศวกรรม ชีวสารสนเทศเบื้องต้ น
บัณฑิตศึกษา ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล ชีวสารสนเทศ ชีววิทยาขั้นสูง
โครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์ สัมมนาทางชีววิทยา สัมมนาทางชีววิทยา 1, 2
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รหัสวิชา
ชว 503
ชว 506
ชว 543
ชว 548
ชว 693
ชว 694
ชว 643
ศษ 531
ศษ 532

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail

รายวิชา
วิวัฒนาการ
โครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์
พันธุศาสตร์ระดับเซลล์
ชีวสารสนเทศ
สัมมนาชีววิทยาศึกษา 1
สัมมนาชีววิทยาศึกษา 2
พันธุวิศวกรรม
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู
นางสาวอนิษฐาน ศรีนวล
อาจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-6495000 ต่อ 18506
anitthan@swu.ac.th
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สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

Plant anatomy

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาที่ได้รบั
ปริญญาเอก ปร.ด. (ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยา)
ปริญญาโท
วท.บ. (ชีววิทยา)
ปริญญาตรี

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปี ที่จบการศึกษา
2552
2547
2543

ผลงานทางวิชาการ
1. เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
1) คู่มอื ปฏิบตั กิ ารกายวิภาคศาสตร์ของพืช
2) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช
3) การสังเคราะห์ด้วยแสง
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 ลิ้มชูวงศ์ พัชราภรณ์ บัวระบัดทอง และอนิษฐาน ศรีนวล. (2553,
มีนาคม). กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพื ชบางชนิดจากการย้ อมสีไวเกริท์สฮีมาโทซิลิน . การ
ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (หน้ า 140). โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ ว
เชียงใหม่.
5) จันทร์ฑติ า บุญแท่ง อนิษฐาน ศรีนวล และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2554, มีนาคม). กายวิภาค
ศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์บุก (Araceae) บางชนิดในประเทศไทย. การประชุมวิชาการ
พฤกษศาสตร์แห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (หน้ า 118). อาคารทวีญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
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ระดับ
ปริญญาตรี

รายวิชา
ปฏิบัติการชีววิทยา 1, 2 ชีววิทยาพื้นฐาน 1, 2 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1,
2
ไมโครเทคนิค กายวิภาคศาสตร์ของพืช ชีววิทยาการเจริญ บูรณาการจุลกายวิภาค
ศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ปัญหาพิเศษชีววิทยา การปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตร์-ชีววิทยาในสถานศึกษา การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์
บัณฑิตศึกษา การศึกษาทางชีววิทยาอย่างเข้ ม 1, 2 โครงสร้ างและหน้ าที่ของพืช
ความหลากหลายของพืช สัมมนาทางชีววิทยา 1,2
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-นามสกุล

รหัสวิชา
ชว 512
ชว 519
ชว 613
ชว 685
ชว 693
ชว 694
ศษ 531
ศษ 532

รายวิชา
กายวิภาคศาสตร์ข้นั สูงของพืช
ความหลากหลายของพืช
โครงสร้ างและหน้ าที่ของพืช
การสอนชีววิทยาอย่างเข้ ม
สัมมนาชีววิทยาศึกษา 1
สัมมนาชีววิทยาศึกษา 2
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู

นายเฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ
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ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

รองศาสตราจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-6495000 ต่อ 18444
chalermc@swu.ac.th
Weed Science, Plant Physiology

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาที่ได้ รับ
ปริญญาเอก
Ph.D. Agriculture
(Weed Science)
ปริญญาโท
วท.ม. เกษตรศาสตร์ (วิทยาการวัชพืช)
ปริญญาตรี
วท.บ. เกษตรศาสตร์

สถานที่ศึกษา
University of
Tsukuba, Japan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี ที่จบการศึกษา
2532
2527
2523

