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 รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาชีววทิยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

    คณะวิทยาศาสตร   

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

 ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Biology 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) 

   ชื่อยอ: วท.ม. (ชีววิทยา) 

 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม: Master of Science (Biology) 

   ชื่อยอ:  M.Sc. (Biology) 

 

3. วิชา  

- 

 

4. จํานวนหนวยกิตทีเ่รียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 37 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   

หลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร 2 ป แผน ก แบบ ก 2 

 

5.2 ภาษาที่ใช     

ภาษาไทย   เอกสารและตําราท่ีประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.3 การรับเขาศึกษา    

  รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่จัดการเรียน      

การสอนโดยตรง 

 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เริ่มใชหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555  

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 8/2554 เมื่อวันท่ี 25 

เดือน สิงหาคม พ.ศ 2554 

สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 11/2554 เมื่อวันท่ี 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 

2554  

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 3/2555 เมื่อวันท่ี 2 เดือน มนีาคม พ.ศ. 

2555 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2557  

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเรจ็การศึกษา 

8.1 อาจารยสอนชีววิทยา 
8.2 นักวิทยาศาสตรดานชีววิทยา 
8.3 นักวิจัย ผูชวยวิจัยดานชีววิทยาของภาครัฐและเอกชนหรือในสถานประกอบการอื่น ๆ 

8.4 เจาหนาที่หองปฏิบัติการชีววิทยา 
8.5 อาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับดานชีววิทยา 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตวัประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลํา

ดับ

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา เลข

ประจําตัว

ประชาชน 

1 รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศวัฒนะ วท.บ. (เกษตรศาสตร), 2523 

วท.ม. (เกษตรศาสตร), 2527 

Ph.D. (Agriculture), 2532

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

University of Tsukuba, Japan 

xxxxxxxx

xxxxx 

2 อ.ดร.อภิรดา สถาปตยานนท วท.บ. (ชีววิทยา), 2543 

วท.ม. (พฤกษศาสตร), 2546 

วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ),  

2551

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

xxxxxxxx

xxxxx 

3 อ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล วท.บ. (ชีววิทยา), 2539 

วท.ม. (สัตววิทยา), 2544 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร), 

2549 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxx

xxxxx 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปจจุบันโลกเคล่ือนเขาสูยุคของคลื่นลูกที่ 4 “ยุคสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู กระแสโลกาภิ

วัตน”  เปนยุคของการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วรุนแรงในทุกดาน ไมวาจะเปนในดานการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังการเปดการคาเสรีซ่ึงทําใหการศึกษากลายเปนธุรกิจมากข้ึน 

(สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 1) อันจะสงผลตอคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ ตลอดจนการแขงขันทางดานการศึกษาระหวางสถาบันในประเทศกับตางประเทศ  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีมุงสู

สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชน

เขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและ

ทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืนอยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบ

ประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักด์ิศรี  ภายใตแนว
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ปฏิบัติของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2550: เม.ย.) เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางกาว

กระโดดทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ซ่ึง

สรางความเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาสและภัยคุกคาม ดวยเหตุนี้ ประเทศ

ไทยในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมโลกจึงหลีกเล่ียงไมไดท่ีจะตองรับมือกับผลกระทบดังกลาวท่ีมีทั้งความ

รวมมือ ความขัดแยงและการแขงขัน 

 

12.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

การปฏิรูปทางการศึกษา ในป พ.ศ. 2540 ทําใหประเทศไทยไดมีการตราพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 การประกาศใชพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ ฯ สงผลใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาตองมีการปรับปรุง และดําเนิน

กิจกรรมปฏิรูปการศึกษาตามสาระสําคัญที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแก

การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนศูนยกลาง การประกัน

คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 

การระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา การสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การ

ผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการดําเนินการเพื่อปฏิรูปการศึกษา (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 78)  เพื่อใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับสังคมไทยในอนาคต  จึงได

มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ขึ้นเพื่อเปน

แกนนําและกําหนดแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสูการปฏิบัติ 

จากผลของการปฏิรูปการศึกษา สงผลใหการศึกษาพัฒนาไปสูการเปนกลไกเพื่อการ

พัฒนาคน  พัฒนาสังคม  เปนพลังขับเคล่ือนและเปนภูมิคุมกัน  โดยการสรางและพัฒนาเด็กใหมีความ

พรอมดานสติปญญา อารมณและศีลธรรม  พัฒนาเยาวชนกอนเขาสูตลาดแรงงานใหมีคุณภาพ พัฒนา

กําลังคนใหมีสมรรถนะสูงขึ้น นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูรู ปราชญ และผูสูงอายุที่มีประสบการณ นําความรู

มาถายทอด จัดการความรู ในระดับชุมชนและเสริมสรางการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน 

สถาบันการศึกษา ใหเปนกลไกในการพัฒนาการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 78) 

ภายใตบริบทการเปล่ียนแปลงที่ประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต แมวาความมุงหวังของ

การปฏิรูปการศึกษาจะตองการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของเยาวชนใหมีคุณภาพสูงขึ้น ผลของการ

พัฒนาคุณภาพคนดานการศึกษามีการขยายตัวอยางรวดเร็วโดยจํานวนปการศึกษาเฉล่ียเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่องจาก 8.5 ป ในป พ.ศ. 2548 เปน 8.8 ป ในป พ.ศ. 2551 ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่

กําหนดใหจํานวนปการศึกษาเฉล่ียเปน 9.5 ป ก็ยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา. 2552) นอกจากนี้ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูกับการนําไปใชของ

คนไทยยังอยูในระดับตํ่า คุณภาพการศึกษาทุกระดับลดลงอยางตอเน่ือง ตลอดท้ังกําลังคนระดับกลางและ

ระดับสูงยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ จึงเปนจุดออนของไทยในการสรางองคความรู นวัตกรรม 
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รวมท้ังการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ และเปนจุดฉุดร้ังการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับ

ตางประเทศ 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

จากสถานการณทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จําเปนตองพัฒนา

คนใหมีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ดวยเหตุน้ี การจัดการศึกษาจึงควร

ตอบสนองพันธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลใหรองรับตอการพัฒนาประเทศ    การจัดการศึกษา

ดังกลาวมีสถาบัน การศึกษาเปนกลไกสําคัญในการจัดการศึกษา จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการพัฒนา

หลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางดานชีววิทยามีองคความรูครอบคลุมความรูหลักที่สําคัญ สามารถบูรณา

การองคความรูพื้นฐาน และสามารถสรางองคความรูใหม ๆ ที่มีคุณคาจากการวิจัยเพื่อตอบสนองการ

พัฒนาประเทศ  และสอดรับกับความตองการของสังคมในอนาคต 

 

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานรับผิดชอบผลิตบัณฑิต

ทางดานวิทยาศาสตร มาเปนระยะเวลานานกวา 56 ป คณะวิทยาศาสตรตระหนักถึงบทบาทในการผลิต

บุคลากรทางดานวิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ   เพื่อใหไดบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรที่มีสมรรถนะ

ในการทํางานอยางมีประสิทธิผล  และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิตของ มศว  9  ประการ คือ       

(1) ใฝรูตลอดชีวิต (2) คิดเปนทําเปน (3) หนักเอาเบาสู  (4) รูกาลเทศะ  (5) เปยมจิตสํานึก

สาธารณะ   (6) มีทักษะส่ือสาร  (7) ออนนอมถอมตน  (8) งามดวยบุคลิก  (9) พรอมดวยศาสตรและ

ศิลป   

คณะวิทยาศาสตรตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรทางดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหสอดคลองกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

แหงประเทศไทย  และใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ ความตองการของชุมชนและสังคม 

รวมทั้ง อัตลักษณบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรจึงไดดําเนินการพัฒนา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางดาน

ชีววิทยาอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

 

13.   ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

ไมมี 
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หมวดที ่2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
การเรียนรูและเขาใจธรรมชาติ เพื่อพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถสรางองคความรูใหม

ดานชีววิทยา 

 

1.2 ความสําคัญ  

การพัฒนาวิทยาศาสตรดานชีววิทยาจําเปนตองอาศัยรากฐานของทฤษฎีและหลักการทาง

ความคิด จิตวิทยาศาสตร อันจะนําไปสูการสรางสรรคงานวิจัยและสิ่งประดิษฐที่มีประโยชนตอประเทศชาติ 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุงพัฒนาความเปนเลิศทางชีววิทยา 

ดวยการบูรณาการตรรกะทางดานความคิดและหลักการกลไกธรรมชาติของแตละรายวิชา ใหมีความ

สอดคลองกันและใหสามารถเขาใจหลักการ ทฤษฎี และทักษะดานชีววิทยาขั้นสูง เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมี

ความเปนเลิศทางชีววิทยาอันพึงประสงค เปยมดวยคุณธรรม จริยธรรมเปนท่ีตองการแกสังคม 

 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร   
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถทางดานชีววิทยา สามารถสราง

ผลงานวิจัยที่เปนองคความรูใหม สามารถถายทอดความรู และใหบริการวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อผลิตนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณในการวิจัย มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีเจตนคติที่ดี   

และมีจิตสํานึกท่ีเหมาะสมตอการเปนนักวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถดําเนินการวิจัย    

และนําเสนอผลการวิจัยท่ีเอ้ือประโยชนตอสังคม 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรงุ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยามีแผนพฒันาปรับปรุงที่มี 

รายละเอียดของแผนการพฒันา ยุทธศาสตร และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการแลว

เสร็จภายใน 5 ป นับจากเปดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

พ.ศ. 2555 เปดรับนิสิตใหมซ่ึงเปนรุนแรกของหลักสูตรนี้ 

พ.ศ. 2556-2557 ใหนิสิตปจจุบัน อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษประเมินหลักสูตร 

พ.ศ. 2558-2559 ทําวิจัยเพื่อประเมินและติดตามผลการใชหลักสูตรและความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต 

พ.ศ. 2560 ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการวิจัย และสถานการณภายนอกดานเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาชีววิทยา  พ.ศ. 2555                                                               7 

แผนการพัฒนา/ 

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

การพัฒนาหลักสูตร 

 ทําวิจัยเพื่อประเมินผลและ 
ติดตามการใชหลักสูตร 

 

 นําผลการประเมินการดําเนิน 

งานท่ีรายงานใน มคอ.7 มา

เปนขอมูลในการปรับปรุง 

 กําหนดใหนิสิตปสุดทาย 

อาจารยผูสอน และอาจารย 

พเิศษประเมินหลักสูตร 

 ประเมินความพึงพอใจของ 
บัณฑิตและผูใชบัณฑิตท่ีมี 

    คุณภาพของหลักสูตร 

 วิเคราะหสถานการณภายนอก
ที่มีผลกระทบตอการผลิต

บัณฑิต 

 มคอ. 7 รายงานผลการ 

ดําเนินการของหลักสูตร 

 

 รายงานผลการประเมินจาก
นิสิตปสุดทาย อาจารยผูสอน

และอาจารยพิเศษ 

 รายงานการประเมินความ    

พึงพอใจของบัณฑิตและผูใช 

 บัณฑิตท่ีมีคุณภาพของ  

 หลักสูตร 

   สรุปบทวิเคราะหปจจัยที่สงผล 

ตอความตองการของตลาด 

แรงงาน 

 

 จัดทําหลักสูตรปรับปรุง 
ฉบับราง 

 เชิญผูทรงคุณวุฒิจากสถาบัน 

การศึกษาจากภาครัฐและ 

เอกชนรวมท้ังผูประกอบการ 

มาวิพากษหลักสูตร 

 ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการ 
วิพากษ 

 

 รายงานผลการวิพากษจาก 

ผูทรงคุณวุฒิ 

 หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
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แผนการพัฒนา/ 

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

การพัฒนาการเรียนการสอน 

 พัฒนาบุคลากรดานการทํา 
วิจัยและดานการเรียน     

การสอน 

 

 สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 สนับสนุนแหลงทุนในการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้ง

ในระดับประเทศและ

ตางประเทศ 

 สนับสนุนใหอาจารยเขารวม
ประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยในประเทศและ

ตางประเทศ 

 

 รอยละของอาจารยประจําที่มี 
งานวิจัย 

 รอยละของอาจารยประจําที่มี 
ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 

 

 

 รอยละของอาจารยประจําที่ 

เขารวมประชุมวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ   

ระบบการศึกษาเปนการศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหน่ึงแบงออกเปน 2          

ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมมี 

 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค   

ไมมี 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   

  วันเวลาราชการปกติ 

ภาคตน  เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 

ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ 

 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา     
  2.2.1 มีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

  2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ 

  2.2.3 ศึกษารายวิชาวิทยาศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ หรือเทียบเทาไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา   
2.3.1 นิสิตมีพื้นฐานความรูทางวิชาการตางกัน 

 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

2.4.1  ใหนิสิตเขาเรียนรายวิชาเสริมตามความเหมาะสม 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   

จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะรับเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 

หนวย : คน 

จํานวนนิสิต ปการศึกษา

2555 2556 2557 2558 2559

ชั้นปที ่1 10 10 10 10 10 

ชั้นปที ่2 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

จํานวนผูที่คาดวาสําเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 

     คาใชจาย 

ยอดสะสม  

(ตอหัว) 

 หมวดคาการจัดการเรียนการสอน   

  

คาตอบแทนผูสอน (เชน 24 หนวยกิต x 600 บาทตอชั่วโมง x 

15 คร้ังตอภาค)  216,000.00  

  

คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตร หรือ คาใชจาย

ตอป x 2ป) 415,560.00  

  คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ    

  

กิจกรรมตามท่ีระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรม

นิสิต)   

  คาครุภัณฑที่ใชสําหรับนิสิต   

  

คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ 

หรืออ่ืนๆ แลวแตหลักสูตร   

  → คาใชจายรวม 631,560.00  

   → คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นตํ่า 25 คน) 25,262.40 25,262.40 
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2.6   
 

 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผานส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก 

 แบบทางไกลผานส่ือแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

 แบบชั้นเรียนผสมผสานกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส (Hybrid Education) 

 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี) 

มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป พ.ศ. 2554  

 

 

 

 

 หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก  33,683.20 

  งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นตํ่า 5%) 1,684.16  

  งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นตํ่า 5%) 1,684.16  

   คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 15 5,052.48  

     

 หมวดคาปรญิญานิพนธ/สารนิพนธ  43,683.20 

  คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว) 10,000  

   คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว) 10,000  

     

 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) 7,708.80 51,392 

    

 หมวดคาใชจายสวนกลาง 28,608 80,000 

  คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2 ป) 8,720  

  คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ป) 6,000  

  คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x 2 ป) 2,080  

   คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2 ป) 11,808  

     

 คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร  80,000 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตร ไมนอยกวา  37 หนวยกิต 

 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  
 

รายละเอียด หนวยกิต 

1. หมวดวิชาบังคับ       12 

2. หมวดวิชาเลือก   ไมนอยกวา 13 

3. ปริญญานพินธ  12 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 37 

 

3.1.3  รายวิชา  

3.1.3.1  หมวดวิชาบังคับ  กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

                หนวยกิต 

ชว  506 โครงสรางและหนาที่ของเซลล 3(3-0-6) 

BI  506 Cell Structures and Functions  

ชว 594 สถิติการวิจัยทางชีววิทยา 3(3-0-6) 

BI 594 Statistics for Biological Research  

ชว 595 ระเบียบวิธีวิจัย 1(0-2-1)

BI 595 Research Methodology  

ชว 604 ชีววิทยาประชากร 3(3-0-6)

BI 604 Population Biology  

ชว 691 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2-1)

BI 691 Seminar in Biology I  

ชว 692 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1)

BI 692 Seminar in Biology II  
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3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก กําหนดใหเรียน  ไมนอยกวา 13 หนวยกิต จากกลุมวิชา

ตอไปนี้ ตามความเหมาะสมกับการทําปริญญานพินธ 

 

 กลุมวิชาพฤกษศาสตร 

 ชว 511 สาหรายวิทยาขั้นสูง 3(2-3-4) 

 BI 511 Advanced Phycology 

 ชว 512 กายวิภาคศาสตรขั้นสูงของพืช 3(2-3-4) 

 BI 512 Advanced Plant Anatomy  

 ชว 513 สารเคมีในพืช 3(2-3-4) 

 BI 513 Chemical Substances in Plant 

 ชว 514 อนุกรมวิธานข้ันสูงของพืช 3(3-0-6) 

 BI 514 Advanced Plant Taxonomy 

 ชว 515 สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพืชมีทอลําเลียง 3(2-3-4) 

 BI 515 Comparative Morphology of Vascular Plants 

 ชว 516 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 3(3-0-6) 

 BI 516 Plant  Molecular Biology 

 ชว 517 การเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 3(3-0-6) 

 BI 517 Advanced Plant Cell and Tissue Culture 

 ชว 518 เฟรนวิทยาขั้นสูง 3(2-3-4) 

 BI 518 Advanced Pteridology  

 ชว 553 สรีรวิทยาความเครียดของพืช 3(2-3-4) 

 BI 553 Stress Physiology of Plant 

 ชว 554 สรีรวิทยาขั้นสูงของพืช 4(3-3-6) 

 BI 554 Advanced Plant Physiology 

  

 กลุมวิชาสัตววิทยา 

 ชว 522 สังขวิทยา 3(2-3-4) 

 BI 522 Malacology 

 ชว 551 วิทยาระบบประสาทและตอมไรทอ 4(3-3-6) 

 BI 551 Neuroendocrinology 

 ชว 552 พยาธิสรีรวิทยาขั้นสูง 3(3-0-6) 

 BI 552 Advanced Pathophysiology 
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 กลุมวิชาจุลชีววทิยา 

 วจช 531 สรีรวิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย 3(2-3-4) 

 SMB 531 Advanced Microbial Physiology 

 วจช 532 สรีรวิทยาของฟงไจ 2(1-3-2) 

 SMB 532 Physiology of Fungi 

 วจช 571 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก 3(2-3-4) 

 SMB 571 Microbiology of Fermented Foods 

 วจช 572 จุลชีววิทยาของน้ํานมและผลิตภัณฑนม 3(2-3-4) 

 SMB 572 Microbiology of Milk and Milk Products 

 วจช 573 กรรมวิธีของกระบวนการหมัก 4(2-6-4) 

 SMB 573 Fermentation Process 

 วจช 574 เทคโนโลยีของเอนไซม 3(2-3-4) 

 SMB 574 Enzyme Technology 

 วจช 575 ความปลอดภัยของอาหารดานจุลินทรีย 3(3-0-6) 

 SMB 575 Microbial Food Safety 

 วจช 576 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี 3(2-3-4) 

 SMB 576 Yeast and Yeast Technology 

 วจช 591 การเก็บรักษาจุลินทรีย 2(1-3-2) 

 SMB 591 Preservation of Microbial Cultures 

 

 กลุมวิชาพันธศุาสตร 

 ชว 543 พันธุวิศวกรรม 4(3-3-6) 

 BI 543 Genetic Engineering 

 ชว 548 พันธุศาสตรระดับเซลล 3(2-3-4) 

 BI 548 Cytogenetics 

 ชว 643 ชีวสารสนเทศ 3(2-3-4) 

 BI 643 Bioinformatics 

  

 กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ทช 501 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

 BT 501 Principles of Biotechnology 
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 ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล 3(2-3-4) 

 BT 613 Molecular Systematics and Evolution 

 ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3(3-0-6) 

 BT 622 Advanced Aquaculture Biotechnology 

 ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร 3(3-0-6) 

 BT 643 Advanced Food Technology 

 