ผลงานทางวิชาการ
1. เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
1) เฉลิมชัย วงศ์วฒ
ั นะ. 2538. การกระตุ้นปฏิกริ ิยาของสารกาจัดวัชพืชโดยกระบวนการทางชีววิทยา
(Bio-ctivation of herbicides in plant). วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 11(2): 46-52.
2) เฉลิมชัย วงศ์วฒ
ั นะ. 2540. วัชพืชและการป้ องกันกาจัด (Weeds and Weed Control).
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. 111 หน้ า.
3) เฉลิมชัย วงศ์วฒ
ั นะ. 2540. ปฏิบตั กิ ารวัชพืชและการป้ องกันกาจัด (Laboratory Manual of
Weeds and Weed Control). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ.
64 หน้ า.
4) เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ. 2547. ฮอร์โมนพืช (Plant Hormones). ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหา-วิทยาศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. 136 หน้ า.
5) เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ. 2547. คู่มอื ปฏิบตั ิการฮอร์โมนพืช (Laboratory Manual of Plant
Hormones). ภาค-วิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. 42
หน้ า.
2. บทความวิจยั ในวารสารระดับชาติ
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 ชาติยานนท์ และเฉลิมชัย วงศ์วฒ
ั นะ. 2549. ผลของสารสกัดด้ วยนา้ จากส่วนต่าง ๆ ของต้ น
แก้ วต่อการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชทดสอบ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 37(6)
(พิเศษ): 805-807.
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4) พิชญา แก้ วพันธ์ วิไลพร มนูญตระกูล พีรดล สามะศิริ ปรารถนา จันทร์ทา และเฉลิมชัย วงศ์วฒ
ั นะ.
2551. การควบคุมการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้ นกล้ าหญ้ ารังนก (Chloris barbata
Sw.) และหญ้ าขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum polystachyon (L.) Schult.) โดยสารสกัด
จากเปลือกส้ มเขียวหวานที่เหลือจากการคั้นนา้ . Proceedings งานประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ
ครั้งที่ 2 เล่ม 1 (หน้ า 135-146). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
5) บุญรอด ชาติยานนท์ และเฉลิมชัย วงศ์วฒ
ั นะ. 2551. การเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ
ของต้ นแก้ ว ด้ วยน้าที่มีต่ อการงอกและการเจริ ญเติบ โตของวัชพื ช. วารสารวิทยาศาสตร์กาแพงเพชร
1(1): 30-34.
6) อาทิตยา นุราฤทธิ์ เฉลิมชัย วงศ์วฒ
ั นะ และกรองแก้ ว พู่พิทยาสถาพร. 2552. ผลของสารสกัดจากใบ
ลาดวนที่ให้ แก่เมล็ดไมยราบยักษ์ท่กี าลังงอกต่อการเจริญเติบโตของต้ นกล้ า. Proceedings งาน
ประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 3 เล่ม 1 (หน้ า 158-163). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
7) กาญจนา หลงสะ และเฉลิมชัย วงศ์วฒ
ั นะ. 2552. การศึ กษาศักยภาพทางอัลลี โลพาทีในผักแขยง
(Limnophila aromatica) และบลูฮาวาย (Otacanthus azureus). Proceedings
งานประชุมศรีนครินทร-วิโรฒวิชาการครั้งที่ 3 เล่ม 1 (หน้ า 169-176).
8) อาทิตยา นุราฤทธิ์ กรองแก้ ว พู่พิทยาสถาพร และเฉลิมชัย วงศ์วฒ
ั นะ. 2552. ผลของสารสกัดจากใบ
พืชในวงศ์ Annonaceae 3 ชนิดต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้ นกล้ าหญ้ าขจรจบ
ดอกเล็กและหญ้ ารังนก. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 25(1): 115-131.
9) รัตนวรรณ พรรุ่งเรืองกุล สมเกียรติ พรพิสทุ ธิมาศ และเฉลิมชัย วงศ์วฒ
ั นะ. 2554. การศึกษาอัลลีโล
พาทีในใบพืชสกุล Jatropha บางชนิด. Proceedings การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ ศรีนครินทรวิ
โรฒวิชาการ ครั้งที่ 5 (17-18 มีนาคม 2554). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
10) สุรเชษฐ พัฒใส สมเกียรติ พรพิสทุ ธิมาศ และเฉลิมชัย วงศ์วฒ
ั นะ. 2554. ผลของสารสกัดจากใบหญ้ า
สาบ (Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob) ด้ วยนา้ ต่อการงอกของ
เมล็ด การเจริญเติบโตของต้ นกล้ า และการสะสมสาร malondialdehyde ในหญ้ าขจรจบดอกเล็ก
และผักกวางตุ้ง. Proceedings การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5
(17-18 มีนาคม 2554). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
11) ขจรพรรณ รักผล เฉลิมชัย วงศ์วฒ
ั นะ และสมเกียรติ พรพิสทุ ธิมาศ. 2555. ผลของสารสกัดด้ วยนา้
จากใบพื ช ในวงศ์ Acanthaceae
ต่ อ การยั บ ยั้ ง ราก่ อ โรคเหี่ ย วฟิ วซาเรี ย มในมะเขื อ เทศ.
Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 6 (29-30 พฤษภาคม
2555) มหาวิทยาลัยศรีนคริน-ทรวิโรฒ.
12) เฉลิมชัย วงศ์วฒ
ั นะ และสมเกียรติ พรพิสทุ ธิมาศ. 2555. ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของสารสกัดจากใบ
พืชวงศ์ Acanthaceae บางชนิด. ก้ าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 12(2): 151-163.
13) บุญรอด ชาติยานนท์ เฉลิมชัย วงศ์วฒ
ั นะ และสมเกียรติ พรพิสทุ ธิมาศ. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์). ผลของ
สารสกัดด้ วยนา้ จากใบพืชวงศ์ Laminaceae บางชนิดต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของ
ต้ นกล้ าหญ้ าขจรจบดอกเหลือง (Pennisetum setosum L.) วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 6(3) ประจาเดือนกันยายน-ธันวาคม 2557.
3. บทความวิจยั ในวารสารระดับนานาชาติ
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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.

ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
ชีววิทยา1,2 ปฏิบัติการชีววิทยา1,2 หัวข้ อพิเศษทางชีววิทยา วัชพืชและการ
ป้ องกันกาจัด ฮอร์โมนพืช ลิมโนโลยี่ โครงงานวิทยาศาสตร์ ปัญหาพิเศษทาง
ชีววิทยา
บัณฑิตศึกษา การศึกษาทางชีววิทยาอย่างเข้ ม 1, 2 หัวข้ อพิเศษทางชีววิทยา สรีรวิทยา
ความเครียดของพืช อัลลีโลพาที สัมมนาทางชีววิทยา 1, 2 ชีววิทยาขั้นสูง
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
รหัสวิชา
รายวิชา
1
ชว 501 หัวข้ อพิเศษทางชีววิทยา 1
2
ชว 502 หัวข้ อพิเศษทางชีววิทยา 2
3
ชว 553 สรีรวิทยาความเครียดของพืช
4
ชว 564 ชลธีวิทยา
5
ชว 593 การวิจัยทางชีววิทยา
6
ชว 685 การสอนชีววิทยาอย่างเข้ ม
7
ชว 693 สัมมนาทางชีววิทยาศึกษา 1
8
ชว 694 สัมมนาทางชีววิทยาศึกษา 2
ศษ 531 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
9
10
ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

นางสาวสุขุมาภรณ์ แสงงาม
อาจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-6495000 ต่อ 18504
sukhuma44@hotmail.com
Plant physiology, Plant stress physiology

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาที่ได้รบั
ปริญญาเอก
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ปริญญาโท
วท.ม. (พฤกษศาสตร์)
ปริญญาตรี
วท.บ. (ชีววิทยา)

สถานที่ศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี ที่จบการศึกษา
2555
2547
2543

ผลงานทางวิชาการ
1. เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจยั ที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการ
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 5th Botanical
Conference of Thailand, 31 March 2011, Kasetsart University,
Thailand.

ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
ชีววิทยา1,2 ปฏิบัติการชีววิทยา1,2 หัวข้ อพิเศษทางชีววิทยา สรีรวิทยาของพืช
โครงงานวิทยาศาสตร์ ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา
บัณฑิตศึกษา หัวข้ อพิเศษทางชีววิทยา สรีรวิทยาของพืชขั้นสูง สัมมนาทางชีววิทยา 1, 2
ชีววิทยาขั้นสูง
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
1
2
3
4

รหัสวิชา
ชว 501
ชว 502
ชว 554
ชว 693

รายวิชา
หัวข้ อพิเศษทางชีววิทยา 1
หัวข้ อพิเศษทางชีววิทยา 2
สรีรวิทยาของพืชขั้นสูง
สัมมนาชีววิทยาศึกษา 1
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5
6
7

ชว 694 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 2
ศษ 531 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู

ภาคผนวก ฉ
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อหลักสูตรเดิม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
เริ่มเปิ ดรับนิสติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
1. เหตุผลในการปรับปรุง
1.1 ปรับให้ อยู่ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
1.2 ปรับปรุงโครงสร้ างในการเข้ าศึกษาแบบปกติ ให้ มีรายวิชาแกนสอดคล้ องกับแบบขอรับ
ใบประกอบวิชาชีพครู ทันสมัย และปรับให้ เข้ ากับบริบทของการจัดการเรี ยนรู้ชีววิทยา
ของประเทศไทยและในอาเซียน
1.3 เพิ่มแบบขอรับใบประกอบวิชาชีพครู โดยศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทา
ปริ ญญานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต นอกจากนี้ยังต้ องฝึ กปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน และรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนนี้ตรงตามมาตรฐาน
คุรุสภากาหนด
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1.4 ปรับปรุง เพิ่ม และลดรายวิชาเลือกให้ ทันสมัยและสอดคล้ องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระในการปรับปรุง
1. ปรับปรุงโครงสร้ างของหลักสูตรโดยแยกออกเป็ นแบบปกติและแบบขอรับใบประกอบวิชาชีพ
แบบปกติ
จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2555 แบบ 1 (ไม่ขอรับใบ
แบบ 2 (ขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพครู) ประกอบวิชาชีพครู)
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
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. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
8
5. ปริญญานิพนธ์
12
12
12
รวม
ไม่น้อยกว่า
39
39
48
หมวดวิชา

2. ปรับปรุงรายวิชาและจานวนหน่วยกิตของรายวิชาบังคับสาหรับผู้เข้ าศึกษา
แบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
14 หน่วยกิต
ชว 506 โครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์ 3(3-06)
ชว 593 การวิจัยทางชีววิทยา
1(0-3-0)
3(3-0ชว 594 สถิตกิ ารวิจัยทางชีววิทยา
6)
3(3-0ชว 605 ชีววิทยาขั้นสูง
6)
ชว 681 ปฏิบัติการสอนชีววิทยาอย่างเข้ ม 2(0-60)
1
ชว 682 ปฏิบัติการสอนชีววิทยาอย่างเข้ ม 2(0-60)
2
1(0-2ชว 693 สัมมนาทางชีววิทยา
1)

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
หมวดวิชาบังคับ
วิชาแกน

10 หน่วยกิต

ชว 590 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา
ชว 693 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 1

3(2-2-5)
1(0-2-1)

ชว 694 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 2

1(0-2-1)

วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเอก

2(2-1-3)

7 หน่วยกิต

ชว 506 โครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์
ชว 593 การวิจัยทางชีววิทยา

3(3-0-6)
1(0-3-0)
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3(2-2-5)
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3(3-0-6)

ชว 594 สถิตกิ ารวิจัยทางชีววิทยา

แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
หมวดวิชาพื้ นฐานการศึกษา
ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็ นครู
ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวสาหรับครู
ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ศษ 514 การประกันคุณภาพการศึกษา
ศษ 521 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หมวดวิชาบังคับ
วิชาแกน
ชว 590 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา
ชว 693 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 1
ชว 694 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 2
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเอก
ชว 506 โครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์
ชว 685 การสอนชีววิทยาอย่างเข้ ม
หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
ศษ 531 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
ศษ 532 การปฏิบตั กิ ารสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู

หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
15 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(2-1-3)
3(2-2-5)
5 หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(1-3-2)
3 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
2(0-4-2)
6(0-12-6)

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์
ชว 699 ปริญญานิพนธ์
รวม

ไม่นอ้ ยกว่า

12 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

3. เพิ่ม-ลดรายวิชา จัดกลุ่มรายวิชา ตามโครงสร้ างใหม่ท่นี าเสนอ และให้ ทนั สมัยและสอดคล้ อง
กับมาตรฐานวิชาชีพครู
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา
ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเป็ นครู
2(12-3)
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ไม่มี