 กลุมวิชาอ่ืน ๆ 

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

 BI 501 Special Topics in Biology I  

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

 BI 502 Special Topics in Biology II 

 ชว 503 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 

 BI 503 Evolution 

 ชว 508 ชีวภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

 BI 508 Biogeography  

 ชว 561 ชีววิทยาส่ิงแวดลอมและการอนุรักษ 3(3-0-6) 

 BI 561 Environmental Biology and Conservation 

 ชว 564 ชลธีวิทยา 3(2-3-4) 

 BI 564 Limnology 

 

3.1.3.3 ปริญญานิพนธ กําหนดใหเรียน  12 หนวยกิต   

ชว 699 ปริญญานพินธ 12  หนวยกิต 

BI 699 Thesis   

 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 

1.   ความหมายของรหัสตัวอักษร 

ชว หรือ BI หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา 

วจช หรือ SMB หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

ทช หรือ BT หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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2.  ความหมายของรหัสตวัเลข  

เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปท่ีเปดสอน 

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา 

เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

 

3.  ความหมายของเลขรหัสวิชา   สาขาวิชาชีววิทยา 

 ความหมายของเลขรหัสวิชา  ชว ความหมายของเลขรหัสวิชา วจช 

 0 หมายถึง เซลล-ชีววิทยาท่ัวไป 0 หมายถึง ทั่วไป 

 1 หมายถึง พฤกษศาสตร 1 หมายถึง พันธุศาสตร 

 2 หมายถึง สัตววิทยา 2 หมายถึง สัณฐานวิทยา 

 3 หมายถึง จุลชีววิทยา 3 หมายถึง สรีรวิทยา 

 4 หมายถึง พันธุศาสตรและการเจริญ 4 หมายถึง วิทยาภูมิคุมกัน 

 5 หมายถึง สรีรวิทยา 5 หมายถึง โรคและการติดเชื้อ 

 6 หมายถึง นิเวศวิทยา 6 หมายถึง ขั้นสูง 

 7 หมายถึง ชีววิทยาประยุกต 7 หมายถึง ประยุกต 

 8 หมายถึง เทคนิคทางชีววิทยา 8 หมายถึง การวิจัยและการสัมมนา 

 9 หมายถึง วิจัย  9 หมายถึง เทคนิค 

 

ความหมายของเลขรหัสวิชา ทช 

0 หมายถึง พื้นฐาน 

1 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล 

2 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพสัตว 

4 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต 
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3.1.3 แผนการศึกษา  
ภาควิชาฯ จัดแผนการเรียนรายภาคในระบบทวิภาค ดังนี้ 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาเอกบงัคับ วิชาเอกบังคับ

ชว 506 โครงสรางและหนาที่ของเซลล 3(3-0-6) ชว 604 ชีววิทยาประชากร 3(3-0-6)

ชว 595 ระเบียบวิธีวิจัย 1(0-2-1) ชว 594 สถิติการวิจัยทางชีววิทยา 3(3-0-6) 

   ชว 691 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2-1) 

วิชาเลือก  6 หนวยกิต วิชาเลือก      4 หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต                    10 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต              11 หนวยกิต

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาเอกบงัคับ วิชาเอกบังคับ

ชว 692 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1) ชว 699 ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต

วิชาเลือก      3 หนวยกิต  

รวมจํานวนหนวยกิต                    4 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต              12 หนวยกิต

 

3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  

1. หมวดวิชาบังคับ 

ชว  506 โครงสรางและหนาที่ของเซลล 3(3-0-6) 

BI  506 Cell Structures and Functions  

 

ประยุกต 

ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของเซลล  สารชีวโมเลกุล พันธุศาสตรระดับโมเลกุลและการ

ชว  594 สถิติการวิจัยทางชีววิทยา 3(3-0-6)

BI  594 Statistics for Biological Research  

 พารามิเตอร และคาสถิติ การประมาณคาแบบจุด และแบบชวง การทดสอบสมมติฐาน 

การวางแผนการทดลอง สหสัมพันธและการถดถอย สถิติไมอิงพารามิเตอร หลักการเลือกใชสถิติ

เพื่อการวิเคราะหขอมูล การอาน เขียน และตีความผลการวิเคราะหขอมูล การเตรียมขอมูล และ  

แปลผลการวิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ชว 595 ระเบียบวิธีวิจัย 1(0-2-1)

BI 595 Research Methodology 

 เทคนิคการสืบคนและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและฐานขอมูล การเขียนโครงรางวิจัย  
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จริยธรรมและจรรยาบรรณการทําผลงานวิจัย และการเตรียมเอกสารวิจัยทางชีววิทยาเพื่อเผยแพร

ผลงาน 

ชว 604 ชีววิทยาประชากร 3(3-0-6)

BI 604 Population Biology  

 ศึกษาประชากรโดยผสมผสานความรูพันธุศาสตรประชากร นิเวศวิทยาประชากร และ

วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

ชว 691  สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2-1) 

BI 691 Seminar in Biology I 

 ฝกใหนิสิตคนควา  รวบรวม  วิเคราะห  และนําเสนอผลงานการวิจัยทางชีววิทยา โดย 

การใหสัมมนาและแลกเปล่ียนความรู 

ชว 692 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1)

BI 692 Seminar in Biology II  

 ฝกใหนิสิตคนควา  รวบรวม  วิเคราะห  และนําเสนอผลงานการวิจัยทางชีววิทยาที่ 

เก่ียวของกับปริญญานิพนธ โดยการใหสัมมนาและแลกเปล่ียนความรู เพื่อเปนพืน้ฐานในการทํา

ปริญญานพินธและการนําเสนอผลงานวิจัย 

2.  หมวดวิชาเลือก 

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

BI 501 Special Topics in Biology I  

 ศึกษาหัวขอที่นาสนใจทางชีววิทยา การคนควา เทคนิค และวิธีการท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อ

ความกาวหนาทางชีววิทยา ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 

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

BI 502 Special Topics in Biology II  

 ศึกษาวิทยาการใหมท่ีกาวหนาทางชีววิทยาอยางลึกซ้ึง รวมทั้งการประยุกตใชวิธีการ

ใหมท่ีทันสมัย ในดานการเกษตร การแพทย ส่ิงแวดลอม และดานอ่ืน ๆ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

ชว 503 วิวัฒนาการ 3(3-0-6)

BI 503 Evolution  

 ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการ การกําเนิดของเอกภพ โมเลกุล 

อินทรีย เซลลโพรแคริโอตและยูแคริโอต การเกิดสปชีสใหม ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการในระดับ

โมเลกุล วิวัฒนาการของพืชและสัตว กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร ตลอดจนกลไก

ที่เก่ียวของกับการแขงขัน และการคัดเลือกทางเพศ 
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ชว 508 ชีวภูมิศาสตร 3(3-0-6)

BI 508 Biogeography  

 ศึกษาหลักการและปจจัยที่เก่ียวของกับการแพรกระจายของพชืและสัตวตามสภาพ

ภูมิศาสตรของโลกในทวีปตาง ๆ และการแพรกระจายของพชืและสัตวในประเทศไทย 

ชว 511 สาหรายวิทยาข้ันสูง 3(2-3-4)

BI 511 Advanced Phycology  

 ศึกษาแหลงกระจายพันธุ เก็บรวบรวม จําแนกชนิด  สรีรวิทยา และโครงสรางโดย 

ละเอียดของสาหรายกลุมตาง ๆ   การเพาะเลี้ยงสาหรายที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

ชว 512 กายวิภาคศาสตรขั้นสูงของพชื 3(2-3-4) 

BI 512 Advanced Plant Anatomy  

 ศึกษาโครงสรางของเซลลและเนื้อเย่ือในระบบเนื้อเย่ือผิว ระบบเนื้อเยื่อพื้น และ 

ระบบเน้ือเย่ือลําเลียง ในเร่ืองลักษณะเฉพาะ หนาท่ี การเรียงตัว วิวัฒนาการ การเจริญเติบโตและการ

แปรสภาพของเซลลและเน้ือเย่ือในการเจริญเติบโตระยะปฐมภูมิและทุติยภูมิของอวัยวะพืชเนนหนัก

ในพืชดอก ลักษณะทางกายวิภาคศาสตรท่ีมีคุณคาตออนุกรมวิธานพืช และมีปฏิบัติการท่ีสอดคลอง

กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 513 สารเคมีในพชื 3(2-3-4)

BI 513 Chemical Substances in Plant  

 ศึกษาสารเคมีในพืชโดยเฉพาะอินทรียสาร คารโบไฮเดรต โปรตีน ลิปด อัลคาลอยด

ไกลโคไซด ฮอรโมน สูตรโครงสราง แหลงที่อยูภายในพืช และการนําไปใชประโยชน 

ชว 514 อนุกรมวิธานข้ันสูงของพืช      3(3-0-6)

BI 514 Advanced Plant Taxonomy  

 ศึกษาการจําแนกพืชเขาเปนหมวดหมู ประวัติ หลักและระบบในการจําแนก รวมทั้ง

แนวคิดใหมในการจําแนก โดยเนนในพืชดอกที่พบมากในประเทศไทย 

ชว 515 สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพชืมีทอลําเลียง 3(2-3-4)

BI 515 Comparative Morphology of Vascular Plants  

 ศึกษาสัณฐานของพชืมีทอลําเลียง เปรียบเทียบรูปรางและโครงสรางตามประวัติ 

การวิวัฒนาการของพชื 

ชว 516 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพชื 3(3-0-6)

BI 516 Plant Molecular Biology  

 ศึกษา วิเคราะห และวิจารณกระบวนการตาง ๆ ในพืชชัน้สูงในระดับชีววิทยา 

โมเลกุล โครงการจีโนมของพืช และการประยุกตใชพืชตัดแตงพันธุกรรม
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ชว 517 การเพาะเล้ียงเซลลและเนื้อเย่ือพชืขัน้สูง 3(3-0-6)

BI 517 Advanced Plant Cell and Tissue Culture  

 ศึกษาพัฒนาการของเทคโนโลยีและการประยุกตใชการเพาะเล้ียงเซลลและเนื้อเย่ือ

พืชเพื่อการใชประโยชนในการขยายพันธุพืชและการผลิตสารทุติยภูมิต้ังแตระดับหองปฏิบัติการ

จนถึงระดับอุตสาหกรรม และการปรับปรุงพันธุพืชโดยใชเทคโนโลยีระดับสูงโดยการกอกลายพันธุ 

การผลิตลูกผสมขามสปชีส การชวยชีวิตลูกผสม และพันธุวิศวกรรม เพื่อประโยชนทั้งดาน

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ชว 518 เฟรนวิทยาขั้นสูง    3(2-3-4) 

BI 518 Advanced Pteridology  

 ศึกษาสัณฐานวิทยาของโครงสรางทั้งที่ทําหนาที่เก่ียวกับการสืบพันธุและไมเก่ียวกับ

การสืบพันธุของเฟรน และพืชใกลเคียงเฟรน ศึกษาวัฎจักรชีวิต ระบบการจัดจําแนก การตรวจสอบ

ชนิด นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุตามเขตภูมิศาสตร รวมถึงศึกษารายละเอียดของเฟรนบาง

วงศ โดยเฉพาะวงศที่พบในประเทศไทย และมีปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 522 สังขวิทยา 3(2-3-4)

BI 522 Malacology  

 ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และ

ความสําคัญทางเศรษฐกิจของมอลลัสค 

ชว 548 พันธุศาสตรระดับเซลล 3(2-3-4)

BI 548 Cytogenetics  

 ศึกษาโครงสรางและการเปล่ียนแปลงของเซลลและโครโมโซมในระหวางการ 

แบงเซลลแบบไมโทซิสและไมโอซิส ความสัมพันธระหวางความผิดปกติของโครโมโซม  

กับการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม ปจจัยท่ีทําใหโครโมโซมผิดปกติทั้งทางดานรูปรางและจํานวน 

ชว 551 วิทยาระบบประสาทและตอมไรทอ 4(3-3-6)

BI 551 Neuroendocrinology  

 ศึกษาโครงสรางและสมบัติเชิงชีววิทยาของอวัยวะในระบบประสาทและระบบตอม 

ไรทอของสัตวและมนุษย และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ชว 552 พยาธิสรีรวิทยา     3(3-0-6)

BI 552 Pathophysiology  

 ศึกษาหลักการพื้นฐานของพยาธิสรีรวิทยา  กลไกการเปลี่ยนแปลงของระบบใน 

รางกายเมื่อมีภาวะไมสมดุล พยาธิสภาพท่ีมีผลตอการทํางานของระบบตาง ๆ  อาการเนื่องจาก

พยาธิสภาพ การตอบสนองของระบบตาง ๆ และการรักษาความสมดุลของรางกาย 
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ชว 553 สรีรวิทยาความเครียดของพชื 3(2-3-4)

BI 553 Stress Physiology of  Plant  

 ศึกษาความหมายและชนิดของความเครียด ผลของความเครียดที่มีตอการ 

เจริญเติบโตของพืช  การหลีกเล่ียงความทนทาน และความตานทานตอความเครียด และกลไก  

ที่กอใหเกิดความเครียด 

ชว 554 สรีรวิทยาขั้นสูงของพชื 4(3-3-6)

BI 554 Advanced Plant Physiology  

 ศึกษางานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงในสาขาวิชาสรีรวิทยาของพืช สภาพน้ําในพืช             

การแลกเปล่ียนกาซ ชีวเคมีของพืช การเจริญและพัฒนาการของพืช 

ชว 561 ชีววิทยาส่ิงแวดลอมและการอนุรักษ  3(3-0-6)

BI 561 Environmental Biology and Conservation 

 ศึกษาหลักการและแบบแผนทางชีววิทยาส่ิงแวดลอมและการอนุรักษโดยมุงถึง 

อิทธิพลของระบบนิเวศและกระแสวิวัฒนาการที่สงผลตอกระบวนการเกิดและการผันแปร ความ

หลากหลายทางชีวภาพและชีวมณฑล ซ่ึงประกอบดวยชีวภูมิศาสตร สภาวะอากาศโลก กระบวนการ

และการทํางานของระบบนิเวศ การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สภาวะเส่ียงตอการสูญพันธุ ชีววิทยา

ของชนิดพันธุบุกรุก กลยุทธการจัดการเชิงอนรัุกษสูความสมดุลแบบย่ังยืนของทรัพยากรชีวภาพ 

ชว 564 ชลธีวิทยา 3(2-3-4)

BI 564 Limnology  

 ศึกษาส่ิงแวดลอมของแหลงน้ําจืดและแมนํ้าลําคลอง ตลอดจนแหลงนํ้ากรอย และที่

ราบลุมนํ้าทวมถึง เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ รวมถึงพืชและสัตวน้ํา และ

ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม และมีปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 643 ชีวสารสนเทศ 3(2-3-4)

BI 643 Bioinformatics  

 การใชอินเตอรเน็ตและซอฟตแวรเพื่อคนหาขอมูลลําดับเบสของดีเอ็นเอและลําดับ

กรดอะมิโนท่ีมีอยูในฐานขอมูล เพื่อประโยชนในการเก็บและวิเคราะหขอมูลจากจีโนมของสิ่งมีชีวิต 

และศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการ 

วจช 531 สรีรวิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย 3(2-3-4)

SMB 531 Advanced Microbial Physiology  

 ศึกษาองคความรูขั้นสูงเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับสรีรวิทยาและการเจริญของจุลินทรีย 

วจช 532 สรีรวิทยาของฟงไจ 2(1-3-2)

SMB 532 Physiology of Fungi  

 ศึกษาการเจริญ เมแทบอลิซึม กลไกการควบคุมโภชนาการ และการสืบพันธุ  

ความสัมพันธของฟงไจกับตัวใหอาศัย สารเคมีจากฟงไจ และการนํามาใชประโยชนทางดาน
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การเกษตรและอุตสาหกรรม 

วจช 571 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก 3(2-3-4)

SMB 571 Microbiology of Fermented Foods  

 ศึกษาบทบาทของจุลินทรียในอาหารหมัก การหมักอาหารโดยใชเชื้อจากธรรมชาติ 

และเชื้อบริสุทธิ์ กระบวนการหมักและอุตสาหกรรมอาหารหมัก 

วจช 572 จุลชีววิทยาของนํ้านมและผลิตภัณฑนม 3(2-3-4)

SMB 572 Microbiology of Milk and Milk Products  

 ศึกษาจุลินทรียที่มีความสําคัญตอน้ํานมและผลิตภัณฑนม  การตรวจสอบและการ 

ควบคุมคุณภาพของน้ํานมและผลิตภัณฑตามมาตรฐานทางจุลชีววิทยา และการใชประโยชนจาก

จุลินทรียในการทําผลิตภัณฑนม 

วจช 573 กรรมวิธีของกระบวนการหมัก 4(2-6-4)

SMB 573 Fermentation Process  

 ศึกษาเทคโนโลยีของการใชประโยชนจากจุลินทรียในกรรมวิธีการผลิตสารปฏิชีวนะ  

ฮอรโมน และกรดอะมิโน การคัดเลือกวัตถุดิบ ปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจของกรรมวิธี

ผลิตและการควบคุมการผลิต 

วจช 574 เทคโนโลยีของเอนไซม 3(2-3-4)

SMB 574 Enzyme  Technology  

 ศึกษาหลักการและกรรมวิธีในการผลิตเอนไซมดวยจุลินทรีย  การแยกและการทําให

บริสุทธิ์เพื่อนํามาใชประโยชนในอุตสาหกรรม 

วจช 575 ความปลอดภัยของอาหารดานจุลินทรีย 3(3-0-6)

SMB 575 Microbial Food Safety  

 ศึกษาจุลินทรียที่เก่ียวของกับความปลอดภัยในอาหาร การปฏิบัติที่ดีในกระบวนการ

ผลิต การวิเคราะหจุดวิกฤติที่ตองควบคุมในการผลิตอาหาร การสุขาภิบาลของโรงงานผลิตอาหาร 

การควบคุมและการประกันคุณภาพ  การจัดการระบบในโรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร 

และกฎหมายอาหาร 

วจช 576 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี 3(2-3-4)

SMB 576 Yeast and Yeast Technology  

 ศึกษาชีววิทยาของยีสต  การจัดหมวดหมู  การจัดจําแนกชนิด  การเก็บรักษา  

พันธุกรรม และการปรับปรุงสายพันธุ  ความสําคัญตออุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑจากยีสตและ

เทคโนโลยีการผลิต จลนพลศาสตรเบ้ืองตนของการหมัก 

วจช 591 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย 2(1-3-2)

SMB 591 Preservation of Microbial Cultures  

 ศึกษาหลักการและวิธีเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย การจัดระบบ การรวบรวมขอมูล 
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เชื้อจุลินทรียที่เก็บรักษา  เครือขายของศูนยเก็บรวบรวมสายพันธุจุลินทรียและการใชบริการ รวมท้ัง

มีการศึกษานอกสถานที่ 

ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 3(3-0-6) 

BT 501 Advanced Biotechnology 

 ศึกษาและวิเคราะห เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ซ่ึงประกอบดวยปรากฏการณทางเคมี

และชีววิทยา ที่เก่ียวของกับสิ่งมีชีวิต เทคนิคและการปฏิบัติที่เหมาะสมตอการพัฒนา สายพันธุของ

ส่ิงมีชีวิต รวมท้ังการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางชีวภาพซึ่งเปนที่สนใจในเชิง

อุตสาหกรรม 

ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล     3(2-3-4)

BT 613 Molecular Systematics and Evolution  

 วิธีการจัดหมวดหมูส่ิงมีชีวิต โดยอาศัยความแตกตางระดับโมเลกุล กลไกท่ีกอใหเกิด

การเปล่ียนแปลงเชิงวิวัฒนาการ และความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล 

ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา    3(3-0-6)