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

ไม่มี

ED 511 Philosophy and
Teacher’s
Professional Ethics
ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่สาคัญของครู สภาพงาน
และคุณลักษณะของครูท่ดี ี จิตสานึกและคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับครูและวิชาชีพครู การเสริมสร้ างศักยภาพ
และสมรรถนะความเป็ นครู การเสริมสร้ างกระบวนการ
คิดด้ วยจิตสานึกทางจริยธรรม บทบาทหน้ าที่และ
ภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการ
เรียนรู้ การเป็ นผู้นาทางวิชาการและการศึกษา รวมทั้ง
บทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่ อ
พั ฒนาชุ มชนและสังคม การสร้ างทัศนคติท่ีดีต่ อ
วิชาชีพครู ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา
กลวิธีการจัดการศึกษาและการจัดการความรู้ การ
ศึกษาดู งานและฝึ กปฏิบัติการด้ านการศึกษาเพื่ อ
พัฒนาชุมชนและสังคม
ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวสาหรับครู
ED 512
Psychology and
Guidance for Teachers
2(2-0-4)
ศึกษาองค์ความรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ คาปรึกษา ธรรมชาติ
ของการเรียนรู้ การคิด การสร้ างแรงจู งใจ เชาว์
ปั ญญา ความถนัด บุคลิกภาพ การปรับตัว สามารถ
สร้ างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ ผ้ เู รียนเกิด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
การเรียนรู้ และสามารถให้ คาแนะนา ช่ วยเหลือ
นักเรียนโดยการให้ คาปรึกษา โดยมุ่งให้ ผ้ ูเรีย น
รู้จักและเข้ าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
ตลอดจนสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ED
514
Innovation
and
Education Technology
in Education
ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของ
การออกแบบ การใช้ การพั ฒนาและการประเมิน-
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เพิ่มรายวิชา

หมายเหตุ

เพิ่มรายวิชา

124

ผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้ คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้ เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่ อ
การจัดการเรียนการสอน สารวจ รวบรวมและประยุกต์
ใช้ แหล่งการเรียนรู้ท่มี ีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดทาโครงงานออกแบบและ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้ เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้ อมและสอดคล้ องกับการ
จัดการเรียนรู้อย่ างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การ
ออกแบบ การใช้ การพัฒนาและการประเมินผลสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษา การพั ฒนาสื่อการเรียนการสอน การ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี สารสนเทศอย่ างมีจริ ยธรรม ใช้ เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่ อ
การจัดการเรียนการสอน สารวจ รวบรวมและประยุกต์
ใช้ แหล่งการเรียนรู้ท่มี ีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดทาโครงงานออกแบบและ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้ เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้ อมและสอดคล้ องกับการ
จัดการเรียนรู้อย่ างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ศษ 515 การประกันคุณภาพการศึกษา 1(1-0-2)
ED 515 Educational Quality
Assurance
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
เกี่ยวกับการจัดคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทของครูในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ฝึ กปฏิบัติการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้
ศษ 521 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2557

หมายเหตุ
เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา
125

ED
521
Assessment

หมวดวิชาบังคับ
ชว 605 ชีววิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
BI 605 Advanced Biology
ศึก ษาชี ว วิท ยาด้ า นต่ า ง ๆ ที่มีค วาม
ลึกซึ้งและทันสมัยเพื่อยอดความรู้พ้ ืนฐานด้ าน
ชีววิทยา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ชว 681 ปฏิบตั กิ ารสอนชีววิทยาอย่างเข้ ม 1
BI 681 Teaching Practicum of
Intensive
Biology I
2(06-0)
ศึกษาวิ เคราะห์ ฝึ กปฏิบัติการสอน
และสร้ างสื่ อประกอบการสอนทางชี ววิ ทยา
ทั่วไปอย่างเข้ ม 1

Evaluation

and

2(2-0-4)
ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ ื นฐานเกี่ยวข้ องกับการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลัก การ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ท้งั ในระดับชาติและระดับชั้น
เรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การ
สร้ างและใช้ เครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลการ
เรียนรู้ การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมิน
สอบภาคปฏิบัติ การประเมินจากแฟ้ มสะสมงาน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและแปลความหมาย
การรายงานและการนาผลการวัดและประเมินไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการ
เรี ย นรู้แ ละหลั ก สูต รโดยจั ด ให้ ผู้ เ รี ย นอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ท่ไี ด้ จากการศึกษา
ค้ นคว้ า และนาความรู้ท่ไี ด้ ไปใช้ ในการปฏิบัติ การ
ออกแบบและพั ฒนาเครื่ องมือวัดประเมินผลการ
เรียนรู้แต่ ละระดับการศึ กษาและวิชาเอกที่อยู่ บน
พื้ นฐานความแตกต่ างกันของความสามารถของ
นักเรียน และจัดทารายงานการค้ นคว้ าอิสระเกี่ยว กับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม
ไม่มี

ลดรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ไม่มี

หมายเหตุ
ลดรายวิชา
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ชว 682 ปฏิบตั กิ ารสอนชีววิทยาอย่างเข้ ม 2
BI 682 Teaching Practicum of
Intensive
Biology
II
2(0-6-0)
ศึกษาวิ เคราะห์ ฝึ กปฏิบัติการสอน
และสร้ างสื่ อประกอบการสอนทางชี ววิ ทยา
ทั่วไปอย่างเข้ ม 2
ชว 693 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1)
BI 693 Seminar in Biology
ฝึ กให้ นิสติ ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์
และนาเสนอผลงานการวิจัยทางชีววิทยาและ
ชี ววิ ทยาศึ กษาที่เกี่ยวข้ องกับปริ ญญานิ พนธ์
โดยการให้ สมั มนาและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อ
เป็ นพื้ นฐานในการทาปริญญานิพนธ์และการ
นาเสนอผลงานวิจัย
ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

ไม่มี

ลดรายวิชา

ไม่มี

ลดรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ: วิชาแกน
ชว 590 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา
BI 590 Curriculum Learning
Management in
Biology
3(2-2-5)
การวิ เ คราะห์ ข อบเขตและเนื้ อหาวิ ช า
ชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีการเรี ยนรู้เ พื่ อการจัด การเรียนรู้
ชีววิทยา เทคนิคการสอนชีววิทยา การวัดและการ
ประเมินผลในการสอนวิชาชีววิทยา การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรี ยนในด้ านความรู้ทางชีววิทยา ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติตนให้ สอดคล้ องกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ชว 693 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 1 1(0-2-1)
BI 693 Seminar in Biology
Education I
ฝึ กให้ นิสติ ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และ
น าเสนอผลงานการวิ จั ยทางชี ววิ ทยาและชี ววิ ทยา
ศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับปริญญานิพนธ์ โดยการให้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเป็ นพื้นฐานใน
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ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การทาปริญญานิพนธ์และการนาเสนอผลงานวิจัย
ชว 694 สัมมนาชีววิทยาศึกษา 2 1(0-2-1)
BI 694 Seminar in Biology
Education II
ฝึ กให้ นิสติ ค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์ และ
นาเสนอผลงานการวิจัยทางชีววิทยาและชีววิทยา
ศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับปริญญานิพนธ์ โดยการให้ สมั มนา
และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการทา
ปริญญานิพนธ์และการนาเสนอผลงานวิจัย
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
SCE 501 Language and Culture
for Science
and Mathematics
Communication
2(1-2-3)
ฝึ กทักษะการใช้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ได้ อย่างถูกต้ องตามหลักวิชาการ และสอดคล้ องกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
SCE 502 Reseach for Learning
Development
in Sciences and
Mathematics