BT 622 Advanced Aquaculture Biotechnology  

 การใชเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในการศึกษาดานภูมิคุมกัน โรคสัตวน้ํา         

การพัฒนาวัคซีนปองกันโรค การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา การใชสารกระตุนภูมิคุมกันและ

โปรไบโอติกในสัตวนํ้า การใชวัสดุอาหารทดแทน การควบคุมคุณภาพน้ําและการบําบัดน้ําเสีย 

ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร 3(3-0-6) 

BT 643 Advanced Food Technology  

 ความสําคัญ ความกาวหนา และแนวโนมในอนาคตในการประยุกตใชเทคโนโลยี 

ชีวภาพกับการผลิต พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มมูลคาของอาหาร เทคนิคขั้นสูงตาง ๆ ท่ีใชสําหรับ

เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ผลิตภัณฑอาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ เชน ผลิตภัณฑจากยีสต 

แบคทีเรีย และจุลินทรียอ่ืน ๆ รวมท้ังผลิตภัณฑจากพืชและสัตว 

3.  หมวดปรญิญานิพนธ 

ชว 699 ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต

BI 699 Thesis 

 การศึกษาวิจัยทางสาขาชีววิทยา เพื่อคนหาความรูใหม เปนงานวิจัยที่มีความสําคัญและ 

แสดงใหเห็นความสามารถของผูเรียนในการบูรณาการความรูและการนําความรู ประสบการณไปใช

แกปญหาการวิจัย 
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3.2  ช่ือ สกุล  เลขประจําตวัประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ลํา 

ดับ  

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา เลข

ประจําตัว

ประชาชน

1 รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศวัฒนะ* วท.บ. (เกษตรศาสตร), 2523 

วท.ม. (เกษตรศาสตร), 2527 

Ph.D. (Agriculture), 2532 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

University of Tsukuba, 

Japan 

xxxxxxxx

xxxxx 

2 อ.ดร.อภิรดา สถาปตยานนท* วท.บ. (ชีววิทยา), 2543 

วท.ม. (พฤกษศาสตร), 2546 

วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ),  

2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

xxxxxxxx

xxxxx 

3 อ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล* วท.บ. (ชีววิทยา), 2539 

วท.ม. (สัตววิทยา), 2544 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร), 

2549 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxx

xxxxx 

4 อ.ดร.ผองพรรณ ประสารกก วท.บ. (ชีววิทยา), 2541 

วท.ม. (สัตววิทยา), 2544 

วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ), 

2549 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

xxxxxxxx

xxxxx 

5 อ.ดร.สิริรักษ  ศรวณียารักษ วท.บ.  (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

(เทคโนโลยีชีวภาพ), 2547   

M.Sc. (Agricultural Science), 

2550 

Ph.D. (Agricultural  Science), 

2553 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

 

Kyoto University, Japan 

 

Kyoto University, Japan 

xxxxxxxx

xxxxx 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารยประจํา 

 

ลํา

ดับ

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา)  

ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา เลข

ประจําตัว

ประชาชน 

1 รศ.ดร.เฉลิมชัย   วงศวัฒนะ Ph.D. (Agriculture), 2532 University of Tsukuba, 

Japan 

xxxxxxxx

xxxxx 

2 รศ.ดร.ปรินทร ชัยวิสุทธางกูร Ph.D. (Cell Biology), 

2541

University of 

Connecticut, USA 

xxxxxxxx

xxxxx 

3 รศ.สุมาลี   เหลืองสกุล วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2518 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร xxxxxxxx

xxxxx 

4 ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง

อุตสาหกรรม), 2527

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxx

xxxxx 

5 ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษสิทธิ์ Ph.D. (Neuroscience), 

2543

Iowa State University, 

USA 

xxxxxxxx

xxxxx 

6 ผศ.รุจิวรรณ พานิชชัยกุล วท.ม. (สัตววิทยา), 2519 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxx

xxxxx 

7 ผศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต วท.ด. (วิทยาศาสตรทาง

ทะเล), 2542

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxx

xxxxx 

8 ผศ.สายสุณีย ลิ้มชูวงศ วท.ม. (พันธุศาสตร), 2521 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร xxxxxxxx

xxxxx 

9 ผศ.ดร.อรอนงค พร้ิงศุลกะ วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 

2545

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxx

xxxxx 

10 ผศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ Ph.D. (Molecular 

Systematics and Evolution), 

2542 

University of Edinburgh, 

UK 

xxxxxxxx

xxxxx 

11 อ.จิตติมา เหมกิตติวัฒน กศ.ม. (ชีววิทยา), 2518 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

วิโรฒ 

xxxxxxxx

xxxxx 

12 อ.ดร.ณัฎฐิกา สวุรรณาศรัย วท.ด. (จุลชีววิทยา), 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-

สุรนารี 

xxxxxxxx

xxxxx 

13 อ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร), 

2549 

มหาวิทยาลัยมหิดล xxxxxxxx

xxxxx 

14 อ.ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย Ph.D. (Microbiology), 

2543

University of East 

Anglia, UK 

xxxxxxxx

xxxxx 
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ลํา

ดับ

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา

(สาขาวิชา)  

ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา เลข

ประจําตัว

ประชาชน 

15 อ.ดร.ผองพรรณ ประสารกก วท.ด. (วิทยาศาสตร

ชีวภาพ), 2549 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxx

xxxxx 

16 อ.ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย Ph.D. (Natural Science 

and Technology), 2551

Okayama University, 

Japan

xxxxxxxx

xxxxx 

17 อ.ดร.ภัทริน ศรีดุลยกุลย วท.ด. (สรีรวิทยา), 2550 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxx

xxxxx 

18 อ.ดร.รักชนก โคโต ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร), 2549 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร xxxxxxxx

xxxxx 

19 อ.ดร.วุฒิพงษ ทองใบ ปร.ด. (ชีววิทยา), 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล xxxxxxxx

xxxxx 

20 อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะ

แวดลอม), 2535 

มหาวิทยาลัยมหิดล xxxxxxxx

xxxxx 

21 อ.ดร.วิศรุตตา อัตถากร Ph.D. (Materials 

engineering/ 

Biotechnology), 2552

Edinburgh Napier 

University, UK 

xxxxxxxx

xxxxx 

22 อ.ดร.สิริรักษ  ศรวณียารักษ Ph.D. (Agricultural  

Science), 2553 

Kyoto University, Japan xxxxxxxx

xxxxx 

23 อ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ปร.ด. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีศึกษา), 2550

มหาวิทยาลัยมหิดล xxxxxxxx

xxxxx 

24 อ.ดร.สุขุมาภรณ สุขขมุ ปร.ด. (จุลชีววิทยา), 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร xxxxxxxx

xxxxx 

25 อ.สุฑามาศ นิยมพานิช* วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ1) 

(ชีววิทยา), 2550 

ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู), 

2551

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

วิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

วิโรฒ 

xxxxxxxx

xxxxx 

26 อ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล ปร.ด. (ชีววิทยา), 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน xxxxxxxx

xxxxx 

27 อ.ดร.อภิรดา สถาปตยานนท วท.ด. (วิทยาศาสตร

ชีวภาพ), 2551

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย xxxxxxxx

xxxxx 

หมายเหตุ   * ลาศึกษาตอ 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาชีววิทยา  พ.ศ. 2555                                                               27 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 

 

ลํา

ดับ

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา เลข

ประจําตัว

ประชาชน 

1 รศ.ดร.บุษบา ฤกษอํานวยโชค D.M.Sc. (Molecular 

Oncology), 2535

The University of Tokyo   xxxxxxxx

xxxxx 

2 ผศ.ดร.อนันต พูพิทยาสถาพร ปร.ด. (ชีววิทยา), 2535 มหาวิทยาลัยมหิดล xxxxxxxx

xxxxx 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 

ไมมี 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

  5.1  คําอธิบายโดยยอ 

 ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู การคนควา วิจัยปญหาตาง ๆ ดําเนินการวิจัย และการ

วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปญหาทางดานชีววิทยา แลวนํามาเรียบเรียงเปนปริญญานิพนธ พรอมทั้ง

สอดแทรกความรับผิดชอบตอสังคม อันเปนประโยชนตอวิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

 นิสิตมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถประมวลความรู คนควา วิจัยปญหาตาง ๆ  

ดําเนินการวิจัย และการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปญหาทางดานชีววิทยา แลวนํามาเรียบเรียงเปนปริญญา

นิพนธ 

 

5.3  ชวงเวลา  

 เริ่มทําปริญญานิพนธต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 เปนตนไป 

 

 5.4 จํานวนหนวยกิต   

 ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต 

 

5.5 การเตรียมการ 

 5.5.1 นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา ชว 501 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 1 และ       

ชว 502 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 2 ในชั้นปท่ี 2 ภาคตน เพื่อนําความรูดานการวิจัยและกระบวนการวิจัย
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มาประยุกตใชในการทําปริญญานิพนธ เมื่อลงทะเบียนวิชา ชว 693 ปริญญานิพนธ ในชั้นปท่ี 2        

ภาคปลาย 

  5.5.2 จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ กําหนดตารางเวลาการใหคําปรึกษา   

แกนิสิต 

  5.5.3 ใหขอมลูเก่ียวกับระเบียบ กําหนดการ และรูปแบบในการทําปริญญานพินธ 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 อาจารยที่ปรึกษาและนิสิตกําหนดหัวขอ และเกณฑมาตรฐานการประเมินผล

รายวิชา 

5.6.2 ประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

5.6.3 หลักสูตรกําหนดใหมีการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ เพื่อประเมินความรู

ภาคทฤษฎีและพื้นฐานการวิจัย  

5.6.4 เม่ือทําปริญญานพินธเสร็จแลว นสิิตสอบปากเปลาเก่ียวกับปริญญานิพนธ และ

ตองตีพิมพผลงานปริญญานิพนธของนิสิตในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา

น้ัน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 

 

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต กลยุทธการสอนและกิจกรรมของนิสิต 

1. สามารถนําความรูดานชีววิทยาไป

ทํางานวิจัย และประยุกตใชในการ

ประกอบอาชีพและการศึกษาตอ

ระดับสูง 

- รายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรเนนความรูดานทฤษฎีชีววิทยา    

การวิจัยทางชีววิทยา และการประยุกต 

 

2. มีความใฝรูโดยใชทักษะกระบวนการ

ทางชีววิทยา 

- สงเสริมใหคนควาและแกปญหาโดยใชหลักการทาง

วิทยาศาสตรเนนชีววิทยา 

- สงเสริมใหเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง 

- มีการทําโครงงานชีววิทยาเพื่อเปนการฝกเทคนคิและจําลอง

กระบวนการวิจัยเพื่อสามารถนําไปใชจริง 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน   

มุงพัฒนานิสิตในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 

2.1  การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวดัและประเมินผล

 (1)   มีความซ่ือสัตยสุจริต 

(2)  มีระเบียบวินัย  

(3)  มีจิตสํานึกและตระหนักใน

การปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม 

จริยธรรมทางดานการวิจัย 

(4)  เคารพสิทธิและความ

คิดเห็นของผูอ่ืน  

 

(1)  สอดแทรกเนื้อหาใน

มิติทางคุณธรรม จริยธรรม 

(2)  ปลูกฝงความมีระเบียบ

วินัย และความซ่ือสัตย 

(3)  จัดกิจกรรมสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 

 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น

เรียน การตรงตอเวลา การแตงกาย 

และการปฏิบัติตนตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

(2)  สังเกตพฤติกรรมการเขารวม

กิจกรรมการเรียนการสอน 

(3)  ประเ มินจากงานที่ ได รับ

มอบหมาย ความรับผิดชอบใน

หนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 

(4)  จัดใหผูเรียนมีการประเมิน

ตนเอง 
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2.2  การพัฒนาดานความรู 

 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวดัและประเมินผล

 (1)  มีความรูความเขาใจใน

หลักการ ทฤษฎีและทักษะ

ทางดานชีววิทยาขั้นสูง 

(2) มีความรูพื้นฐานทาง

ชีววิทยาที่สามารถนํามาประยุกต

ในการวิเคราะห แกปญหาและ

ตอยอดองคความรูได 

 (3)  สามารถบูรณาการความรู

ทางชีววิทยาในการดําเนินงาน

วิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

(4)  สามารถติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและ

งานวิจัยโดยเฉพาะอยางย่ิงดาน

ชีววิทยา 

(1)  จัดกิจกรรมโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญโดยแนะนาํ

วิธีการเรียนรูและการสืบคน

ขอมูลดวยตนเอง 

(2)  จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนในหลายรูปแบบ เชน 

การบรรยาย การฝกปฏิบัติ 

ก า ร สั ม ม น า   ก า ร ทํ า

แบบฝกหัด การทําปริญญา

นิพนธ 

 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและการปฏิบัติงานของนิสิต

ในดานตาง ๆ คือ 

(1)  การทดสอบยอย 

(2)  การทดสอบกลางภาคและ

ปลายภาคการศึกษา 

(3)  การรายงาน/แผนงาน/การ

ฝกปฏิบัติ 

(4)  การสอบเคาโครงปริญญา

นิพนธ และปริญญานิพนธ 

(5)  การนําเสนอผลงาน 

(6)  การประเมินตนเอง 

 

2.3  การพัฒนาดานทักษะทางปญญา 

 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวดัและประเมินผล

 (1)  สามารถคิดวิเคราะหอยาง

เปนระบบ และมีเหตุมีผล ตาม

หลักการทางวิทยาศาสตร 

(2)  สามารถนําความรูทาง

ชีววิทยาไปประยุกตกับ

สถานการณตาง ๆ ไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

(3)  มีความใฝรู สามารถ

วิเคราะหความรูจากแหลงขอมูล

ตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยาง

ถูกตองและเพือ่นําไปสูการ

สรางสรรคองคความรูใหมทาง

ชีววิทยา 

จัดกระบวนการเรียนรู 

เพื่อใหนิสิตไดฝกทักษะการ

วิเคราะห ทักษะการคิด จาก

สภาพปญหา หรือ

สถานการณจริง ท้ังในระดับ

บุคคลและกลุม เชน 

(1)  การนําเสนอและ

อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 

(2)  การสัมมนา 

(3)  การจัดทําโครงการ

ปญหาพเิศษ 

(4)  การทดลองใน

หองปฎิบัติการ 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น

เรียน การตรงตอเวลา การแตงกาย 

และการปฏิบัติตนตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

(2)  สังเกตพฤติกรรมการเขารวม

กิจกรรมการเรียนการสอน 

(3)  ประเ มินจากงานที่ ได รับ

มอบหมาย ความรับผิดชอบใน

หนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 

(4)  จัดใหผูเรียนมีการประเมิน

ตนเอง 
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 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวดัและประเมินผล

  (5)  การศึกษาคนควาดวย

ตนเอง 

 

2.4  การพัฒนาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวดัและประเมินผล

 (1)  มีภาวะความเปนผูนําและผู

ตามท่ีดี ตามความเหมาะสมของ

บทบาทและหนาท่ีที่ไดรับ

มอบหมาย 

(2)  มีความรับผิดชอบตอ

หนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 

ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอ

สังคมและองคกร 

(3)  สามารถปรับตัวเขากับ

สถานการณและวัฒนธรรม

องคกร 

 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู

ในชั้นเรียน ทีเ่นนการทํางาน

เปนกลุมและงานที่ตองมี

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 

(2)  จัดประสบการณการ

เรียนรูในภาคปฏิบัติ 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมท่ี

แสดงถึงความสัมพันธระหวาง

บุคคล และความรับผิดชอบ ใน

การทํากิจกรรมกลุม 

(2)  ประเมินจากการมีสวนรวมใน

การวิพากษวิจารณในชั้นเรียน และ

การยอมรับเหตุผลของผูที่มีความ

คิดเห็นแตกตาง 

(3)  ประเมินจากงานที่ไดรับ

มอบหมาย ความรับผิดชอบใน

หนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 

(4)  จัดใหผูเรียนมีการประเมิน

ตนเอง 

2.5  การพัฒนาดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวดัและประเมินผล

 (1)  สามารถประยุกตความรู

ทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อ

การวิเคราะห ประเมิน

ผลการวิจัย 

(2) สามารถถายทอดความรู

และเผยแพรผลงานวิจัยไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

(3)  มีทักษะความรูภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เพื่อการสืบคน

ขอมูลและการส่ือสารในเชิง

วิชาการและวิชาชพีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(1)  มีรายวิชาที่ฝกทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(2)  การมอบหมายงานให

สืบคน จัดการ และนําเสนอ

ขอมูล 

(3)  การศึกษาคนควาดวย

ตนเอง 

 

(1)   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและการปฏิบัติงาน

ของนิสิตในการสอบ 

(2)  ประเมินจากการนําเสนอ

ผลงาน การเขียนรายงาน การเขียน

ปริญญานิพนธ 

 

(3)  จัดใหผูเรียนมีการประเมิน

ตนเอง 
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 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวดัและประเมินผล

 (4)  สามารถใชเทคโนโลยีสาร

สน เทศในการสืบคนและเก็บ

รวบรวมขอมูลทางวิชาการได

อยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ 

  

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ดงัน้ี 

ดานที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม 

(1)   มีความซ่ือสัตยสุจริต 

(2)  มีระเบียบวินัย  

(3)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี 

(4)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน  

ดานที่ 2 การพัฒนาดานความรู 

(1)  มีความรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีและทักษะทางดานชีววิทยาขั้นสูง 

(2)  มีความรูพื้นฐานทางชีววิทยาที่สามารถนํามาประยุกตในการวิเคราะห แกปญหาและตอ

ยอดองคความรูได 

(3)  สามารถบูรณาการความรูทางชีววิทยาในการดําเนินงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

(4)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและงานวิจัยโดยเฉพาะอยางย่ิงดานชีววิทยา 

ดานที่ 3 การพัฒนาดานทักษะทางปญญา 

(1)  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร 

(2)  สามารถนําความรูทางชีววิทยาไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

(3)  มีความใฝรู สามารถวิเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยาง

ถูกตองและเพือ่นําไปสูการสรางสรรคองคความรูใหมทางชีววิทยา 

ดานที่ 4 การพัฒนาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี ตามความเหมาะสมของบทบาทและหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย 

(2)  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอสังคมและ

องคกร 

(3)  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 
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ดานท่ี 5  การพัฒนาดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1)  สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะห ประเมิน

ผลการวิจัย 

(2) สามารถถายทอดความรูและเผยแพรผลงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3)  มีทักษะความรูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการสืบคนขอมูลและการส่ือสารในเชิง

วิชาการและวิชาชพีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสน เทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลทางวิชาการได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสตูรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

 ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 

 

รายวิชา 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
ดานความรู 

ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

ชว 506    โครงสรางและหนาที่ของเซลล                  

ชว 594    สถิติการวิจัยทางชีววิทยา                   

ชว 595    ระเบียบวิธีวิจัย                  

ชว 604 ชีววิทยาประชากร                  

ชว 691 สัมมนาทางชีววิทยา 1                  

ชว 692 สัมมนาทางชีววิทยา 2                  
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รายวิชา 

 

 

 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
ดานความรู 

ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

ชว 501 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 1                  
ชว 502 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 2                  
ชว 503 วิวัฒนาการ                  
ชว 508    ชีวภูมิศาสตร                  
ชว 511 วิทยาสาหรายขั้นสูง                  
ชว 512    กายวิภาคศาสตรขั้นสูงของพืช                  
ชว 513 สารเคมีในพืช                  
ชว 514    อนุกรมวิธานขั้นสูงของพืช                  
ชว 515 สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพืชมีทอ 