เพิ่มรายวิชา

ศึ ก ษาแนวคิดและทฤษฎี เ กี่ยวกับ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิ เ คราะห์ งานวิ จั ย ที่เ กี่ ยวกั บ หลั กสูต รและ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยสังเคราะห์
ประเด็นจากผลงานวิจัยเพื่อนาไปใช้ ในการ
ออกแบบและกาหนดประเด็นวิจัย กระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิ งคุ ณ ภาพ การแปลผลและสรุ ปผล การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ท่ไี ด้
จากการศึกษาค้ นคว้ างานวิ จัย การเขียนเค้ า
โครงและรายงานการวิจัยทางการศึกษา การ
ปฏิบัติการวิจัยและการวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2557
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การเรียนรู้ รวมทั้งการนาเสนองานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ท่มี ีประสิทธิภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
เพิ่มรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ: วิชาเอก
ชว 685 การสอนชีววิทยาอย่างเข้ ม 2(1-3-2)
BI 685 Intensive Biology
Teaching
ศึกษาเนื้อหาวิชาชีววิทยาทั่วไป วิเคราะห์
ฝึ กสอน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และสร้ างสื่อ
ประกอบการสอนชีววิทยาทั่วไปอย่างเข้ ม
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเลือก
ชว 512 กายวิภาคศาสตร์ข้นั สูงของพืช
ชว 512 กายวิภาคศาสตร์ของพืชขั้นสูง
BI 512 Advanced Plant
BI 512 Advanced Plant Anatomy
3(2-3-4)
Anatomy
ศึ
ก
ษาโครงสร้
า
งของเซลล์
แ
ละเนื
้ อเยื่อใน
3(2-3-4)
ศึกษาโครงสร้ างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบเนื้ อเยื่อผิ ว ระบบเนื้ อเยื่ อพื้ น และระบบ
ในระบบเนื้อเยื่อผิว ระบบเนื้อเยื่อพื้ น และ เนื้ อเยื่ อ ล าเลี ย ง ในเรื่ อ งลั ก ษณะเฉพาะ หน้ า ที่
ระบบเนื้อเยื่อลาเลียง ในเรื่องลักษณะเฉพาะ การเรียงตัว วิวัฒนาการ การเจริญ เติบโตและการ
หน้ าที่ การเรียงตัว วิวัฒนาการ การเจริญเติบโต แปรสภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อในการเจริญเติบโต
และการแปรสภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อในการ ระยะปฐมภูมิและทุติยภูมิของอวัยวะพืชเน้ นหนัก
เจริญเติบโตระยะปฐมภูมิและทุติยภูมิของอวัยวะ ในพืชดอก ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ท่มี ีคุณค่ า
พืชเน้ นหนักในพืชดอก ลักษณะทางกายวิภาค ต่ออนุ กรมวิธานพืช และมีปฏิบัติการที่สอดคล้ อง
ศาสตร์ท่ีมีคุ ณค่ า ต่ ออนุ ก รมวิ ธานพื ช และมี กับเนื้อหาภาคบรรยาย
ปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
ชว 513 สารเคมีในพืช
3(2-3-4)
ไม่มี
ลดรายวิชา
BI 513 Chemical Substances
in Plant
ศึกษาสารเคมีในพืช โดยเฉพาะสาร
อินทรีย์ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด อัลคาลอยด์ ไกลโคไซด์ ฮอร์โมน สูตรโครงสร้ าง แหล่งที่อยู่ภายในพืช และการนาไปใช้ ประโยชน์ และ
มีปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
ชว 523 มีนวิทยา
3(2-3-4)
ไม่มี
ลดรายวิชา
BI 523 Ichthyology
ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา อนุ กรมวิธาน
และความสาคัญทางเศรษฐกิจของปลา และ
การนาไปใช้ ประโยชน์ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับภาคบรรยาย
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ไม่มี
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ชว 522 สังขวิทยา
3(2-3-4)
BI 522 Malacology
ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา
พฤติ-กรรม วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา
อนุกรมวิธาน และความสาคัญทางเศรษฐกิจ
ของมอลลัสค์