              ลําเลียง 
                 

ชว 516 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช                  

ชว 517 การเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง                  

ชว 518    เฟรนวิทยาขั้นสูง                  

ชว 522 สังขวิทยา                  

ชว 543 พันธุวิศวกรรม                  

ชว 548 พันธุศาสตรระดับเซลล                  
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ชว 551    วิทยาระบบประสาทและตอมไรทอ                  

ชว 552    พยาธิสรีรวิทยาขั้นสูง                  

ชว 553 สรีรวิทยาความเครียดของพืช                  

ชว 554 สรีรวิทยาขั้นสูงของพืช                  

ชว 561   ชีววิทยาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษ                  

ชว 564 ชลธีวิทยา                  

ชว 643 ชีวสารสนเทศ                  

วจช 531 สรีรวิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย                  

วจช 532 สรีรวิทยาของฟงไจ                  

วจช 571 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก                  

วจช 572 จุลชีววิทยาของน้ํานมและผลิตภัณฑนม                  

วจช 573 กรรมวิธีของกระบวนการหมัก                  

วจช 574 เทคโนโลยีของเอนไซม                  

วจช 575 ความปลอดภัยของอาหารดานจุลินทรีย                  

วจช 576 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี                  

 

 

 

รายวิชา 

 

 

 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
ดานความรู 

ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 
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รายวิชา 

 

 

 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
ดานความรู 

ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

วจช 591 การเก็บรักษาจุลินทรีย                  
ทช 501 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ                  
ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล                  
ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการเพาะเลี้ยง  

               สัตวน้ํา 
                 

ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร                  
ชว 699 ปริญญานิพนธ                  
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 

1.   กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

เปนไปตาม ขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2554 ซ่ึงการประเมินผลการศึกษาใชระบบคาระดับขั้น  ดังนี้ 

 ระดับขั้น ความหมาย คาระดับขั้น 

 A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

 B ดี (Good) 3.0 

 C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 

 C พอใช (Fair) 2.0 

 D+ ออน (Poor) 1.5 

 D ออนมาก (Very Poor) 1.0 

 E ตก (Fail) 0.0 

 

ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ใหประเมินผลใชสัญลักษณ ดังนี้    

 สัญลักษณ                  ความหมาย

 S ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/เปนทีพ่อใจ 

 U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/ไมเปนที่พอใจ 

 AU การเรียนเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

 I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

 W การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 

 IP ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)    

 

การประเมินผลการสอบภาษา (Language Examination) ใหผลการประเมินเปน ดังนี้ 

ระดับขั้น  ความหมาย 

      P   ผาน (Pass) 

      F   ไมผาน (Fail) 

 

หลักเกณฑการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหากระบวนการวิจัย 

การเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลาเก่ียวกับปริญญานิพนธ/

สารนิพนธ การประเมินใหกระทําหลังจากนิสิตสอบปากเปลาผานแลว และใหผลการประเมินเปน ดังนี้ 
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ระดับขั้น   ความหมาย 

     P    ผาน (Pass) 

     F    ไมผาน (Fail) 

 

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานตามท่ีกําหนดไวในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยกําหนดใหนิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และมี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและการตัดสินผลการเรียน และมีความรวมมือกับ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในการทวนสอบมาตรฐานปริญญานิพนธ และจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเปน

หลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูเปนประจําทุกป 

 

3.   เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นิสิตจะขอรับปริญญาไดตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ 

1. มีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรอยาง

นอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา 

2. สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 

3. ไดคาคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00 

4. สอบภาษาตางประเทศได 

และนิสิตตองมีคุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้ 

1. เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลาปริญญา

นิพนธขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเก่ียวกับปริญญานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ัง 

2. สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3. ผลงานปริญญานพินธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนนิการใหผลงานหรือสวนหนึง่

ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการท่ีมี

กรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เปนเร่ืองเต็ม (Full 

Paper) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1.   การเตรยีมการสําหรับอาจารยใหม      

1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนาํนโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหนาที่ของ

อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา พรอมทั้งจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษาและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

ใหอาจารยใหม 

1.2 ภาควิชาฯ ชี้แจงเปาหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดตาง ๆ ในหลักสูตร 

1.3 รวมรับผิดชอบรายวิชา เพื่อเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 

 

2.   การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย     

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

1) สงเสริมใหคณาจารยเขารวมการอบรม การสัมมนา และการฝกปฏิบัติที่เก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2) สนับสนุนการศึกษาตอ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณของคณาจารยและ        

นําความรูที่ไดมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

1) มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัย เพื่อ

ตอบสนองนโยบายการศึกษาแหงชาติ 

2) ภาควิชาฯ สงเสริมใหคณาจารยเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการสัมมนา    

ในระดับชาติและนานาชาติ 

3) คณะสงเสริมใหคณาจารยแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการและทําวิจัยรวมกับคณาจารยจาก

สถาบันอ่ืนท้ังในประเทศและนอกประเทศ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลกัสูตร 

 

1.  การบริหารหลักสูตร   

1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย ประธานหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร เปนผูบริหารหลักสูตรใหไดมาตรฐาน ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําคณะ

วิทยาศาสตร 

1.2 คณาจารยของภาควิชาเปนกลไกสําคัญในการผลิตบัณฑิต และดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียน

การสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 

1.3 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 กอนการเปดเรียนใหครบทุกรายวิชา 
1.4 มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอนในแตละรายวิชาทุกภาคการศึกษา 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 

2.1.1 คณะวิทยาศาสตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจดัซ้ือ

ตํารา   ส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุน

การเรียน   การสอนในชั้นเรยีนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต 

2.1.2 จัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดในการเชิญอาจารยพิเศษ/

วิทยากร/ผูเชีย่วชาญในแตละสาขามาบรรยาย 

 

2.2 ทรัพยากรการเรียนรูทีมี่อยูเดิม 

2.2.1 สถานที่และอุปกรณการสอน 

ใชอาคารสถานท่ีของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.2.2 หองสมุด 

มหาวิทยาลัยมีแหลงความรูที่สนับสนุนดานวิชาการ คือ สํานักหอสมุดกลาง และศูนยการ

เรียนรูดวยตนเอง (Self-access Learning Center) มีหนังสือดานชีววิทยา ภาษาไทย จํานวน 

10,961 เลม และภาษาอังกฤษ จํานวน 15,834 เลม และมีวารสารดานชีววิทยา ภาษาอังกฤษ 

จํานวน 8 ฉบับ สํานักหอสมุดกลางมีฐานขอมูล/ส่ืออิเล็กทรอนิกส  ประกอบดวย ThaiLIS จํานวน 

11  ฐาน  EBSCO จํานวน 5 ฐาน e-book จํานวน 2 ฐาน e-thesis จํานวน 2 ฐาน SciVerse Scopus 

จํานวน 1 ฐาน  และ e-journal จํานวน 6 สาขาวิชาเพื่อเปนแหลงสืบคนออนไลนหาความรูเพิ่มเติม 
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

2.3.1 คณะ/ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน 

ตํารา วารสารวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ และส่ืออิเล็กทรอนิกส 

2.3.2 คณะ/ภาควิชาฯ ใหผูสอนเสนอความตองการทรัพยากรเพื่อการจัดหา 

2.3.3 คณาจารยรวมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ และอุปกรณ    

การเรียนการสอน 

2.3.4 ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑสําหรับหองปฏิบัติการวิจัย         

หองศึกษาคนควาสําหรับอาจารยและนิสิต 

 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอนและผูเรียน 

2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

2.4.3 สรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาท่ีผูสอนและ

ผูเรียนสามารถใชบริการได 

 

3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม 
การคัดเ ลือกอาจารยใหมให เปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย               

ศรีนครินทรวิโรฒ  โดยกําหนดใหอาจารยใหมตองมีคุณวุฒิที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

 

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจําปและ

ติดตามทบทวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 

3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําขอมูลที่ไดจากการติดตามและทบทวนมาพิจารณา

ปรับปรุงแตละรายวิชา เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

 

3.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ  

3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีนโยบายในการเชญิผูทรงคณุวุฒิภายนอกมารวม

สอนในบางรายวิชา และบางหัวขอท่ีตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญอาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอ่ืนเปน

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมและคณะกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ 
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3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กําหนดใหอาจารยพิเศษมีแผนการสอนตาม

คําอธิบายรายวิชาเพื่อประกอบการสอน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูประสานงาน 

 

 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

4.1.1 ภาควิชาฯ กําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตอง

รับผิดชอบกอนการรับเขาทํางาน 

4.1.2 บุคลากรตองผานการสอบแขงขัน ซ่ึงประกอบดวยการสอบขอเขยีนและการสอบ

สัมภาษณ โดยใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และการมีทัศนคติท่ีดีตอ

การใหบริการแกอาจารยและนิสิต 

4.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนดําเนนิการตามกฎระเบียบในการ

บริหาร 

 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

4.2.1 ภาควิชาฯ สนับสนุนใหบุคลากรฝกอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคลองกับงานท่ี

รับผิดชอบ 

4.2.2 ภาควิชาฯ ใหบุคลากรรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการ เพื่อ

เพิ่มพูนทักษะดานการใหบริการ 

 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 

5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนิสิต 

5.1.1  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําและคําปรึกษา          

ดานวิชาการ ทุนสนับสนุนการวิจัย ระเบียบและขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 

5.1.2  มีอาจารยที่ปรึกษาหลัก และอาจารยที่ปรึกษารวมในการกํากับดูแลการทํา       

ปริญญานพินธของนิสิตเพื่อใหคําแนะนําในการทํางานวิจัย 

 

5.2 การอุทธรณของนิสิต 

มีการจัดระบบท่ีเปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณเร่ืองตาง ๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ  มีการ

กําหนดเปนกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

5.2.1 นิสิตสามารถย่ืนคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผลคะแนน

และวิธีการประเมินผล 

5.2.2 จัดชองทางรับคํารองเพื่อการขออุทธรณของนิสิต 

5.2.3 จัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนิสิต   
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

6.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 

6.2 มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป 

6.3 มีการสํารวจเพื่อประเมินความตองการของตลาดงาน สังคม 

 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)   

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 2 ปการศึกษา เพื่อ

ติดตามการดําเนนิการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการ

ดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน

รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 

4 อยางนอยตอการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให

ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง

ส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามแผนมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป

การศึกษา 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูจากผล

การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปที่

แลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชพี อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/ บัณฑิตใหม

ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน 

1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 

1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ท้ังใน

และนอกชั้นเรียน 

1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ไดรับมอบหมายในแตละรายวิชา 

1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู โดยคณาจารยผูสอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1.2.1 ประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการ

สอน 

1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อ

ใชในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 

1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง

ทักษะกลยุทธการสอน 

 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การทําวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารยผูสอน นิสิตปจจุบัน และ

บัณฑิตที่สําเร็จตามหลักสูตร 

2.2 การประเมินวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณารายงานผลการ

ดําเนินการหลักสูตร การเย่ียมชม และการสัมภาษณอาจารยและนิสิต 

2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจางหรือผูมีสวนเก่ียวของตอคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตร

และการสํารวจการไดงานของบัณฑิต 

 

3. การประเมนิผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําทุกป ตามตัวบงชี้ในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา โดยคณบดีแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิ

นอกภาควิชาและสถาบัน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

4.1 อาจารยประจําวิชารายงานผลการดําเนินการรายวิชาตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเม่ือจบ 

ภาคการศึกษา 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการดําเนินการรายวิชาตอหัวหนาภาควิชาในการ

ประชุมของภาควิชาทุกภาคการศึกษา 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จาก

การประเมินคณุภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

4.4 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานท่ีไดจากการประเมินใน

ขอ 2 และขอ 3 และวางแผนปรับปรุง/พฒันาการดําเนินงานหลักสูตรทุก 5 ป 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

                 พ.ศ. 2554 

ภาคผนวก ข สําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 

ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 

ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาชีววิทยา  พ.ศ. 2555  50

 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2554 

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

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาใหมีความเหมาะสม และใหการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 

2541 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุม คร้ังที่ 6/2554 เมื่อวันท่ี 8 

เดือนเมษายน พ.ศ.2554 จึงมีมติใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1     ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ” 

ขอ 2     ใหยกเลิก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548   

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง ประกาศ หรือมติอ่ืนใด ในสวนท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับน้ี หรือ

ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใช ขอบังคับนี้แทน  

ขอ 3     ในขอบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
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“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาสังกัด ซ่ึง

หมายความถึงบุคคลที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาของคณะ สถาบัน 

สํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา ซ่ึงเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยดวย  

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตางๆ  ภายในคณะ

หรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสํานัก หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา  หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพหุ

วิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดรับแตงต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตร  

“คณาจารยบัณฑิตศึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมีหนาท่ี

เก่ียวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการแตงต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา บุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอนเปน

อยางดี ซ่ึงอาจเปนบุคลากรท่ีไมอยูในสายวิชาการหรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตอง

พิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และแตงต้ังโดยเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ใหความเห็นชอบ   

ขอ 4     เพื่อใหการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัยอาจ

กําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบัติการไดโดยท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  สวนการ

ดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้  และมิไดมี

ขอบังคับหรือระเบียบอ่ืนกําหนดไว  หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ใหบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเปนกรณีไป 

ขอ 5     ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปญหาในการตีความขอบังคับน้ี หรือใน

กรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธกิารบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยส่ังการ และใหถือ

เปนท่ีสุด  

 

หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา  

 

ขอ 6    ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน 3 ระบบ ดังนี้ 

6.1  การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึ่งปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา      

ไมนอยกวา 30 สัปดาห 

6.2  การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี้ 

    6.2.1  การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหน่ึงแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ     

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   
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    6.2.2  การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหน่ึงแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ    

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห  

    6.2.3  การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ    

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

    ระบบการจัดการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3  อาจจัดภาคฤดูรอนขึ้นได โดยกําหนด

ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ  

6.3  การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลา

ไมนอยกวา 8 สัปดาห  

จํานวนชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชั่วโมงการเรียนตามท่ี

กําหนดไวตามขอ 8 

การจัดการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนเปน

ชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได 

ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด 

ขอ 7     การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิตระบบ ทวิภาค ตอง

จัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท 

ดังนี้ 

7.1  การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาไม

เกิน 15 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

7.2  การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา

ไมเกิน 6 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

สําหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามขอ 6 ท่ีไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบจํานวนหนวย

กิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

ขอ 8    หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมีหนวย

กิตกําหนดไว ดังนี้ 

8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

8.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี

คาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

8.3  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให

มีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 
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8.4  การปฏิบัติการในสถานศึกษา การปฏิบัติการคลินิก การทําโครงงาน หรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่

ไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถึง 180  ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ตามระบบทวิภาค 

8.5  การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) หรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาดวยตนเอง

จากแผนการเรียนตามท่ีอาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค  

8.6  สารนิพนธหรือปริญญานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค  

สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามขอ 6 ท่ีไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบคาหนวยกิต

กับชั่วโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

หมวด 2 

หลักสูตรการศึกษา  

ขอ 9     หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ 

ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว 

9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาขั้นปริญญาบัณฑิต 

9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว  

9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิต 

9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

 

ขอ 10    มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูไดตามระดับการศึกษาในขอ 9 โดยหลักเกณฑ

การเทียบความรูใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 11    โครงสรางของหลักสูตรเปนดังน้ี 

11.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกอบดวย

รายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

11.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 

หนวยกิต หลักสูตรนี้มี 2 แผน 

         11.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําปริญญานิพนธ ซ่ึงอาจมีได  2  

แบบ คือ 

                   แบบ ก 1 ประกอบดวยปริญญานพินธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นประกอบไดโดย

ไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

                   แบบ ก 2 ประกอบดวยปริญญานพินธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และรายวิชาไม

นอยกวา 24 หนวยกิต  

                  11.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําปริญญานพินธ แต

ตองทําสารนิพนธ 6 หนวยกิต 

11.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ

ชั้นสูงโดยมีการทําปริญญานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ  หลักสูตรนี้มี 2 

แบบ คือ 

แบบ 1  เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธทีก่อใหเกิดความรูใหม ซ่ึงหลักสูตร

อาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนประกอบได โดยไมนับหนวยกิต แตจะตอง

มีผลสัมฤทธ์ิตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต  จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 48  หนวย

กิต 

แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน  

แบบ 2 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธที่มคีุณภาพสูงและกอใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังน้ี 

แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน  

ขอ 12    กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสิตเต็มเวลา เปนดังนี้ 
12.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชระยะเวลา

การศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 3 ปการศึกษา 

12.2   หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาอยาง

นอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา 

12.3   หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาอยาง

นอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  และอยางมากสําหรับนิสิตวุฒิเริ่มตนตางกัน ดังนี้ 

          12.3.1  นิสิตวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน 8 ปการศึกษา 

          12.3.2  นิสิตวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน 6 ปการศึกษา 
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12.4  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืน ๆ ใหมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดระยะเวลา 

ในกรณีท่ีไมเปนไปตามความในขอนี ้หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลา

ใหกับนิสิตไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และ

เมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองดําเนินการชาํระคารักษาสภาพนิสิตตาม ขอ 25 

สําหรับนิสิตที่ศึกษาแบบไมเต็มเวลาในหลักสูตรใด ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดจํานวน

หนวยกิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิตในสัดสวนท่ี

เหมาะสม  

หากมีเหตุผลและความจําเปนพเิศษ การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑ

ขางตนก็อาจทําได แตทั้งน้ีตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตองผานการ

พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย   

ขอ 13  การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซ่ึงเปนแผนการศึกษาแบบทําปริญญานิพนธอยาง

เดียว ใหหลักสูตรคํานึงถึงเรื่องดังตอไปน้ี 

13.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองมีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทาง

วิชาการซ่ึงเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถท่ีจะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชา

ที่เปดสอนได 

13.2 หลักสูตรท่ีจะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน 

ขอ 14    การนับระยะเวลาเปนปการศึกษาตามขอ 12.1 ขอ12.2 และ ขอ 12.3 ใหนับต้ังแตวันท่ีขึ้น

ทะเบียนเปนนสิิตตามขอ 19.2 

ขอ 15   จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 

หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลา

ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองเปนคณาจารย

บัณฑิตศึกษา มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาที่เปดสอน  ทั้งนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปน

อาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลักสูตรพหุวิทยาการ 

(Multidisciplinary) ท่ีอาจกําหนดใหเปนไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับ

หลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว หรือในกรณทีี่เปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง อาจเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตใน

สาขาวิชาเดียวกันไดอีก 1 หลักสูตร  

ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารย

ประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถือเปนอาจารยประจําหลักสูตรได   
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โดยอาจารยประจําหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 3 คน และ

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ อาจารยผูสอบ หรืออาจารยผูสอน โดยท้ังหมดจะตองมีคุณสมบัติแบง

ตามระดับหลักสูตรดังนี้  

15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต   

        15.1.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขา วิชานัน้หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน  

        15.1.2  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

        15.1.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

     15.1.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไม

ตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ี

มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเปนผูเชีย่วชาญเฉพาะท่ีแตงต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 

     15.1.3  อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน โดยตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่า

กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่

มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     15.1.4  อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ

ไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวน

หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

15.2  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

         15.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน  

         15.2.2  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

                     15.2.2.1  อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยใน
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สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา 

15.2.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไม

ตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ี

มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน โดยตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่า

กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่

มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในดานการสอนหรือการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจํานวน

และคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ 15.1.1 และขอ 

15.1.4 โดยอนุโลม  

ขอ 16 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ 

ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธกําหนดใหอาจารยประจํา 1 คน เปนท่ีปรกึษาปริญญานิพนธ

ของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่

จะดูแลนิสิต ใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยท่ีปรึกษาไดมากกวา 5 คน แตท้ังนี้ตองไมเกิน 10 คน 

อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธของนิสิตปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน หาก

เปนท้ังอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธและสารนิพนธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนิสิตที่ทําปริญญานิพนธ 1 คน 

เทียบไดกับจํานวนนิสิตที่ทําสารนิพนธ 3 คน ทั้งน้ีใหรวบรวมนิสิตที่ยังไมสําเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลา

เดียวกัน 

หมวด 3 

การรับเขาเปนนิสิต 

 

ขอ 17  คุณสมบัติของผูเขาเปนนิสิต 

17.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   จะตองเปน 

ผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
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17.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต 

หรือเทียบเทา  

17.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเทาที่มี

ผลการเรียนดีมากตามท่ีหลักสูตรกําหนด หรือสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทา 

 

ทั้งนี้ผูเขาเปนนิสิตจะตองแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

หรือหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับรองวุฒิการศึกษาใหการรับรองและตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 18  การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

18.1  สอบคัดเลือก   

18.2  คัดเลือก   

18.3  รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  

18.4  รับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความรวมมือ หรือ โครงการพเิศษของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ 19   การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต   

19.1  ผูท่ีผานการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยชําระ

เงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามวัน เวลา 

และสถานท่ี ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตที่ไมอาจมารายงานตัวเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด เปน

อันหมดสิทธิที่จะเขาเปนนิสิต เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรใน

วันท่ีกําหนดใหรายงานตัว และเมื่อไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามท่ีกําหนด 

19.2 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิตจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว 
 

หมวด 4 

การลงทะเบียน 

   

ขอ 20    การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
20.1 กําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิม่-ลดรายวิชาในแตละระบบการจัด

การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผูใดลงทะเบียนเรียน 
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หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการเก็บ

เงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 

20.3 ผูที่ขึน้ทะเบียนเปนนิสิตในภาคการศึกษาใดของแตละระบบการจัดการศึกษา ตองลงทะเบียน

เรียนรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน  

20.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดเวลาตาม

ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณีพเิศษ

จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

20.5 รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอ่ืนกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียนและสอบ

ไดรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได 

ขอ 21  จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได  

นิสิตจะตองลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาปกติใหเปนไปตามระบบการจัดการศึกษาในขอ 6 และ

ประเภทการจัดการศึกษาในขอ 7  นอกจากนี้นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน 6 หนวยกิต 

และหากนิสิตจะตองลงทะเบียนตางไปจากท่ีกําหนดขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

ขอ 22  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผูสอนรายวิชาน้ัน  

22.2  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเปนหนวยกิต

สะสม 

22.3  รายวิชาที่เรียนเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตท่ีตํ่าสุด แต

จะนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา 

22.4  นิสิตทีล่งทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอย

ละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น และไมบังคับใหนิสิตสอบ 

22.5  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพเิศษโดยไมนับหนวย

กิตได แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ

และระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ขอ 23    นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรูพื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจใหเรียนวชิาปรับพื้นฐาน โดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน โดยผลการเรียนไดในระดับ S 

ขอ 24    การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองย่ืนคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห โดย

ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ขอ 25    การลงทะเบียนเพือ่รักษาสภาพนิสิต 

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง

ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จภายใน 4 

สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา 

ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 5 

การวัดและประเมินผลการศึกษา  

 

ขอ 26    นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด จึง

จะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาดวยตนเอง(Self 

Study)  

ขอ 27    การประเมินผลการเรียนรายวิชา  
27.1  การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับขั้น ดังนี้ 

 

ระดับขั้น ความหมาย คาระดับขั้น 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช (Fairly Good) 2.5  

C  พอใช (Fair) 2.0 

  D+  ออน (Poor) 1.5  

D  ออนมาก (Very Poor) 1.0 

E  ตก (Fail) 0.0 

27.2  ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ใหประเมินผลโดยใช

สัญลักษณ ดังน้ี  
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สัญลักษณ                        ความหมาย

S  ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน เปนทีพ่อใจ (Satisfactory) 

U  ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) 

AU  การเรียนเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)  

I  การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  

W  การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)  

IP  ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In Progress) 

 

27.3  การให E  สามารถกระทําในกรณีตอไปนี้ 

      27.3.1  นิสิตสอบตก 

                  27.3.2  นิสิตขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

                  27.3.3  นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 26 

                  27.3.4  นิสิตทจุริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษา 

       27.3.5  เปล่ียนจากสัญลักษณ I เนือ่งจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 27.5.2 

 

27.4  การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิตแตสาขาวิชาเห็น

วา ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้น  หรือการประเมินผลการฝกงานท่ีมิได

กําหนดเปนรายวิชา  ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี   แตในกรณีที่นิสิตได U จะตองปฎิบัติงาน

เพิ่มเติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  

 

27.5  การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้

                  27.5.1  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 26 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุสุดวิสัย 

และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

         27.5.2  อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะ

นิสิตยังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ  นิสิตที่ไดรับการใหคะแนน

ระดับขั้น I จะตองดําเนินการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จส้ินภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคการศึกษาถัดไป  

เพื่อใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I  หากพนกําหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะเปล่ียนสัญลักษณ I เปน

คาระดับขั้น E ไดทันที 

 

27.6  การให W จะกระทําในกรณีตอไปนี้ 

         27.6.1  นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานั้นตามขอ 24 

         27.6.2  นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพกัการเรียนตามขอ 34 
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         27.6.3  นิสิตถูกส่ังพักการเรียนในภาคเรียนนัน้ 

         27.6.4  นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปล่ียนจากสัญลักษณ I  

เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมส้ินสุด 

27.7  การให AU  จะกระทําในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนวชิาเปนพเิศษโดยไมนับ

หนวยกิตตามขอ 22 

27.8  การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทํางานตอเนื่องกัน เกินกวา 1 ภาค

การศึกษา  

27.9  ผลการสอบตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

ขอ 28  การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา 

(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล

ความรู (Comprehensive Examination)  การประเมินผลการสอบพิเศษดังกลาว ใหผลการประเมินเปน 

ดังนี้ 

 

ระดับขั้น   ความหมาย

P   ผาน (Pass) 

F   ไมผาน (Fail) 

 

ขอ 29   การประเมินคุณภาพปริญญานพินธหรือสารนิพนธ   ซ่ึงประกอบดวยเน้ือหา   
กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสอบปากเปลาเก่ียวกับ

ปริญญานพินธ/สารนพินธ   การประเมินใหกระทําหลังจากนิสิตสอบปากเปลาแลว และใหผลการประเมิน

เปน ดังน้ี 

 

 

ระดับขั้น   ความหมาย

P   ผาน (Pass) 

F   ไมผาน (Fail) 

 

ขอ 30  การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน 

30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบไดตํ่ากวาคาระดับขั้น B หรือจะ

เลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกันแทนกันได  ทั้งนี้ตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
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30.2 นิสิตที่คาคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 3.00 แตมากกวา 2.50 อาจเรียนซ้ําวิชาที่สอบไดตํ่ากวา

คาระดับขั้น B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันแทนกันได 

 

ขอ 31   การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉล่ียสะสม 

31.1 การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉล่ียสะสม ใหนับจากรายวิชาที่มีการ

ประเมินผลการศึกษาที่มีคาระดับขั้นตามขอ 27.1 ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้า หรือเรียนแทนใน

รายวิชาใดใหนําจํานวนหนวยกิต และคาระดับขั้นที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉล่ียดวย 

31.2 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิ

ตของรายวิชาท่ีสอบไดคาระดับขั้น D ขึ้นไปเทานั้น 

31.3 คาคะแนนเฉล่ียรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น   โดย

เอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละวิชาเปนตัวต้ังหารดวยจํานวนหนวยกิ

ตของภาคการศึกษานั้น 

31.4 คาคะแนนเฉล่ียสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตต้ังแตเริ่มเขาเรียนจนถึงภาคเรียน

สุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด

เปนตัวต้ังหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด 

31.5 การคํานวณคาคะแนนเฉล่ียสะสม ใหคํานวณเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติภาคเรียนท่ี 2 ที่นิสิต

ลงทะเบียนเรียน 

31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได IP รายวิชาใด ไมตองนํารายวิชานั้นมาคํานวณคาระดับขั้นเฉล่ียราย

ภาคการศึกษานั้น แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล 

ขอ 32   การทุจริตใด ๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษาหรือการสอบ  

32.1  นิสิตท่ีเจตนาหรือทําการทุจริตใดๆ ท่ีเก่ียวของกบัการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับโทษ 

อยางใดอยางหน่ึงดังน้ี  

         32.1.1  ตกในรายวิชานั้น 

         32.1.2  ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเล่ือนการเสนอชื่อ

ขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา      

         32.1.3  พนจากสภาพนิสิต 

32.2  นิสิตทีท่ําการลอกเลียนปรากฎในปริญญานพินธหรือสารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอใหมี

การเพิกถอนปริญญาไดแมจะตรวจพบในภายหลัง 

การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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หมวด 6 

สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียนและการลาออก 

ขอ 33  สถานภาพนิสิต  มีดังนี้ 

33.1  สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

         33.1.1  นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 

         33.1.2  นิสิตแบบไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 

33.2  สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา  

         33.2.1  นิสิต ไดแก ผูที่ผานการคัดเลือกและขึน้ทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย และเขา

ศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

         33.2.2  นิสิตทดลองศึกษา ไดแก ผูที่หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงในระดับบัณฑิตศึกษารับเขา

ทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเง่ือนไขท่ีกําหนดขึ้นเฉพาะคราว  ยกเวนหลักสูตรปริญญา

มหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไมใหมีนิสิตทดลองศึกษา 

         33.2.3  นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแก นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผาน และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหดําเนินการทําปริญญา

นิพนธได  

         33.2.4  นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่ไดรับอนุมัติจาก

บัณฑิตวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันท่ีตนสังกัด  

         33.2.5  ผูเขารวมศึกษา ไดแก  บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให

เขารวมศึกษาในรายวิชา  โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตที่เรียนไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปนนิสิต 

ขอ 34   การลาพักการเรียน 

34.1  นิสิตอาจย่ืนคํารองขอลาพักการเรียนได ในชวงท่ีมีการเรียนรายวิชา ในกรณใีดกรณีหนึ่ง 

ตอไปนี้ 

         34.1.1  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยเห็น

ควรสนับสนุน 

         34.1.2  ปวยและตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําส่ังแพทยโดยมีใบรับรองแพทย 

         34.1.3  มีเหตุจําเปนสวนตัว โดยอาจย่ืนคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพนิสิตมาแลว

อยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

34.2  การลาพักการเรียน นิสิตตองยื่นคํารองภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนของภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาคการศึกษา

น้ัน  โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน 
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34.3  การลาพักการเรียน ใหอนุมัติคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยังมีความจําเปนที่จะตองขอลา

พักการเรียนตอไปอีก ใหย่ืนคํารองใหมตามขอ 34.2 

34.4  ใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 

ขอ 35  การลาออก 

นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนสิิตของมหาวิทยาลัย ใหย่ืนคํารองตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด 

ขอ 36  การพนจากสภาพนสิิต  

นิสิตพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

36.1  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

36.2  ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหลาออกตามขอ 35 

36.3  ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้ 

         36.3.1  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตาม  ขอ 20.3 

         36.3.2   เม่ือพนกําหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามขอ 

25 

         36.3.3  ขาดคุณสมบัติตามขอ 17 อยางใดอยางหน่ึง 

         36.3.4  คาคะแนนเฉล่ียในภาคการศึกษาแรกท่ีศึกษาไดตํ่ากวา 2.50 

         36.3.5  ไดคาคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 3.00 แตสูงกวา 2.50 และไมสามารถทําคา

คะแนนเฉล่ียสะสมไดคาต้ังแต 3.00 ขึ้นไป ภายในเวลาที่กําหนด ดังนี้ 

                     36.3.5.1  ภาคการศึกษาถัดไปสําหรับนิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 

        36.3.5.2  สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและ

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

         36.3.6 ระยะเวลาอนุมัติเคาโครงปริญญานพินธถึงวันส้ินสุดระยะเวลาการศึกษาตาม

หลักสูตร ไมเปนไปตามกําหนด ดังนี้ 

                  36.3.6.1  สารนิพนธ จํานวน 6 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 3 เดือน 

     36.3.6.2  ปริญญานิพนธ จํานวน 12 และ 15 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 6 

เดือน  

     36.3.6.3  ปริญญานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 9 เดือน 

     36.3.6.4  ปริญญานิพนธ จํานวนมากกวา 36 หนวยกิตขึ้นไป จะตองมีเวลาอยาง

นอย  12 เดือน 

      36.3.7  สอบประมวลความรู หรือ สอบวัดคุณสมบัติ  3 คร้ัง แลวยังไมผาน 
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      36.3.8  เปนนิสิตทดลองศึกษาตามขอ 33.2.2 ไดคาคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกตํ่า

กวา 3.00 

      36.3.9  ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามขอ 12 หรือไดผลการ

ประเมินคุณภาพปริญญานพินธหรือสารนิพนธ ระดับขั้นไมผาน (Fail) 

      36.3.10  ทําการทุจริตใด ๆ ทีเ่ก่ียวของกับการศึกษาและการสอบ 

      36.3.11  มีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรง 

      36.3.12  ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 

         36.3.13  ถูกพพิากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ 

36.4  ถึงแกกรรม 

 

หมวด 7 

การเปล่ียนสถานภาพนิสิตและการโอนหนวยกิต 

ขอ 37    การเปล่ียนสถานภาพนิสิต 

37.1  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิง  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตเปล่ียน

สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ท้ังนี้นิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและ

ระเบียบตางๆ รวมท้ังชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในการเปล่ียนสถานภาพใหถูกตอง 

37.2  นิสิตทีเ่ปล่ียนสถานภาพตามขอ 37.1 ได จะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา และตองลงทะเบียนเรียนในประเภทท่ีเปล่ียนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา 

37.3  นิสิตทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดคาคะแนนเฉล่ียไมตํ่ากวา 

3.00 ใหเปล่ียนสถานภาพเปนนิสิตไดเมือ่ส้ินภาคการศึกษาแรก 

ขอ 38    การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังนี้ 

38.1  การโอนหนวยกิต นสิิตอาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได

เคยศึกษามาแลวได เฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับขั้น B ขึน้ไป โดยนับหนวยกิต รายวิชาท่ีขอโอนมาเปน

สวนหนึ่งของหนวยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานั้นซํ้าอีก  ท้ังนี้รายวิชาที่ขอโอน

หนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน  3 ป    

ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา 

การขอโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี และ

ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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38.2   การรับและเทียบโอนหนวยกิต บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเวน หรือ เทียบโอนหนวยกิต รายวิชา 

หรือปริญญานิพนธจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนิสิตที่มีความรู ความสามารถ ที่สามารถวัด

มาตรฐานได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 39    การเทียบโอนความรูและประสบการณ 

มหาวิทยาลัยอาจยกเวน หรือ เทียบโอนความรูและประสบการณการทํางาน จากการศึกษานอกระบบ

หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาท่ีเปดสอนใน

มหาวิทยาลัยได  ทั้งน้ีหลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ขอ 40    การเปล่ียนวชิาเอกหรือสาขาวิชา 

นิสิตที่ประสงคจะเปลี่ยนวชิาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ใหกระทําไดโดยการคัดเลือกจากวิชาเอกหรือ

สาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี และ

ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะนับต้ังแตวันขึ้นทะเบียนเปนนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาแรกที่เขามาศึกษา  สําหรับการโอนหนวยกิตรายวิชาใหเปนไป

ตามขอ 38 

ขอ 41   การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

41.1  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมีฐานะ

เทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้การนับระยะเวลาที่

ศึกษาในหลักสูตร ใหเริ่มนับต้ังแตเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 

41.2  นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ท่ีไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะตอง

ยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามขอ 38 

41.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา แต

ตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 12   

ขอ 42  การคนืสภาพนิสิต 

สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอยางย่ิง

เทาน้ัน และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 
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หมวด 8 

การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธและสารนิพนธ 

 

ขอ 43    การสอบภาษา 
43.1  นิสิตทกุหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจําชาติของตนอยาง

นอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการอนุมัติของ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

43.2  นิสิตอาจยกเวนใหไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

         43.2.1  นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานวัดและประเมินผลท่ีได

มาตรฐานตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลยักําหนดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

         43.2.2  นิสิตท่ีกําลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไมใชภาษาประจําชาติ

ของตนซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับ การอาน การใชภาษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต และมีผลการประเมินผาน

รายวิชานั้นในคาระดับขั้นไมตํ่ากวา B  

         43.2.3  ผูท่ีจบการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอ่ืนท่ีไมใชภาษาของตนเปนภาษาหลักในการ

ส่ือสาร และการศึกษา 

43.3   การประเมินผลการสอบผาน นิสิตจะตองไดระดับขั้น P ตามขอ 28 

ขอ 44     การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

44.1  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 

44.2  การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบในวชิาเอกและวิชาที่เก่ียวของ เพื่อวัดวานิสิตมีความรู

พื้นฐานและมีความพรอมในการทําปริญญานิพนธ  

44.3  ผูมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ 

         44.3.1  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา

และผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได 

         44.3.2  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ ครบถวน

ตามหลักสูตร และไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00  เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติต้ังแตภาคการศึกษานั้นเปนตนไป 

44.4  วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

44.5  นิสิตท่ีสอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม  ทั้งนี้นิสิตมสิีทธิ์สอบวัดคุณสมบัติเพียง 3 

คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในครั้งน้ัน  

 

ขอ 45    การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

45.1  นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะตองสอบผานการสอบประมวล

ความรู 
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45.2  ผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรู คือ นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้ 

         45.2.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1   ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบประมวลความรูได 

         45.2.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข  ที่ลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ครบถวนตาม

หลักสูตรและไดคาคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00  เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบประมวลความรูต้ังแตภาคการศึกษานั้นเปนตนไป 

45.3  วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

45.4  นิสิตทีส่อบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งน้ีนิสิตมีสิทธิ์สอบประมวลความรูเพยีง 3 

คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในการสอบคร้ังนั้น 

ขอ 46   ปริญญานิพนธ 
46.1  นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองทําปริญญา

นิพนธ 

46.2  นิสิตจะดําเนินการเสนอเคาโครงปริญญานิพนธ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลว

ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา แตไมเกินภาคเรียนท่ี 5 สําหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และไมเกินภาคเรียนท่ี 7 

สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑติ โดยกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนา (Progress Report) ทุกภาค

การศึกษา หากมิไดดําเนินการรายงานความกาวหนา นิสิตอาจถูกระงับการลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพ

นิสิตในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

46.3   อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ โดยการแตงต้ังของบัณฑิตวิทยาลัย ดังน้ี  

          46.3.1  ปริญญานพินธระดับมหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาหลัก    

1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 1 คน ในกรณีทีม่ีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษารวมไดอีก 

1 คน  โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.1.2  

          ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก  อาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมใหทําหนาท่ีอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักได

โดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัติแตกตางจากน้ีใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนด 

          ผูเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีจะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลักตองเปนบุคลากรประจําใน

สถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมอาจเปนบุคลากรประจํา

ในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญหรือ 

ประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนท่ียอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชพี

ดานนั้นๆ เทียบไดไมตํ่ากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชีย่วชาญข้ึนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนดโดยการแตงต้ังผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอ
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ผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงให

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงต้ังดังกลาว                              
       46.3.2 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาหลัก 

1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 2 คน และในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษารวมเพิ่ม

ไดอีก 1 คน  โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.2.2  

       ในกรณทีี่ขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมใหทําหนาท่ีอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักได

โดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัติแตกตางจากน้ีใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนด 

                   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลักตองเปนบุคลากรประจําใน

สถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม อาจเปนบุคลากร

ประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณสูงใน

สาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้นๆ เทียบได

ไมตํ่ากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนและหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด โดยการแตงต้ังผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผาน

คณะกรรมการประจาํบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงให

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงต้ังดังกลาว 

                   ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก ไมมีอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม อาจารยผูสอบ

ปริญญานพินธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ต้ังแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจเสนอแตงต้ัง

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรณีๆ ไป โดยเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงต้ังดังกลาว 

                  ผูไดรับปริญญากิตติมศักด์ิและศาสตราจารยพิเศษใหประเมินผลงานทางวิชาการให

เทียบเคียงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่อเปนอยางอ่ืนท่ีเทียบเคยีงและ

ยอมรับใหเทียบเทาผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 

      46.3.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่เสนอรายชื่ออาจารยที่ปรกึษาปริญญานพินธ

ตอบัณฑิตวิทยาลัย  และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสมเปนอาจารยที่

ปรึกษาปริญญานิพนธรวมได  

46.4  คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน  และ

กรรมการอีกไมนอยกวา 4 คน ที่ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจารยท่ีปรึกษา

ปริญญานพินธรวม (ถามี) และกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบไมนอยกวา 2 คน และ

ใหแตงต้ังกรรมการ 1 คนทําหนาที่เปนเลขานุการ   
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ในคณะกรรมการที่แตงต้ังจะตองมีอยางนอย 1 คน ที่มาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ไมใช

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และนอกจากนั้นผูที่ทําหนาที่ประธานตองไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธดวย  

เลขานุการที่ตองเขารวมพิจารณาทุกครั้ง อาจจะแตงต้ังผูชวยเลขานุการหรือบุคคลอ่ืนที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได 

โดยรายชื่อคณะกรรมการใหกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอรายชื่อโดยความ

เห็นชอบจากคณบดีตนสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงต้ัง 

สําหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธตองเปนอาจารยประจําของ

มหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   

46.5  คณะกรรมการสอบปากเปลาเก่ียวกับปริญญานิพนธ ประกอบดวย อาจารยท่ีปรึกษาปริญญา

นิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี)  และกรรมการอีก 1 คนท่ีเปนกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจําวิชาเอกหรือสาขาวิชาซึ่งเคยเขาประชุมพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธของนิสิต และ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน  โดยรายชื่อกรรมการใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปน

ผูเสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหนวยงานตนสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

แตงต้ัง 

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานพินธ  

หากมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแตงต้ังกรรมการสอบปากเปลาปริญญานพินธเพิ่มเติม ใหอาจารย

ที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อนุมัติ และในกรณีท่ีนิสิตจะตองสอบปากเปลาปริญญานิพนธ แตคณะกรรมการสอบปากเปลาอยูไมครบ

คณะ ใหนิสิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

46.6  ลิขสิทธิห์รือทรัพยสินทางปญญาอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการทําปริญญานิพนธซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

ใหนับเปนสวนหน่ึงของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเปนของมหาวิทยาลัย 

นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในปริญญานพินธ ใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับปริญญา

นิพนธฉบับสมบูรณ 

ขอ 47   สารนิพนธ 
47.1  นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองทําสารนิพนธ 

47.2  บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหนึ่งคนตามคําแนะนําของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร  โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 47.3 

47.3  องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ และกรรมการสอบสารนิพนธ 

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดังนี้  
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         47.3.1  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ จํานวน 1 คนตอโครงการ  ตองเปนอาจารยประจําของ

มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

         47.3.2  กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ มีจํานวนไมตํ่ากวา 3 คน ประกอบดวย 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลักสูตรที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน 1 คน 

ผูแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไมตํ่ากวา 1 คน เปนกรรมการ และอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ

เปนกรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผูทรงคุณวฒิุที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาน้ันเปนกรรมการเพ่ิมเติมได

อีก 1 คน หรือ อาจใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาโครงการสารนิพนธได 

         คณุสมบัติของกรรมการตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิภายใน

หรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่า

กวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่

มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         47.3.3  กรรมการสอบสารนิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 1 คน ทํา

หนาที่เปนประธานสอบสารนิพนธ กรรมการบริหารหลักสูตรที่เขารวมพจิารณาโครงการสารนิพนธ 1 คน 

และผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจําเปนอยางยิ่ง ท่ีจะตองต้ัง

กรรมการสอบเพิ่มเติม ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเสนอเร่ืองผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในกรณีทีค่ณะกรรมการสอบสารนิพนธอยูไมครบคณะ แต

นิสิตมีความจําเปนอยางย่ิงตองสอบ ใหนิสิตเสนอเร่ืองผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ  

         กรรมการสอบสารนิพนธตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิภายใน

หรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่า

กวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ี

มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

47.4  ลิขสิทธิห์รือทรัพยสินทางปญญาอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการทําสารนิพนธซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ ให

นับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และเปนของมหาวิทยาลัย    

นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในสารนพินธใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับการสงสารนิพนธ

ฉบับสมบูรณ 
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หมวด 9 

การขอรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตร 

 

ขอ 48    การขอรับปริญญา  
48.1  ในภาคเรียนใดที่นิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหย่ืนคํารองขอรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย 

48.2  นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังนี้  

คุณสมบัติท่ัวไป 

      48.2.1  มีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยน้ีไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามท่ี

กําหนดในขอ 12 

      48.2.2  สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  

      48.2.3  ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00  

      48.2.4  สอบภาษาตางประเทศไดหรือไดรับยกเวนตามขอ 43.2  

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1  

      48.2.5  สอบประมวลความรูได 

      48.2.6  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผานการสอบปาก

เปลาปริญญานิพนธขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเก่ียวกับปริญญานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัย

แตงต้ัง 

      48.2.7  สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

      48.2.8  ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน

หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่

ประชุมวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เปน

เรื่องเต็ม (Full Paper)  

     ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย

เวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อไดรับ

การอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25       

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  

      48.2.9  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลา

ปริญญานพินธขัน้สุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานพินธทีบั่ณฑิตวิทยาลัยแตงต้ัง  

      48.2.10  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

      48.2.11  ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน

หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่
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ประชุมวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เปน

เรื่องเต็ม (Full Paper)  

      ในกรณีทีไ่มเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย

เวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อไดรับ

การอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25     

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข  

      48.2.12  สอบประมวลความรูได  

      48.2.13  เสนอสารนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลา

สารนิพนธขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ัง  

      48.2.14  สงสารนิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

      48.2.15  สอบวัดคุณสมบัติได  

      48.2.16  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก

เปลาปริญญานิพนธขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเก่ียวกับปริญญานิพนธท่ีบัณฑิตวิทยาลัย

แตงต้ัง  

      48.2.17  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

      48.2.18  ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน

หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น  

       ในกรณทีี่ไมเปนไปตามความในขอน้ี หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา

ขยายเวลาใหกับนิสิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อ

ไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25  

 ขอ 49    การใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ไดยื่นความจํานงขอรับปริญญา 
ที่มีคุณสมบัติตามขอ 48.2 และมีความประพฤติดี ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนมุัติปริญญา หรือ

ประกาศนียบัตร 

 

หมวด 10 

การประกันคุณภาพ 

 

ขอ 50  ทุกหลักสูตรจะตองกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย

ประกอบดวยประเด็นหลัก 7 ประเด็น คือ 

50.1 การบริหารหลักสูตร 
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50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 

50.3 การบริหารคณาจารย 

50.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

50.5 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิตบัณฑิตศึกษา 

50.6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

50.7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

 

ขอ 51 ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยาง

ตอเนื่องทุก 5 ป และใหเปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 52 การดําเนนิการใดท่ีเกิดขึ้นกอนวันที่เขียนขอบังคบัน้ีมีผลใชบังคับ และยังดําเนนิการไมแลว

เสร็จในขณะท่ีขอบังคับน้ีมีผลใชบังคับ ใหดําเนินการหรือปฏิบัติการตอไปตามขอบังคับที่ใชบังคับอยูกอน

วันท่ีขอบังคับนี้มีผลใชบังคบัจนกวาจะดําเนนิการแลวเสร็จ 

ประกาศ ณ วันท่ี  22 เมษายน พ.ศ. 2554 

           

        (ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 

      นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข สําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
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การวพิากษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาชีววทิยา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

โดย ศาสตราจารย ดร.ยินดี กิติยานันท 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ขอคิดเห็นเกีย่วกับหลักสูตร 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

- แกไขขอ 10 เพิ่มชื่อวิทยาเขต “ประสานมิตร” 

 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 - ไมตองแกไข  

   

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

-  แกไขขอ 2.7 ระบบารศึกษาเปน “แบบชั้นเรียน” 

-  เปล่ียนแปลง หนวยกิต ชว 514 ใหตรงกับในภาคผนวก ก 

-  เปล่ียนแปลง หนวยกิต ชว 573 ใหตรงกับในภาคผนวก ก 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 -  ไมตองแกไข  

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 - ไมตองแกไข    

   

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 -ไมตองแกไข   

  

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 -ไมตองแกไข   
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 - ไมตองแกไข    

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

- ภาคผนวก ก ใหแกไขวิชา ชว 595 และ ชว 691 คําวา “ยายจากวิชาแกน” หมายถึง เปลี่ยน

จากวิชา 

   แกนเปนวชิาบังคับ เนื่องจากในหลักสูตรใหมนี้ไมมีวิชาแกน จึงควรเปล่ียนเปน “ปล่ียนจากวิชา   

   แกนเปนวชิาบังคับ” 
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การวพิากษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาชีววทิยา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

โดย รองศาสตราจารย ดร.กิ่งแกว วัฒนเสริมกิจ 

ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ขอคิดเห็นเกีย่วกับหลักสูตร 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 - ไมตองแกไข  

 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 -  แกไขขอ 2.5 ในตารางแสดงจํานวนนิสิต ชองจํานวนรวมจาก 30, 40, 50 เปน 20, 20, 20

ตามลําดับ 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

-  ขอ 3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ วิชา ชว 594 สถิติการวิจัยทางชีววิทยา ซ่ึงนาจะมีพื้นฐานจากระดับ 

ป.ตรีมาแลวบาง และนาจะมารวมเปนหัวขอหนึ่งนรายวิชา ชว 595 ซึ่งเก่ียวของกับการวาง

แผนการทดลองซ่ึงตองใชสถิติเขามามีบทบาทในการเลือกใชและวางแผน 

-  ขอ 3.1.3.2 หมวดวิชาเลือกกําหนดใหเรียนกลุมวิชาสัตววิทยามีนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับ

กลุมวิชาอ่ืน ๆ  

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

- ขอ 4.1, 4.2 และ 4.3 นาจะมีวิชาบางกลุมในตละกลุมวิชาเลือก ซึ่งมีการเรียนการสอน

ภาคสนามบาง เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะการทํางานวิจัยภาคสนาม และไดประสบการณ

ภาคสนาม ซ่ึงจะนําความรู กระบวนการไปใชไดในอนาคตของการเปนนักวิจัย หรืออาจารย

ชีววิทยาเปนอยางย่ิง 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

-  ขอที่ 1 กฏระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนนในเร่ืองของการประเมินคุณภาพ

ปริญญานิพนธนั้นนาจะเพิ่มระดับขั้นวา ดี (good) อีกระดับหนึ่ง ในกรณีที่ปริญญานิพนธนั้นมี



 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาชีววิทยา  พ.ศ. 2555  82

คุณภาพเปนที่ยอมรับของคณะกรรมการวาเปนงานที่มีประโยชนตวงการวิทยาศาสตร มีการ

คนพบสิ่งใหมขึ้นมาและมีความสบูรณครบถวนมีคุณภาพดี 

   

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 - ไมตองแกไข    

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

-  ขอ 5 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิตนั้น เสนอใหมีกาจัดสรรทุน RA (Research 

assistant) และ TA (Teacher assistant) เพื่อสนันสนุนงานวิจัยและเพิ่มทักษะ ตลอดจน

แกปญหาในขอ 2.3 หมวดที่ 3  

 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 - ไมตองแกไข    

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

- ภาคผนวก ก ขอเสนอแนะใหนํารายวิชา ชว 503 วิวัฒนาการ กลับมาโดยไมลดรายวิชานี้

ออกไป เพราะวิชานี้เปนวิชาที่บูรณาการ รวบรวมความรูทุก ๆ เรื่องของทางชีววิทยาเขามาใหมี

ความรูความเขาใจเรื่องราวทุกอยางของส่ิงมีชีวิต ซ่ึงทําหได concept ของ biology อยางสมบูรณ 

ซ่ึงนาจะเปนวิชาบังคับก็จะยังดีมาก 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร 
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ความคิดเห็นของนิสติที่มีตอคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววิทยา 

 

 ภาควิชาชีววิทยาไดสํารวจความพึงพอใจของนิสิตที่กําลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยา ชั้นปที่ 2 จํานวน 3 คน เพศชาย 1 คน เพศหญิง 2 คน โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของหลักสูตร      

ที่พึงประสงคตามกรอบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ดาน โดยมีรายละเอียดในแตละดาน

ดังนี้ 

 

ขอ

ที่ 
ผลการเรียนรู 

คาเฉลี่ย ระดับ

ความพึงพอใจ 

หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม  

1 มีความซ่ือสัตยสุจริต 4.00 มาก 

2 มีระเบียบวินัย 4.00 มาก 

3 มี จิ ต สํ านึ ก แล ะตร ะหนั ก ในก า รป ฏิ บั ติ หน าที่ ต าม

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.00 มาก 

4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.00 มาก 

หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานความรู 

1 มีความรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีและทักษะทางดาน

ชีววิทยาขั้นสูง 

4.00 มาก 

2 มีความรูพื้นฐานทางชีววิทยาที่สามารถนํามาประยุกตในการ

วิเคราะห แกปญหาและตอยอดองคความรูได 

4.00 มาก 

3 สามารถบูรณาการความรูทางชีววิทยาในการดําเนินงานวิจัย

อยางมีประสิทธิภาพ 

4.00 มาก 

4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและงานวิจัย

โดยเฉพาะอยางย่ิงดานชีววิทยา 

3.33 ปานกลาง 

หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานทักษะทางปญญา 

1 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตาม

หลักการทางวิทยาศาสตร 

4.00 มาก 

2 สามารถนําความรูทางชีววิทยาไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ

ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3.66 มาก 

3 มีความใฝรู สามารถวิเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

ที่หลากหลายไดอยางถูกตอง และเพื่อนําไปสูการสรางสรรค

องคความรูใหมทางชีววิทยา 

4.00 มาก 
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ขอ

ที่ 
ผลการเรียนรู 

คาเฉล่ีย ระดับ 

ความพึงพอใจ 

หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1 มีภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี ตามความเหมาะสมของ

บทบาทและหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.33 ปานกลาง 

2 มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนมี

ความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร 

4.00 มาก 

3 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 3.66 มาก 

หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการ

วิเคราะห ประเมินผลการวิจัย 

3.66 มาก 

2 สามารถถายทอดความรูและเผยแพรผลงานวิจัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.00 มาก 

3 มีทักษะความรูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการสืบคน

ขอมูลและการสื่อสารในเชิงวิชาการและวิชาชีพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.00 มาก 

4 สามารถใชเทคโนโลยีสารสน เทศในการสืบคนและเก็บ

รวบรวมขอมูลทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ 

4.00 มาก 

 

ความตองการและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของนิสิตเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการสัมมนา แตเปนการนําเสนองานเอกสาร/ งานวิจัยที่เก่ียวของซ่ึงควรเพิ่ม

รายละเอียดเปนการสัมมนาเรื่องความกาวหนาของงานวิจัยเนื่องจากมีรายวิชาสัมมนา 2 รหัส เสนอให

รายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตรเปนการสืบคนงานวิจัย รายวิชาสัมมนาชีววิทยาใหเปนการนําเสนอผล/ 

ปญหาเพื่อหาทางแกไขซ่ึงนาจะกอใหเกิดระบบควบคุมการทําปริญญานิพนธและชวยเหลือนิสิตกอนสอบ

ปริญญานิพนธ 

 

เกณฑของคาเฉล่ีย: 1.00-1.79 หมายถึงระดับนอยที่สุด 1.80-2.59 หมายถึงระดับนอย 

       2.60-3.39 หมายถึงระดับปานกลาง 3.40-4.19 หมายถึงระดับมาก  

            4.20-5.00 หมายถึงระดับมากที่สุด 
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ความคิดเห็นของบัณฑิตทีม่ีตอคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

 

 ภาควิชาชีววิทยาไดสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 7 คน เพศชาย 1 คน เพศหญิง 6 คน โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของหลักสูตร

ที่พึงประสงคตามกรอบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ดาน โดยมีรายละเอียดในแตละดาน

ดังนี้ 

 

ขอ

ที่ 
ผลการเรียนรู 

คาเฉลี่ย ระดับ

ความพึงพอใจ 

หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม  

1 มีความซ่ือสัตยสุจริต 4.29 มากที่สุด 

2 มีระเบียบวินัย 4.14 มาก 

3 มี จิ ต สํ านึ ก แล ะตร ะหนั ก ในก า รป ฏิ บั ติ หน าที่ ต าม

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.14 มาก 

4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.14 มาก 

หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานความรู 

1 มีความรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีและทักษะทางดาน

ชีววิทยาขั้นสูง 

4.14 มาก 

2 มีความรูพื้นฐานทางชีววิทยาที่สามารถนํามาประยุกตในการ

วิเคราะห แกปญหาและตอยอดองคความรูได 

4.29 มากที่สุด

3 สามารถบูรณาการความรูทางชีววิทยาในการดําเนินงานวิจัย

อยางมีประสิทธิภาพ 

4.43 มากที่สุด

4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและงานวิจัย

โดยเฉพาะอยางย่ิงดานชีววิทยา 

4.29 มากที่สุด 

หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานทักษะทางปญญา 

1 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตาม

หลักการทางวิทยาศาสตร 

4.14 มาก 

2 สามารถนําความรูทางชีววิทยาไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ

ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

4.29 มากที่สุด 

3 มีความใฝรู สามารถวิเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

ที่หลากหลายไดอยางถูกตอง และเพื่อนําไปสูการสรางสรรค

องคความรูใหมทางชีววิทยา 

4.00 มาก 
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ขอ

ที่ 
ผลการเรียนรู 

คาเฉล่ีย ระดับ 

ความพึงพอใจ 

หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1 มีภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี ตามความเหมาะสมของ

บทบาทและหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.57 มาก 

2 มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนมี

ความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร 

4.29 มากที่สุด 

3 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 4.14 มาก 

หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่สงเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการ

วิเคราะห ประเมินผลการวิจัย 

3.85 มาก 

2 สามารถถายทอดความรูและเผยแพรผลงานวิจัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.29 มากที่สุด 

3 มีทักษะความรูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการสืบคน

ขอมูลและการสื่อสารในเชิงวิชาการและวิชาชีพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.14 มาก 