ไม่มี

ลดรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ชว 524 ปักษีวิทยา
3(2-3-4)
ไม่มี
ลดรายวิชา
BI 524 Ornithology
ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา
พฤติ-กรรม วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา
อนุกรมวิธาน และความสาคัญทางเศรษฐกิจ
ของนก และมีการศึกษานอกสถานที่
ชว 525 วิทยาสัตว์เลื้อยคลาน 3(2-3-4)
ไม่มี
ลดรายวิชา
BI 525 Herpetology
ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา อนุ กรมวิธาน
และความสาคัญทางเศรษฐกิจของนก และมี
การศึกษานอกสถานที่
ชว 554 สรีรวิทยาขั้นสูงของพืช 4(3-3-6) ชว 554 สรีรวิทยาของพืชขั้นสูง
4(3-3-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา
BI 554 Advanced Plant
BI 554 Advanced Plant
Physiology
Physiology
ศึกษางานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงในสาขาศึกษางานวิจัยและพั ฒนาขั้นสูงในสาขาวิชาสรีรวิทยาของพืช สภาพนา้ ในพืช การแลก- วิ ชาสรี รวิ ทยาของพื ช สภาพน้าในพื ช การแลกเปลี่ ยนก๊า ซ ชี ว เคมี ข องพื ช การเจริ ญ และ เปลี่ยนก๊าซ ชีวเคมีของพืช การเจริญและพัฒนาพัฒนาการของพืช
การของพืช
ไม่มี
ชว 596 การวิจัยปฏิบตั กิ ารในชั้นเรียนชีววิทยา
เพิ่มรายวิชา
BI 596 Action Research in
Biology Classroom
2(1-2-3)
ความหมาย ประเภท วิธกี ารดาเนินการวิจัย
ในชั้นเรียนชีววิทยา วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การจัดการเรียนการสอนชีววิทยา การเก็บรวบรวมของ
มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การนาเสนอข้ อมูล
วิจัยเชิงปฏิบตั กิ าร และการเขียนรายงานการวิจัย
เชิงปฏิบตั กิ ารในชั้นเรียนชีววิทยา
วจช 531 สรีรวิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย์
วจช 531 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ข้นั สูง
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
SMB 531 Advanced
SMB 531 Advanced Microbial
Microbial Physiology
Physiology
3(2-3-4)
3(2-3-4)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2557
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ศึกษาองค์ความรู้ข้นั สูงเฉพาะเรื่อง
ศึกษาองค์ความรู้ข้นั สูงเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับสรีรวิทยาและการเจริญของจุลินทรีย์ เกี่ยวกับสรีรวิทยาและการเจริญของจุลินทรีย์
ไม่มี
หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู เฉพาะแบบ เพิ่มหมวดวิชา
และรายวิชา
2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
ศษ 531การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
ED 531 Practicum in
Professional of Teaching
2(0-4-2)
ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้ อมทัว่ ไปของ
โรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงาน
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ครู พฤติกรรมและคุณลั กษณะของครู นักเรีย น
ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ และ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการ
เรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตกิจกรรมการ
เรียนรู้ ศึกษาทักษะต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎี
การจั ด การเรี ย นรู้ อย่ า งเหมาะสมและน าไป
ประยุ กต์ใช้ ใ นการจั ด การเรีย นรู้ ฝึ กปฏิบัติการ
สอนระดับจุลภาค ฝึ กเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ในแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษาและวิ ช าเอก และฝึ ก
ปฏิบัติการสอนตามแผนบัน ทึกและรายงานผล
การจั ดการเรีย นรู้โดยใช้ กระบวนการวิจัย ในชั้ น
เรียนเป็ นฐาน ศึกษาและแก้ ปัญหาพฤติกรรมของ
นักเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาท
หน้ าที่ ข องครู ต ลอดจนจั ด กิ จ กรรมอาสาและ
โครงการทางวิชาการที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนเพื่ อน าไปสู่การพั ฒ นาความเป็ นครูมือ
อาชีพ
ศษ 532 การปฏิบตั กิ ารสอนและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู 6(0-12-6)
ED 532 Internship in
Professional of Teaching
ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณา
การเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูส่กู าร
ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหา
ความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่ การปฏิบัติการ
สอนและฝึ กปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชา-

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2557

หมายเหตุ

เพิ่มรายวิชา

131

ชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็ นเวลา 2 ภาคเรียน
ภายใต้ การนิเทศร่ วมกันระหว่ างมหาวิทยาลัยศรี
นครวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้ นการปฏิบตั งิ านใน
หน้ าที่ครู การบูรณาการความรู้ท้งั หมดมาใช้ ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้ แก่ การปฏิบัติ การสอนในชั้ นเรี ยนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ การ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพั ฒนาผู้เรียน งานบริการของ
โรงเรียน การศึกษาและบริการชุ มชน งานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับสถานศึกษา นาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
การศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและเพื่ อน
นิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยีส่ อื สาร และ/หรือ face to face อย่างน้ อยสัปดาห์
ละ 1 ชั่วโมง จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
เพิ่มคาอธิบาย
ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
รายวิชา
ชว 699 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต ชว 699 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
BI 699 Thesis
BI 699 Thesis
ทาการวิจัยปัญหา สร้ างเครื่องมือ ดาเนินแบบ 1 (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู):
การวิจัยอย่างเป็ นระบบในสาขาวิชาชีววิทยาหรือ ทาการวิจั ยปั ญหา สร้ างเครื่ องมือ ดาเนิ นการวิจั ย
ชีววิทยาศึกษา ภายใต้ การดูแลและให้ คาปรึกษา อย่างเป็ นระบบ ในสาขาวิชาชีววิทยาหรือชีววิทยา
แนะนาของอาจารย์ท่ปี รึกษา
ศึกษา ภายใต้ การดูแลและให้ คาปรึกษาแนะนาของ
อาจารย์ท่ปี รึกษา
แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู):
ให้ ทาวิ จั ยปั ญหา สร้ างเครื่ องมือ ด าเนิ น การวิ จั ย
อย่ า งเป็ นระบบ โดยใช้ กระบวนการวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action
research) ภายใต้ การดูแลและให้ คาปรึกษาของ
อาจารย์ท่ปี รึกษา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
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