4 สามารถใชเทคโนโลยีสารสน เทศในการสืบคนและเก็บ

รวบรวมขอมูลทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ 

4.43 มากที่สุด 

 

ความตองการและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของบัณฑิตเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 

- สนับสนุนใหมกีารเผยแพรงานวิจัยใหกวางขวางมากขึ้น 

- อยากใหหลักสูตรทางชีววิทยามีความเขมขนมากขึน้และมีทุนวิจัยหรือการติดตอระหวาง

มหาวิทยาลัยของรัฐบาลท้ังในประเทศและตางประเทศใหมากขึ้น 

 

เกณฑของคาเฉล่ีย: 1.00-1.79 หมายถึงระดับนอยที่สุด 1.80-2.59 หมายถึงระดับนอย 

       2.60-3.39 หมายถึงระดับปานกลาง 3.40-4.19 หมายถึงระดับมาก  

            4.20-5.00 หมายถึงระดับมากที่สุด 
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ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชวีวทิยา 

 ภาควิชาชีววิทยาไดสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 7 คน เปนผูบริหารระดับกลาง 3 คน อาจารย 2 คน และเจาหนาที่ 2 คน  โดยสอบถามถึง

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ดาน โดยมีรายละเอียดในแตละ

ดานดังนี้ 

 

ขอ

ท่ี 
ผลการเรียนรู 

คาเฉล่ีย ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม  

1 มีความซ่ือสัตยสุจริต 5.00 มากที่สุด 

2 มีระเบียบวินัย 4.86 มากที่สุด 

3 มี จิ ต สํ านึ ก แล ะตร ะหนั ก ในก า รป ฏิ บั ติ หน า ท่ี ต าม

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.86 มากที่สุด 

4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น 5.00 มากที่สุด 

ดานความรู 

1 มีความรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีและทักษะทางดาน

ชีววิทยาขั้นสูง 

4.43 มากที่สุด 

2 มีความรูพื้นฐานทางชีววิทยาที่สามารถนํามาประยุกตในการ

วิเคราะห แกปญหาและตอยอดองคความรูได 

4.71 มากที่สุด 

3 สามารถบูรณาการความรูทางชีววิทยาในการดําเนินงานวิจัย

อยางมีประสิทธิภาพ 

4.57 มากที่สุด 

4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและงานวิจัย

โดยเฉพาะอยางย่ิงดานชีววิทยา 

4.43 มากที่สุด 

ดานทักษะทางปญญา 

1 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตาม

หลักการทางวิทยาศาสตร 

4.29 มากที่สุด 

2 สามารถนําความรูทางชีววิทยาไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ

ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

4.57 มากที่สุด 

3 มีความใฝรู สามารถวิเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

ที่หลากหลายไดอยางถูกตอง และเพื่อนําไปสูการสรางสรรค

องคความรูใหมทางชีววิทยา 

4.43 มากที่สุด 
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ขอ

ท่ี 
ผลการเรียนรู 

คาเฉลี่ย ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1 มีภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี ตามความเหมาะสมของ

บทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

4.57 มากที่สุด

2 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนมี

ความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร 

4.86 มากที่สุด

3 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 4.83 มากที่สุด

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการ

วิเคราะห ประเมินผลการวิจัย 

4.43 มากที่สุด

2 สามารถถายทอดความรูและเผยแพรผลงานวิจัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.43 มากที่สุด

3 มีทักษะความรูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการสืบคน

ขอมูลและการส่ือสารในเชิงวิชาการและวิชาชีพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.57 มากที่สุด

4 สามารถใชเทคโนโลยีสารสน เทศในการสืบคนและเก็บ

รวบรวมขอมูลทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ 

4.57 มากที่สุด

 

ความตองการและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของผูใชบัณฑิตเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

 - บัณฑิตมีความรูความสามารถในหลักสูตรวิชาที่เรียนมาและไดถายทอดความรูใหกับผูเรียนได

เปนอยางดี เปนครูมืออาชพีในการเผยแพรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในโครงการ

โทรทัศนเพื่อการศึกษาผานดาวเทียมของ สพฐ.  

- อยากใหสาขาวิชาดังกลาวเสริมวิชาการบริหารงานในสวนที่จะตองนํามาใชในการพัฒนาการ

ทํางานหลังจากเรียนจบเพื่อบัณฑิตจะไดประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

 

เกณฑของคาเฉล่ีย: 1.00-1.79 หมายถึงระดับนอยที่สุด 1.80-2.59 หมายถึงระดับนอย 

       2.60-3.39 หมายถึงระดับปานกลาง 3.40-4.19 หมายถึงระดับมาก  

            4.20-5.00 หมายถึงระดับมากที่สุด 
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ช่ือ – นามสกลุ นายเฉลิมชัย  วงศวัฒนะ

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย

สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรตดิตอ 02-6495000 ตอ 8401

E-mail chalermc@swu.ac.th

สาขาท่ีเช่ียวชาญ พฤกษศาสตร

 

ประวติัการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานท่ีศึกษา ปที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (Agriculture) University of  Tsukuba, 

Japan  

2532 

ปริญญาโท วท.ม. (เกษตรศาสตร) ม.เกษตรศาสตร 2527 

ปริญญาตร ี วท.บ. (เกษตรศาสตร) ม.เกษตรศาสตร 2523 

 

ผลงานทางวิชาการ 

เอกสารประกอบการสอน/ บทความวิชาการ 

1. เฉลิมชัย  วงศวัฒนะ . 2540. วัชพชืและการปองกันกําจัด (Weeds and Weed Control). คณะ

วิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ 111 หนา. 

2. เฉลิมชัย วงศวัฒนะ.  2547.  ฮอรโมนพชื (Plant Hormones).  ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพฯ.  136หนา. 

 

งานวิจัย 

1. รัตนวรรณ พรรุงเรืองกุล
 
 สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ  และ เฉลิมชัย วงศวัฒนะ. 2554. การศึกษาอัล

ลีโลพาทีในใบพชืสกุล Jatropha บางชนิด. การประชุมเชิงวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ คร้ังที่ 5 

17-18 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ. 

2. อาทิตยา นุราฤทธิ,์ กรองแกว พูพิทยาสถาพร และ เฉลิมชัย วงศวฒันะ.  2552. ผลของสารสกัดจาก

ใบพชืในวงศ Annonaceae 3 ชนิดตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาหญาขจรจบ

ดอกเล็กและหญารังนก. วารสารวิทยาศาสตร มศว 25(1): 115-131. 
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3. บุญรอด ชาติยานนท และ เฉลิมชัย วงศวัฒนะ. 2551.  การเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากสวนตาง 

ๆ ของตนแกวดวยน้ําที่มีตอการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช.  วารสารวิทยาศาสตรกําแพงเพชร 

1(1) : 30-34. 

4. Chanta, P. and C. Wongwattana. 2006. Allelopathy in Ruellia tuberosa Linn.   Agricultural 

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

5. Wongwattana, C. and T. Chamchaiyaporn.  2004.  Effect of Cinnamomum leaves water-

extract on grassy plants seed germination.  Proc. the 30
th
 Congress on Science and Technology 

of Thailand. B0139.  

6. 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  4
th
 Workshop of The Subproject “Studies on Natural Environment and 

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

Information Sciences.  

7. 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 3
rd
 Workshop of The Subproject “Studies on Natural Environment 

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

University of Information Sciences. pp. 165-173. 

8. Magtoon, W., C. Wongwattana and A. Suzuki.  2002. Study on annual changes of water 

quality and biodiversity of Lam Pao Dam Reservoir. Annual Report and Proceedings of the 2
nd
 

Workshop of The Subproject “Studies on Natural Environment and Culture in Asia (The 

Hydrosphere)”. Tokyo University of Agriculture and Tokyo University of Information Sciences. 

pp. 163-167. 
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ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  

ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตร ี ชีววิทยา 1, 2, ปฏิบัติการชีววิทยา 1, 2, 

ชีววิทยาพืน้ฐาน 1, 2, ปฏิบัติการชีววิทยา

พืน้ฐาน 1, 2, ฮอรโมนพชื, พชืสวน, สัมมนา

ทางชีววิทยา, 

วัชพืชและการปองกันกําจัด

บัณฑิตศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย, สารเคมีในพชื, สรีรวิทยา

ความเครียดของพชื, สัมมนาทางชีววิทยา 1, 2

 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ลําดับที่ รายวิชา

1 ระเบียบวิธีวิจัย 

2 สารเคมีในพชื 

3 สรีรวิทยาความเครียดของพชื 

4 สัมมนาทางชีววิทยา 1

5 สัมมนาทางชีววิทยา 2 
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ช่ือ – นามสกลุ นางสาวอภิรดา สถาปตยานนท

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรันครินทรวิโรฒ 

เบอรตดิตอ 02-6495000 ตอ 8117

E-mail apirada@swu.ac.th

สาขาท่ีเช่ียวชาญ พฤกษศาสตร

 

ประวติัการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีไดรับ สถานท่ีศึกษา ปที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก วท.ด. (วิทยาศาสตร-

ชีวภาพ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551 

ปริญญาโท วท.ม. (พฤกษศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 

 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

1. Sathapattayanon, A., T. Seelanan and T. Yukawa. 2009. Dendrobium hirsutum Griff. 

(Orchidaceae), a New Recorded species from Northeastern Thailand. The Natural History 

Journal of  Chulalongkorn University 9(1): 85-89. 

2. Sathapattayanon, A., T. Yukawa and T. Seelanan. 2010. Dendrobium roseiodorum 

(Orchidaceae), a New Species from Vietnam. Blumea 5(1): 75-79. 

 

ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  

ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตร ี ชีววิทยา 2 (Plant reproductive structures), 

ปฏิบัติการชีววิทยา 1, 2, สัญฐานวิทยาของพชื, 

อนุกรมวิธานของพชื, สาหรายวิทยา 

บัณฑิตศึกษา สาหรายวิทยาข้ันสูง, อนุกรมวิธานข้ันสูงของพชื, 

เฟรนวิทยาขั้นสูง, สัณฐานวทิยาเปรียบเทียบของ

พชืมีทอลําเลียง, ชีวภูมิศาสตร 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
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ลําดับที่ รายวิชา

1 สาหรายวิทยาข้ันสูง  

2 อนุกรมวิธานขัน้สูงของพืช 

3 เฟรนวิทยาขั้นสูง 

4 สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพชืมีทอลําเลียง 

5 ชีวภูมิศาสตร 
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ช่ือ – นามสกลุ นางดวงใจ บุญกุศล

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรันครินทรวิโรฒ 

เบอรตดิตอ 02-6495000 ตอ 8505

E-mail duangjai@swu.ac.th 

สาขาท่ีเช่ียวชาญ สัตววิทยา 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานท่ีศึกษา ปที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 

ปริญญาโท วท.ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539 

 

ผลงานทางวิชาการ 

เอกสารประกอบการสอน/ บทความวิชาการ 

1. Andras Dinnyes, Qinggang Meng, Zsuzsanna Polgar, Duangjai Boonkusol, Tamas Somfai. 

2006. Cryopreservation of mammalian embryos. Acta Scientiae Veterinariae. 34 (Suppl 1): 

171-190. 

2. ดวงใจ  บุญกศุล. 2551. บทความวิชาการ เร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพการแชแข็งเอ็มบริโอแบบวิทริฟ

เกชั่น. วารสารวิทยาศาสตร มศว 24(2): 137-154. 

3. ดวงใจ  บุญกศุล. 2551. บทความวิชาการ เร่ือง การแชแข็งโอโอไซตเพื่อประโยชนทางการแพทย. 

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 2(1): 1-8.  

 

งานวิจัย 

1. Boonkusol, D., Baji Gal, A., Bodo, Sz., Gorhony, B., Kitiyanant, Y., Dinnyes, A. 2006. Gene 

Expression Profiles and In Vitro Development Following Vitrification of Pronuclear and 8-Cell 

Stage Mouse Embryos. Molecular Reproduction and Development 73: 700-708. 

2. Dinnyes, A., Meng, Q., Polgar, Zs., Boonkusol, D., Somfai, T. 2006. Cryopreservation of 

mammalian embryos. Acta Scientiae Veterinariae 34 (Suppl 1): 171-190. 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาชีววิทยา  พ.ศ. 2555                                                               97 

3. Boonkusol, D., Faisaikarm, T., Dinnyes, A., Kitiyanant, Y. 2007. Effects of  Vitrification 

Procedures on Subsequent Development and Ultrastructure of In Vitro Matured Swamp Buffalo 

(Bubalus bubalis) Oocytes. Reproduction, Fertility and Development 19: 383-391. 

4. Boonkusol, D., Dinnyes A., Faisaikarm, T., Sangsuwan, P., Pratipnatalang, N., Sa-ardrit, M., 

Saikhun, K., Svasti, S., Vadolas, J., Winichagoon, P., Fucharoen, S. and Kitiyanant, Y. 2010. 

Effect of human -globin bacterial artificial chromosome transgenesis on embryo 

cryopreservation in mouse models. Reproduction Fertility and Development 22: 788-795. 

 

ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  

ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตร ี ชีววิทยา 1, 2, ปฏิบัติการชีววิทยา 1, 2, ชีววิทยา

พืน้ฐาน 1, 2, ปฏิบัติการชีววิทยาพืน้ฐาน 1, 2,  

สัตวมีกระดูกสันหลัง, ปฏิบัติการสัตวมีกระดูกสัน

หลังชีววิทยาการเจริญ, สัมมนาทางชีววิทยา 1, 2,      

แนวทางการวิจัยทางชีววิทยา, ชีววิทยาของเซลล 

บัณฑิตศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย, สัมมนาทางชีววิทยา 1, 2

 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ลําดับที่ รายวิชา

1 ระเบียบวิธีวิจัย 

2 สัมมนาทางชีววิทยา 1

3 สัมมนาทางชีววิทยา 2 
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ช่ือ – นามสกลุ นางสาวผองพรรณ ประสารกก

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรันครินทรวิโรฒ 

เบอรตดิตอ 02-6495000 ตอ 8108

E-mail pongpun@swu.ac.th 

สาขาท่ีเช่ียวชาญ สัตววิทยา 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานท่ีศึกษา ปที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก วท.ด. (วิทยาศาสตร-

ชีวภาพ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 

ปริญญาโท วท.ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541 

 

ผลงานทางวิชาการ 

เอกสารประกอบการสอน/ บทความวิชาการ 

1. ผองพรรณ ประสารกก. 2553. สปชีสซอนเรนในหอยทากบก. วารสารวิทยาศาสตร 64(2): 68-72.  

 

งานวิจัย 

1. Pongpun Prasankok, Hidetoshi Ota, Mamoru Toda and Somsak Panha. 2007. Allozyme 

variation in the camaenid tree snails, Amphidromus atricallosus (Gould, 1843) and A. inversus 

(Müller, 1774). Zoological Science 24: 189-197.  

2. Pongpun Prasankok, Chirasak Sutcharit, Piyoros Tongkerd and Somsak Panha. 2008. 

Biochemical assessment of the taxonomic diversity of the operculate land snail, Cyclophorus 

fulguratus (Gastropoda: Cyclophoridae), from Thailand. Biochemical Systematics and Ecology 

36: 900-906.  

3. Pongpun Prasankok, Wachira Srikoom and Somsak Panha. 2009. Genetic variation amongst 

viviparid snails in the genus Mekongia (Prosobranchia: Viviparidae) in Thailand. Biochemical 

systematics and Ecology. Biochemical Systematics and Ecology 37: 452-458.  
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ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  

ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตร ี ชีววิทยา 1, 2, ปฏิบัติการชีววิทยา 1, 2, 

ชีววิทยาพืน้ฐาน 1, 2, ปฏิบัติการชีววิทยาพืน้ฐาน 1, 

2  สัตวไมมีกระดูกสันหลัง, ปฏิบัติการสัตวไมมี

กระดูก-สันหลัง, นิเวศวิทยา, สัมมนาทางชีววิทยา 1, 

2,  

แนวทางการวิจัยทางชีววิทยา,  

ความรูหลักในวิชาชีววิทยา 

บัณฑิตศึกษา ชีววิทยาประชากร, วิวัฒนาการ, ชีวภูมิศาสตร, 

สังขวิทยา, สัมมนาทางชีววิทยา 1, 2

 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ลําดับที่ รายวิชา

1 ชีววิทยาประชากร 

2 วิวัฒนาการ 

3 ชีวภูมิศาสตร 

4 สังขวิทยา 

5 สัมมนาทางชีววิทยา 1

6 สัมมนาทางชีววิทยา 2 
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ช่ือ – นามสกลุ นางสาวสิริรักษ  ศรวณียารักษ 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรันครินทรวิโรฒ 

เบอรตดิตอ 02-6495000 ตอ 8520

E-mail siriruk@swu.ac.th 

สาขาท่ีเช่ียวชาญ ไวรัสของพืช 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานที่ศึกษา ปที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (Agricultural Science) Kyoto University (Japan) 2553 

ปริญญาโท M.Sc. (Agricultural Science) Kyoto University (Japan) 2550 

ปริญญาตร ี วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทาง-

การเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2547 

 

ผลงานทางวิชาการ 

เอกสารประกอบการสอน/ บทความวิชาการ 

- 

งานวิจัย 

1. Siriruk Sarawaneeyaruk, Hiro-oki Iwakawa, Hiroyuki Mizumoto, Hiromi Murakami, 

Masanori Kaido, Kazuyuki Mise, Tetsuro Okuno. Host-Dependent Roles of the Viral 5′ 
Untranslated Region (UTR) in RNA stabilization and Cap-Independent Translational 

Enhancement Mediated by the 3′ UTR of Red Clover Necrotic Mosaic Virus RNA1. Virology. 

391(1): 107-118. August, 2009. 

2. Hiro-oki Iwakawa, Hiroyuki Mizumoto, Hideaki Nagano, Yuka Imoto, Kazuma Takigawa, 

Siriruk Sarawaneeyaruk, Masanori Kaido, Kazuyuki Mise, Tetsuro Okuno. A Viral Noncoding 

RNA Generated by cis-Element-Mediated Protection Against 5′→3′ RNA Decay Represses 

Both Cap-Independent and Cap-Dependent Translation. Journal of Virology. 82(20): 

10162-10174. October, 2008. 
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3. Kanjana Saetiew, Rakchanok Koto, Siriruk Sarawaneeyaruk, Sonthichai Chanprame, Sermsiri 

Chanprame. In vitro Antibiotic Resistance Determination of Stylosanthes hamata and 

Dendrobium earsakul for Gene Transformation. Agricultural Science Journal. 37(2): 137-

144. March, 2006.  

 

ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  

ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตร ี BI191 Biology Laboratory I

BI302 Biostatistics 

SMB202 Laboratory in Microbiology 

SMB311 Microbial Genetics 

SMB476 Agricultural Microbiology 

SMB402 Virology 

บัณฑิตศึกษา BT604 Advanced Molecular Cell Biology

BT646 Specials Topics in Bioengineering Technology 3 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ลําดับที่ รายวิชา 

1 ชว 594  สถิติการวิจัยทางชีววิทยา 

2 ชว 543  พันธุวิศวกรรม 

3 ชว 643  ชีวสารสนเทศ

4 วจช 571 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก 
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ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ช่ือหลักสูตรเดิม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ช่ือหลักสูตรปรับปรงุ  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

            เร่ิมเปดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ .......1........ ปการศึกษาที่ .....2555..... 

สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรงุ 

1. มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาบังคับจาก 11 หนวยกิต เปน 12 หนวยกิต 

2. มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาเลือกจาก 14 หนวยกิต เปน 13 หนวยกิต 

 

1. เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 แผน ก 2 สําหรับหลักสูตรปริญญาโท 

2
 เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา          

พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดวิชา 

หลักสูตรเดิม 

พ.ศ. 2552 

(หนวยกิต) 

หลักสูตร

ปรับปรงุ 

พ.ศ. 2555
2
 

(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาบังคับ 11 12 

    1.1 วิชาเอกบังคับ 9 -

    1.2 วิชาแกน  2 -

2. หมวดวิชาเลือก  14 13 

3. ปริญญานิพนธ 12 12 

    จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 37 37 
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2. รายละเอียดการปรับปรงุ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

หมวดวิชาบงัคับ 

ไมมี ชว 506 โครงสรางและหนาท่ีของ

เซลล                         3(3-0-6) 

ศึกษาโครงสรางและหนา ท่ีของ

เซลล  สารชีวโมเลกุล พันธุศาสตร

ระดับโมเลกุลและการประยุกต 

รายวิชาใหม 

ไมมี ชว 594 สถติิการวิจัยทางชีววทิยา     

3(3-0-6) 

 พารา มิ เตอรและค าสถิ ติ  การ

ประมาณคาแบบจุดและแบบชวง การ

ทดสอบสมมติฐาน การวางแผนการ

ทดลอง สหสัมพันธและการถดถอย 

ส ถิ ติ ไม อิ งพารามิ เตอร  หลักการ

เลือกใชสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล 

การอาน เขียน และตีความผลการ

วิเคราะหขอมูล การเตรียมขอมูลและ

แปลผลกา ร วิ เ ค ร า ะห ข อมู ล จ าก

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

รายวิชาใหม 

ชว 504  ชีววิทยาของเซลลระดับ

โมเลกุล                     4(4-0-8) 

ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของเซลล

ในระดับโมเลกุล  การถายทอดขอมูล

ทางพันธุกรรม  กระบวนการชีวเคมี

ตาง ๆ  กลไกการเกิดมะเร็งและพันธุ

วิศวกรรมพื้นฐาน 

ไมมี ลดรายวิชา 

ชว 505  ปฏิบัติการชีววทิยาของเซลล

ระดับโมเลกุล                1(0-3-0)

ศึกษาปฏิบัติการเทคนิคตาง ๆ ทาง 

ชีวเคมีเพื่อใชในการวิเคราะหดาน 

ไมมี ลดรายวิชา 
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ปริมาณและคุณภาพของสารตาง ๆ ของ

ส่ิงมีชี วิต  รวมทั้งเทคนิคพื้นฐานทาง

พันธุวิศวกรรม 

  

วท 611 ระเบียบวิธวีิจัย 1  (0-2-1)

เทคนิคการสืบคนและวิเคราะหขอมูล

จากเอกสารและฐานขอมูล การเขียน

โครงรางวิจัยและการเตรียมเอกสารวิจัย

ทางวิทยาศาสตรเพื่อเผยแพรผลงาน 

ชว 595 ระเบียบวิธวีิจัย 1  (0-2-1) 

เทคนิคการสืบคนและวิเคราะหขอมูล

จากเอกสารและฐานขอมูล การเขียน

โครงรางวิจัยจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การทําผลงานวิจัย  และการเตรียม

เอกสารวิจัยทางชีววิทยาเพื่อเผยแพร

ผลงาน 

1. เปล่ียนแปลง

รหัสวิชา 

2. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

3. เปล่ียนจากวิชา

แกนเปนวชิาบังคับ 

วท 691 สัมมนา           1(0-2-1)

ศึ กษาค นคว าบทคว ามวิ จั ยทา ง

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  วิเคราะห 

วิจารณ เรียบเรียง และนําเสนอในที่

ประชุม 

ชว 691 สัมมนาทางชีววทิยา 

1 1(0-2-1) 

ฝ ก ใ ห นิ สิ ต ค น ค ว า   ร ว บ ร ว ม 

วิเคราะห  และนําเสนอผลงานการวิจัย

ทางชีววิทยา โดยการใหสัมมนาและ

แลกเปล่ียนความรู 

1. เปล่ียนแปลง

ชื่อวิชา 

2. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

3. เปล่ียนจากวิชา

แกนเปนวชิาบังคับ 

ชว 692 สัมมนาทางชีววทิยา  

1 1(0-2-1)

     ฝ ก ใ ห นิ สิ ต ค น ค ว า  ร ว บ ร ว ม 

วิเคราะห  และนําเสนอผลงานการวิจัย

ทางชีววิทยา 

ชว 692 สัมมนาทางชีววทิยา 2

1(0-2-1) 

      ฝ ก ให นิ สิ ตค น ค ว า   ร วบ ร วม 

วิเคราะห  และนําเสนอผลงานการวิจัย

ทางชีววิทยาที่เก่ียวของกับปริญญานิพนธ 

โดยการให สัมมนาและแลกเป ล่ียน

ความ รู  เพื่ อ เปนพื้ นฐานในการ ทํ า

ป ริ ญญ า นิ พ น ธ แ ล ะ ก า ร นํ า เ ส น อ

ผลงานวิจัย 

1. เปล่ียนแปลง

ชื่อวิชา 

2. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

 

หมวดวิชาเลือก  
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ไมมี ชว 508 ชีวภูมิศาสตร   3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการและปจจัยท่ีเก่ียวของ

กับการแพรกระจายของพืชและสัตวตาม

สภาพภูมิศาสตรของโลกในทวีปตาง ๆ  

รายวิชาใหม 
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 และการแพรกระจายของพชืและสัตวใน

ประเทศไทย 

 

ชว 512 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช  

3(3-0-6)

ศึกษากายวิภาค สัณฐาน ชนิด และ

สมบัติของเมล็ดพันธุพืช การคัดเลือก 

และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช 

ไมมี ลดรายวิชา 

ไมมี ชว 512 กายวิภาคศาสตรของพืช    

ขั้นสูง                          3(2-3-4) 

ศึกษาโครงสรางภายในของพืชที่มีทอ

ลําเลียงในเร่ืองลักษณะเฉพาะ หนาที่ 

การเรี ยงตัว  การเจริญเ ติบโต  การ

เปล่ียนแปลง วิวัฒนาการของเซลล 

เนื้อเย่ือ ระบบเน้ือเย่ือ และอวัยวะของ

พืช เนนหนักในพืชดอกและมีปฏิบัติการ

ที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

รายวิชาใหม 

ชว 514 เรณูวิทยา       3(2-3-4)

ศึกษาโครงสร างและหนาที่ ของ

ละอองเรณู  รวมท้ังการเกิด การเจริญ

พัฒนาและวิวัฒนาการ ตลอดจนเรียนรู

ถึงการใชละอองเรณูในการจัดจําแนก

พืช 

ไมมี ลดรายวิชา 

ไมมี ชว 514 อนุกรมวิธานขั้นสูงของพืช     

3(3-0-6) 

ศึ ก ษ า ก า ร จํ า แ น กพื ช เ ข า เ ป น

หมวดหมู ประวัติ หลัก และระบบในการ

จําแนก รวมท้ังแนวคิดใหมในการ

จําแนก โดยเนนในพืชดอกที่พบมากใน

ประเทศไทย  

รายวิชาใหม 

ไมมี ชว 518 เฟรนวิทยาขั้นสูง 3(2-3-4) 

ศึกษาสัณฐานวิทยาของโครงสรางทั้ง 

รายวิชาใหม 
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 ที่ทําหนาที่เก่ียวกับการสืบพันธุและไม

เก่ียวกับการสืบพันธุของเฟรน และพืช

ใกลเคียงเฟรน ศึกษาวัฎจักรชีวิต  ระบบ

การจัดจําแนก  การตรวจสอบชนิด 

นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุตาม

เขตภูมิศาสตร รวมถึงศึกษารายละเอียด

ของเฟรนบางวงศ โดยเฉพาะวงศที่พบ

ในประเทศไทย และมีปฏิบัติการท่ี

สอดคลองกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

 

ชว 521 วิทยาสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว 

3(2-3-4)

ศึกษารูปราง อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา 

และวัฏจักรชีวิตของโพรโทซัวบางชนิดทั้ง

ที่หากินอยางอิสระและที่เปนปรสิต 

ไมมี ลดรายวิชา 

ชว 523 มีนวทิยา           3(2-3-4)

ศึ กษ า สัณฐ านวิ ท ย า  สรี ร วิ ท ย า 

พฤติกรรม  วัฏจักรชีวิต  นิ เวศวิทยา 

อนุกรมวิธาน  และความสําคัญทาง

เศรษฐกิจของปลา 

ไมมี ลดรายวิชา 

ชว 524 ปกษีวิทยา        3(2-3-4)

ศึ กษ า สัณฐ านวิ ท ย า  สรี ร วิ ท ย า 

พฤติกรรม  วัฏจักรชีวิต  นิ เวศวิทยา 

อนุกรมวิธาน  และความสําคัญทาง

เศรษฐกิจของนก 

ไมมี ลดรายวิชา 

ชว 525 ภูมิศาสตรสัตว  3(3-0-6)

ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร  แ ล ะ ป จ จั ย ท่ี

เก่ียวของกับการแพรกระจายของสัตว

ตามสภาพภูมิศาสตรของโลกในทวีป

ตาง ๆ และการแพรกระจายของสัตว

ในประเทศไทย 

 

ไมมี ลดรายวิชา 
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ชว 542 พันธุศาสตรของสัตว

เศรษฐกิจ                     3(3-0-6)

ศึกษาหลักการทางพันธุกรรม  ความ

ผิดปกติและคุณลักษณะ ที่นํามาใชใน

การเลี้ยงผสมพันธ  คัดเลือกพันธุ และ

ปรับปรุงพันธุสัตวน้ําและสัตวบก ท่ีมี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

ไมมี ลดรายวิชา 

ชว 546 มนุษยพันธุศาสตร 

3(3-0-6)

ศึกษาการถ ายทอดลั กษณะทาง

พันธุกรรมของคน โครโมโซมและความ

ผิดปกติของโครโมโซม  พันธุศาสตรกับ

ระบบภูมิคุมกัน การเกิดมะเร็งและโรค

ทางพันธุกรรมท่ีมาจากหลายปจ จัย 

โ ค ร ง ก า ร จี โ น ม ม นุ ษ ย  แ ล ะ ก า ร

ประยุกตใชขอมูลหลังการศึกษาจีโนม 

ไมมี ลดรายวิชา 

ชว 547 พันธุศาสตรประชากรและ

วิวัฒนาการ                   3(3-0-6)

ศึกษาความสมดุล การเปล่ียนแปลง

ความถ่ีของยีนและจีโนไทปในประชากร 

ผลของความถ่ีของยีนตอความผันแปร

ของลักษณะตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต และ

กระบวนการเกิดวิวัฒนาการ 

ไมมี ลดรายวิชา 

ชว 551 วิทยาตอมไรทอ  3(2-3-4) 

ศึกษาเปรียบเทียบกายวิภาค และ

สรีรวิทยาของระบบตอมไรทอในสัตวมี

กระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสัน

หลัง 

ไมมี ลดรายวิชา 

ไมมี ชว 551 วิทยาระบบประสาทและ

ตอมไรทอ                   4(3-3-6) 

ศึกษาโครงสรางและสมบัติเชิง 

รายวิชาใหม 
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 ชีววิทยาของอวัยวะในระบบประสาท

และระบบตอมไรทอของสัตวและ

มนุษย และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ

เนื้อหาภาคบรรยาย 

 

ชว 552 สรีรวิทยาบูรณาการของ

มนุษย                         3(3-0-6)

ศึกษาหนาท่ีและกลไกทางสรีรวิทยา

ของมนุษยในลักษณะบูรณาการ  โดยเนน

การ บูรณาการหนาท่ีของระบบหลักของ

รางกายไดแก  ระบบประสาท ระบบ

ควบคุมการเคล่ือนไหว ระบบไหลเวียน

โลหิต ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร 

ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ และการ

เปลี่ยนแปลงเม่ือเกิดพยาธิสภาพ 

 

ไมมี ลดรายวิชา 

ชว 555 สรีรนิเวศวิทยาของพืช   

4(3-3-6)

ศึกษากลไกทางสรีรนิเวศ และการ

ตอบสนองของพชืตอสภาพแวดลอม 

 

ไมมี ลดรายวิชา 

ชว 561 ความหลากหลายของสตัว      

3(3-0-6)

ศึกษาธรรมชาติ  พฤติกรรม กําเนิด

วิวัฒนาการ  แหลงที่อยู  ความสัมพันธ

ในระบบนิเวศ  และความสําคัญทาง

เศรษฐกิจของสัตวในกลุมตาง ๆ  ตาม

ระดับอนุกรมวิธาน  เนนสัตวท่ีพบใน

ประเทศไทย  

ไมมี ลดรายวิชา 

ไมมี ชว 561 ชีววทิยาสิ่งแวดลอมและการ

อนุรักษ                        3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการ และแบบแผนทาง

ชีววิทยาส่ิงแวดลอม และการอนุรักษโดย 

รายวิชาใหม 



 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาชีววิทยา  พ.ศ. 2555  110

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

 มุงถึงอิทธิพลของระบบนิเวศและกระแส

วิวัฒนาการที่สงผลตอกระบวนการเกิด 

และการผันแปร ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและชีวมณฑล ซ่ึงประกอบดวยชีว

ภู มิ ศ า ส ต ร  ส ภ า ว ะ อ า ก า ศ โ ล ก 

กระบวนการและการทํางานของระบบ

นิเวศ การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

สภาวะเส่ียงตอการสูญพันธุ ชีววิทยาของ

ชนิดพันธุบุกรุก    กลยุทธการจัดการเชิง

อนุ รักษ สูความสมดุลแบบย่ังยืนของ

ทรัพยากรชีวภาพ 

 

ชว 564 ชลธีวิทยา        3(2-3-4)

ศึกษาส่ิงแวดลอมภายในสระหรือลํา

คลอง ทั้งทางดานกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพ ศึกษาพชืและสัตวนํ้าจืด และ

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตเหลาน้ัน

กับส่ิงแวดลอม 

ชว 564 ชลธีวิทยา        3(2-3-4) 

ศึกษาส่ิงแวดลอมของแหลงน้ําจืด

และแมน้ําลําคลอง ตลอดจนแหลงน้ํา

ก ร อ ย  แ ล ะ ที่ ร า บ ลุ ม นํ้ า ท ว ม ถึ ง 

เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ เคมี 

และชีวภาพ รวมถึงพืชและสัตวน้ํา และ

ความ สัมพันธ ร ะหว า ง ส่ิ งมี ชี วิ ตกับ

ส่ิงแวดลอม และมีปฏิบัติการสอดคลอง 

กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 

ชว 573 การเพาะเล้ียงในนํ้า   

3(2-3-4)

ศึ กษ าห ลั กก า ร เพ า ะ เ ลี้ ย ง  ก า ร

เพาะพัน ธุ  การป รับป รุงพันธุ  การ

วางแผน การจัดการและการลงทุน โดย

เนนสัตวและพืชน้ําเศรษฐกิจ 

 

ไมมี ลดรายวิชา 

ชว 581 ไมโครเทคนิค    3(0-6-0)

ศึกษาวิธีการที่ ใช เต รียมตัวอย าง 

ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก พืช และสัตวสําหรับ

การศึกษาทางชีววิทยา 

 

ไมมี ลดรายวิชา 
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ชว 633 ชีวเคมีของระบบภูมิคุมกัน     

3(2-3-4)

ศึกษาโครงสรางของแอนติบอดี การผลิต

แอนติบอดี จลนศาสตรของปฏิกิริยา

ร ะหว า ง แอน ติบอ ดี กั บแอน ติ เ จน 

พันธุกรรมกับความหลากหลาย ของ

แอนติบอดี ระบบ MHC การปลูกถาย

เนื้อเย่ือ และการตอบสนองของระบบ

ภูมิคุมกัน 

 

ไมมี ลดรายวิชา 

ชว 641 พันธุศาสตรระดับโมเลกุล      

2(2-0-4)

ศึกษาความสัมพันธระหวางยีนและ

เอนไซม ในกระบวนการเมแทบอลิซึม 

ปร ากฏก า รณ ก า ร กล า ย พัน ธุ แ ล ะ 

รีคอมบิเนชัน โครงสรางละเอียดของยีน 

การถายแบบ การถอดรหัส การแปลรหัส 

และรหัสพันธุกรรม  กระบวนการควบคุม

การทํางานของยีนใน โพรแคริโอต และ 

ยูแคริโอต 

 

ไมมี ลดรายวิชา 

ชว 642 พันธุศาสตรเชิงปริมาณ   

3(3-0-6)

ศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรม

ของส่ิงมีชีวิตกับความผันแปรของสภาวะ

แวดลอม โดยเนนลักษณะพันธุกรรมท่ีมี

ความผันแปรแบบตอเนื่อง และถายทอด

พันธุกรรมของลักษณะตอเนื่อง การ

เปล่ียนแปลงความถ่ีของยีนในประชากร 

และอิทธิพลของขนาดประชากร หลัก

คณิตศาสตรของการคัดเลือกท้ังโดย

ธรรมชาติและโดยมนุษย 

 

ไมมี ลดรายวิชา 
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ชว 651 ชีวเคมีของฮอรโมน   

2(2-0-4)

ศึกษาโครงสราง กลไก และปฏิกิริยา

เคมีในการทําหนาท่ีของฮอรโมนตาง ๆ 

ตลอดจนกระบวนการสังเคราะห และ

แหลงกําเนิดของฮอรโมนในส่ิงมีชีวิต 

ไมมี ลดรายวิชา 

ชว 683 เคมขีองเน้ือเย่ือพืช   

3(2-3-4)

ศึกษาโครงสราง สมบัติทางเคมี การ

เจริญเติบโต และหนาที่ของเนื้อเย่ือพืช 

รวมท้ังเทคนิคตาง ๆ  ในการเตรียม

สไลดเน้ือเย่ือพืชเพื่อการศึกษา 

ไมมี ลดรายวิชา 

ทช 501 หลักการทางเทคโนโลยี 

ชีวภาพ                        3(3-0-6)

หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึง

ประกอบดวยปรากฏการณทางเคมีและ

ชีววิทยา ที่เก่ียวของกับส่ิงมีชีวิต เทคนิค

และการปฏิบัติที่เหมาะสมตอการพัฒนา

สายพันธุของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังการพัฒนา

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณคา

ท า ง ชี ว ภ าพ ซ่ึ ง เ ป นที่ ส น ใ จ ใน เ ชิ ง

อุตสาหกรรม 

ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสงู

3(3-0-6) 

ศึกษาและวิเคราะห เทคโนโลยีชีวภาพ

ขั้นสูง ซ่ึงประกอบดวยปรากฏการณทาง

เคมีและชีววิทยา ที่เกี่ยวของกับส่ิงมีชีวิต 

เทคนิคและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอการ

พัฒนา  สายพันธุของส่ิงมีชีวิต รวมทั้ง

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่

มีคุณคาทางชีวภาพซ่ึงเปนท่ีสนใจในเชิง

อุตสาหกรรม 

1. เปล่ียนแปลง

ชื่อรายวิชา 

2. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

 

 

หมวดปริญญานิพนธ   

วท 693 ปรญิญานิพนธ  12 หนวยกิต

ทําการวิ จัย วิ เคราะห สังเคราะห

ปญหา หรือการสรางเครื่องมือเก่ียวกับ

การศึกษาวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

ชว 699-ปรญิญานิพนธ 12 หนวยกิต 

การศึกษาวิจัยทางสาขาชีววิทยา เพื่อ

คนหาความรู ใหม  เปนงานวิจัย ท่ีมี

ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น

ความสามารถของผูเรียนในการบูรณา

ก า ร ค ว า ม รู แ ล ะ ก า ร นํ า ค ว า ม รู 

ประสบการณไปใชแกปญหาการวิจัย  

1. เปล่ียนแปลง

รหัสวิชา 

2. เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

 

 


